
2013 

30.12.2013 

Západočeská lokálka. 

Tento rok byl pro nás také úspěšný v učinkování v pořadu Západočeská lokálka, který uvádí Český 
rozhlas v Plzni. Odehráli jsme v něm live koncert ze studia, uvedli v ţivot koncerty kapel, které 
učinkovali v této soutěţi. Pořad se jmenuje Západočeská lokálka Live a v tomto roce se konal v 
Restauraci Merlin. V rámci tohoto pořadu vystoupil nejen Ultramarin, ale také Lignit, Galerie s Míšou 
Leichtem a MHS. Velký dík patří Jirkovi Touţimskému za organizaci těchto akcí a také Petru Vackovi 
z Plzeňského rozhlasu a personálu restaurace Merlin. 

A teď k poslednímu kolu, které se konalo 29.12.2013. Tento rok zakončíme díky vám a vašim hlasům 
na prvním místě. Díky za hlasy. Do pátku tohoto týdne, tzn do 3.1.2014, nás opět můţete podpořit v 
této soutěţi. Jak hlasovat? Jako vţdy:  

e-mailem: lokalka@pl.rozhlas.cz 
nebo 
prostřednictvím krátké textové zprávy (sms) na telefonní číslo: 605 558 888 

Děkujeme a ještě jednou...Vše dobré v roce 2014. 

29.12.2013 

 

Tak a další rok je za námi... Do toho příštího přejeme všem hodně zdraví, pohody, štěstí, dost dobré 
muziky a nám přejeme, abychom se s vámi setkávali znovu na našich vystoupeních v roce 2014. 
Děkujeme. Ultramarin. 



19.12.2013 

Moc děkujem všem, kteří přišli na náš společný koncert se skupinou Galerie do Merlinu a vytvořili 
skvělou vánoční atmosféru. 

I letos jsme pro vás připravili tradiční kalendář. Stáhnou a vytisknout je můţete zde. 

V posledním kole Západočeské lokálky jsme byli opět na krásném druhém místě. Díky za vaše hlasy. 
A chcete-li nás podpořit v této soutěţi hlasujte i nadále a to do pátku 20.12.2013 . Děkujeme 

11.12.1013 

Nové fotky v naší fotogalerii zde. 

8.12.1013 

A jdeme do finále... Blíţí se konec letošního roku. Přijďte společně s námi a tentokráte i s Míšou 
Leichtem se skupinou Galerie, oslavit letošní rok a řádně se připravit na ten nový. V rámci pořadu 
Západočeská lokálka - Live vystoupíme společně v Restauraci Merlin v Plzni 18.12. od 20.00. 

17.11.2013 

I druhé místo v dnešní Západočeské lokálce nás posouvá do dalšího kola. Díky za vaše hlasy a i nyní 
můţete hlasovat pro Ultramarin a píseň Jsem drak. A to do pátku 22.11. Jak?  

e-mailem: lokalka@pl.rozhlas.cz 
nebo 
prostřednictvím krátké textové zprávy (sms) na telefonní číslo: 605 558 888 

13.11.2013 

Nový termín vystoupení v rámci pořadu Českého rozhlasu Plzeň Západočeská lokálka. Společně s 
kapelou MHS vystoupíme opět v restauraci Merlin ve Špálově 17 v Plzni a to 20.11.20133 od 20.00. 

PS: A nezapomeňte... Tuto neděli na stanici Český rozhlas Plzeň od 17.00 po zprávách, další kolo 
Západočeské lokálky :-) 

5.11.2013 

V nové Západočeské lokálce, kterou Český rozhlas Plzeň vysílal 3.11.2013, nasadil naší píseň Jsem 
drak. Podpořte nás i nadále v této soutěţi. Jak? Stejně jako v minulých kolech. Stačí do pátku 8.11. 
odeslat hlas a to buď  

e-mailem: lokalka@pl.rozhlas.cz 
nebo 
prostřednictvím krátké textové zprávy (sms) na telefonní číslo: 605 558 888 

Děkujeme :-) 

