
Křest CD                                 

Slibované CD je na světě. A co CD - dokonce "dvojCD"! Jmenuje se 
"Nektarka v behu času" a na obou CD je 17 písniček, které mají jedno 
společné. Ve Strakonicích zazněly již v 70-tých letech (často pod taktovkou 
jejich autorů) a v roce 2016 je kapela Nektarka znovu natočila ve studiu 
Českého rozhlasu v Českých Bubějovicích. Je to opravdu zajímavé 
srovnání jak po stránce muzikantské, tak i po stránce audio-techniky 
použité tehdy a dnes. 

V neděli 4. září 2016 bude tento nosič "uveden do života", tedy slavnostně 
pokřtěn v Domě kultury ve Strakonicích. Více je možné najít na 
tomto plakátu. Srdečně zveme všechny příznivce dobré muziky na tuto 
akci, protože se zde máme možnost setkat se zajímavými hosty! Lístky je 
možné si zakoupit v předprodeji. A pokud to náhodou nevyjde, nestane se 
žádná tragédie. Nové CD budeme mít s sebou na dalších akcích - např. 
hned na Václavské pouti při našem koncertu. Ten je plánovaný na neděli 
25.9.2016 od 10 hodin na parkovišti pod nemocnicí. 
(18.srpna 2016) 
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Příprava nového CD           

Přišel rok 2016. A s ním i mnoho nového! Mimo jiné také 25. výročí 
založení kapely NEKTARKA. Dále na tento rok připadají (bohužel již 
nedožité) 90-té narozeniny zakladatele kapely, muzikanta a učitele 
pana Ladislava Roma a také 45. výročí založení dechového orchestru 
ČEZETA, který byl základem pro vznik NEKTARKY. Všechny tyto události 
jistě stojí za připomenutí a naše kapela se rozhodla i přes problémy, které 
nás potkaly v minulém roce, vytvořit nové CD. A nebude jen tak obyčejné, 
bude to dvojCD - nově natočený nosič a "retro CD", které budou obsahovat 
stejné písničky. Podařilo se nám totiž záchránit tzv. „zlatý poklad“ z 
pozůstalosti pana Roma. Jsou to autentické záznamy „Setkání s písničkou“ 
ze 70-tých let (minulého století), kdy do Strakonic právě na tato setkání 
přijeli osobnosti jako Jaromír Vejvoda, Karel Vacek, Josef Poncar, Ladislav 
Kubeš, František Soukup, Vladimír Fuka, Áda Doško, Jaroslav Škabrada, 
Jan Bureš, Karel Polata a další. Pro někoho to může být bezcenné, ale my 
víme, že se jedná o velkou vzácnost, kterou bychom si neměli nechat jen 
pro sebe. Takže na melodie, které už ve Strakonicích zazněly před více jak 
40-ti lety, se můžeme už teď těšit. Na svět by pravděpodobně mohlo toto 
"děťátko" přijít do Václavské pouti ve Strakonicích, tedy do konce září 2016. 
(13.dubna 2016) 

 


