
Adventní trhy pod Rumpálem   

S blížícím se koncem roku 2015 přichází doba adventu, tedy období čtyř 
neděl před vánočními svátky. Je to doba očekávání příchodu vánočních 
svátků a také jakéhosi "zklidnění". Na konci roku plného změn (které potkali 
nejen naši kapelu) přijde určitě toto období vhod. A jako každým rokem, 
začátkem adventu probíhají na nádvoří strakonického hradu (pod 
Rumpálem) "Adventní trhy". Oproti předchozím rokům se letos konají až 
druhý adventní víkend, tedy 4.-6.12.2015. Také hlavní pořadatel se v 
letošním roce změnil - je to Muzeum středního Pootaví Strakonice. Ale po 
roční přestávce se opět na adventních trzích představí také naše kapela 
Nektarka. V sobotu od 14 hodin hrajeme na druhém nádvoří a připravujeme 
"vánoční" kytičku adventních písní, tradičních koled a vánočních melodií. 
Zvuk dechových nástrojů bude určitě příjemnou změnou mezi pěveckými 
sbory a jinými žánry, které vás na trzích čekají. Ostatně aktuální program 
lze nalézt na stránkách muzea Strakonice. A samozřejmě - všem přejeme 
krásné Vánoce a ještě hezčí Nový rok! 
(20.listopadu 2015) 

Václavská pouť 2015             

Pomalu končí léto a to je neklamné znamení, že se blíží tradiční Václavská 
pouť ve Strakonicích. I v letošním roce je na pouť připraven bohatý program 
a ani letos nebude chybět koncert kapely NEKTARKA. I přesto, že 
Strakonice v poslední době zaznamenaly mnoho změn, některé tradice 
zůstávají a to je dobře! Naše kapela vystoupí na obvyklém místě (na 
parkovišti pod nemocnicí) a dokonce i v obvyklém čase (v neděli 
dopoledne). Kromě Nektarky vás ale čeká ještě mnoho dalších zajímavostí 
- tady je kompletní program Václavské pouti (zdroj - Zpravodaj města Strakonice, 

číslo 9/2015). Tuto tradiční akci, kterou může Strakonicům závidět mnoho 
českých měst, si určitě nenechte ujít. Kromě dobré muziky budeme mít pro 
vás také stolní kalendáře na rok 2016 a další překvapení. Tak snad se 
podaří počasí a budeme se moc těšit - určitě přijďte! 
(27.srpna 2015) 

http://www.muzeum-st.cz/cs/muzeum/akce-vystavy/2015/adventni-trhy-pod-rumpalem/
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NEKTARKA a strakonický pivovar  

Už v březnu letošního roku jsem psal o personálních změnách u našeho 
hlavního sponzora, kterým byl DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice. 
Věřil jsem, že se to naší kapely nijak zásadně nedotkne - bohužel jsem se 
tenkrát mýlil. Abych ovšem předešel spekulacím a polopravdám, které jsou 
s tímto spojené, chtěl bych zde stručně objasnit průběh událostí. 
Oficiální informaci o tom, že smlouva mezi naší kapelou a pivovarem 
DUDÁK (kterou jsme každý rok obnovovali) nebude obnovena, jsme dostali 
doporučeným dopisem v měsíci květnu. Současně jsme byli vyzváni, 
abychom do 30.6.2015 vyklidili prostory v pivovaru. Okamžitě jsme začali 
hledat jiné prostory (zejména pro zkoušení a uložení not a nástrojů), kde by 
kapela mohla dále pokračovat v činnosti. To se díky vedení města 
Strakonice podařilo. Byly nám nabídnuty prostory v budově bývalé OVS a 
zaměstnanci společnosti Technické služby Strakonice nám pomohli s 
přestěhováním. V současné době tedy máme prostory na zkoušení (i když 
podstatně menší) a kapela může žít dál. O tom, jak to bude v budoucnu a 
jak nahradit sponzorskou pomoc (která byla dříve od pivovaru) se v 
současné době jedná. To je asi vše - kapela NEKTARKA stále funguje, i 
když v tochu jiné (možná složitější) situaci. Ostatně o nastalé situaci již 
informoval také článek v Týdeníku Strakonicko. 
Dalo by se říct, že to trochu připomíná situaci v roce 1991. To byla také 
naše kapela, která zkoušela v prostorách LŠU Strakonice (dnes ZUŠ), 
vypovězena a hledali jsme nové útočiště. Tenkrát nám vyšel vstříc pivovar 
a byla s tím spojena i změna názvu (z kapely ČEZETA se stala 
NEKTARKA). Přineslo to mnoho pozitivního, ale také nějaké nevýhody. 
Téměř přesně po 24 letech (tehdy byl termín 30.6.1991) se naše kapela 
opět stěhuje. Snad i tentokrát klady s tím spojené převáží ty zápory!  
(17.srpna 2015) 

 

 

 

http://nektarka.wbs.cz/texty/clanek_20150812.pdf


Přišel rok 2015                     

I když zima se zatím ještě nevzdává, v předpovědi počasí se stále častěji 
mluví o teplých dnech, které nás čekají. Ano, co nevidět přijdou Velikonoce 
a také kapela Nektarka se připravuje na novou sezónu. Je třeba říct, že 
uplynulé zimní měsíce nebyly pro kapelu vůbec tak klidné, jak se může 
zdát. Po podzimních volbách do městského zastupitelstva se kompletně 
změnilo nejen vedení města, ale také dozorčí rada a vedení našeho 
hlavního patrona - pivovaru DUDÁK, měšťanského pivovaru ve 
Strakonicích. Pevně věříme, že personální změny nebudou mít zásadní vliv 
na fungování naší kapely, protože zejména naši possluchači a příznivci 
dobré dechovky by si to určitě nezasloužili. Ale uvidíme, co přinese čas. 
A na co zajímavého se můžete těšit? V současné době opět trochu 
rozšiřujeme repertoár a v letošním roce naší kapelu určitě uslyšíte na 
tradičních akcích. Větší svátek nás čeká v roce 2016, kdy (pokud to 
okolnosti dovolí) kapela oslaví 25 let svého trvání. Zároveň nás v červnu 
2016 čekají první kulaté (90.) nedožité narozeniny nšeho bývalého 
kapelníka pana Ladislava Roma. Již k těmto výročím něco připravujeme, 
ale zatím si to necháme schované "pod pokličkou". Nechte se tedy 
překvapit! 
(4.března 2015) 

 


