
Setkání s písničkou 

Ve čtvrtek 19. září 2013 proběhl ve Strakonicích v Domě kultury 

pořad "Setkání s písničkou po 40ti letech", který byl věnován 

poctě čestného občana města Strakonice a našeho zakladatele a 

dlouholetého kapelníka pana Ladislava Roma. Byla to vlastně 

taková vzpomínka na pořady (stejného názvu, ale bez dovětku), 

které ve Strakonicích právě na Rom v letech 1969 až 1973 organizoval. Zúčastnili 

se jich tenkrát nejvýznamnější osobnosti české dechové hudby, jakými byli např. 

národní umělec Karel Vacek, Josef Poncar, Jaromír Vejvoda, Karel Valdauf  a 

spolu s mnoha dalšími autory české dechovky tak byla strakonickým občanům 

během těchto let představena celá špička umělců tohoto hudebního žánru. 

V roce 2013 se na jevišti vystřídaly hned 3 "hvězdné" kapely. Společné měly to, že 

v minulosti všechny vyhráli soutěž "Zlatá křídlovka". Kromě naší domácí Nektarky 

(vítězem se stala v roce 1973 její předchůdkyně DH LŠU Strakonice) přijela zahrát 

kapela Jižani (vítěz posledního ročníku 2012) a také z Dolních Bojanovic kapela 

Šohajka (vítěz z roku 1987). Bylo se tedy vskutku na co koukat a hlavně co 

poslouchat, protože takové kapely ve Strakonicích dlouho nebyly a kdo ví, kdy se 

zase nějaké obdobná příležitost naskytne. 
(9.října 2013) 

Pivovarská pouť 2013 

Opět přišlo léto a s ním i tradiční "Pivovarská pouť". I 

když nám zatím dosavadní počasí moc sluníčka 

nepřineslo, ba naopak spíš hodně vody a zimy, snad 

se alespoň v sobotu 29.6.2013 umoudří a na 

strakonické Podskalí se usměje sluníčko. A s ním přijde pochopitelně také žízen, 

pěkná muzika, neckyjáda a letos i soutěž jedlíků! To vše a ještě mnohem víc je 

připraveno pro všechny, kteří se v sobotu přijdou podívat ve Strakonicích na 

Podskalí. Kromě pódia před pivovarem a rockového pódia nebude také chybět naše 

dechovka - Nektarka. Ostatně více je uvedeno na plakátku. Přijďte si užít trochu 

pohody, dobrého piva, jídla, dobré muziky, zábavy, zkrátka vše, co vás může v 

sobotu 29.6.2013 na Pivovarské pouti potkat. 
(26.června 2013) 

  

http://nektarka.wbs.cz/texty/pivovarska_pout_2013.pdf