21.10.2013 

Nové fotografie v naší fotogalerii...zde 

21.10.2013 

http://ultramarin.wbs.cz/kalendar_2014.pdf
http://ultramarin.wbs.cz/-fotogalerie.html
http://ultramarin.wbs.cz/-fotogalerie.html


Pohádkový krámek pohádkově zvítězil i potřetí v Západočeské lokálce, soutěţi Českého rozhlasu 
Plzeň. A tudíţ bude nahrazen písní novou. Nyní se tedy, příznivci Ultramarinu, nehlasuje. Jsme 
zvědavi, kterou píseň Český rozhlas vybere. Díky za vaše hlasy, které jste nám doposud poslali. 
Poslední kolo si můţete přehrát zde. 

7.10.2013 

Nový termín vystoupení a to 16.10.2013 ve středau od 20.00 v Restauraci Merlin, Špálova 25 Plzeň - 
Koncert společně se skupinou Lignit v rámci pořadu Českého rozhlasu v Plzni - Západočeská lokálka-
Live 
7.10.2013 

Utramarin jiţ podruhé zvítězil se svoji písníčkou Pohádkovej krámek. Díky všem za hlasy zaslané a 
také za ty, které nám třeba i nyní pošlete. Vyhrajeme-li potřetí, Český rozhlas Plzeň nasadí naši další 
píseň. Zde si muţete přehrát celé poslední kolo: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2980810 
Toto kolo se uzavírá v pátek 11. října 2013. 
Svůj hlas můţete zaslat 
e-mailem: lokalka@pl.rozhlas.cz 
nebo 
prostřednictvím krátké textové zprávy (sms) na telefonní číslo: 605 558 888 

22.9.2013 

Ultramarin zvítězil v dnešním kole Západočeské lokálky. Pohádkový krámek je tou písničkou, která 
nyní zaznívá v této soutěţi Českého rozhlasu v Plzni. Díky za vaše hlasy. Pokud chcete, aby zvítězila 
opět, pošlete jí hlas. Po třetím vítězství bude dle pravidel soutěţe nahrazena novou. Hlasovat můţete 
e-mailem na adresu lokalka@pl.rozhlas.cz, nebo sms zprávou na telefon 605 558 888.  

18.9.2013 

Upřesnění času našeho sobotního vystoupení na Nebílovském vinobraní. Začínáme hrát v pravé 
poledne tzn ve 12.00 na zámku v Nebílovech. Program zde 

13.9.2013 

Bleskovka 1. - Nový termín vystoupení 

18.9.2013 zahrajeme od 20.00 v Restauraci Merlin ve Špálově ulici 17 v Plzni. A jelikoţ jsme poslední vystoupení 
z důvodu nepřízně počasí museli zrušit, těšíme se dvojnásobně. Zde se hraje uvnitř a venku mohou třeba trakaře 
padat. Srdečně zveme. 

Bleskovka 2. - Západočeská lokálka 

Ještě dnes nám můţete posílat hlasy, resp. nově nasazené písni (Pohádkový krámek) v soutěţi Plzeňského 
rozhlasu. Hlasovat můţete takto: e-mailem: lokalka@pl.rozhlas.cz 
nebo prostřednictvím krátké textové zprávy (sms) na telefonní číslo: 605 558 888. 

10.9.2013 

ULTRAMARIN: 
Z důvodu špatného počasí a po dohodě s pořadatelem se ruší vystoupení 11.9.2013 v Restauraci ŠachMat. 
Děkujeme za pochopení. 

27.8.2013 

Západočeská lokálka. V neděli odvysílal plzeňský rozhlas další kolo Západočeské lokálky a v něm nově nasadil 
naší písničku Pohádkovej krámek. Hlasovat pro ni můţete jako vţdy: e-mailem: lokalka@pl.rozhlas.cz 
nebo prostřednictvím krátké textové zprávy (sms) na telefonní číslo: 605 558 888. Díky za vaše hlasy :-). Zde si 
můţete poslední kolo přehrát celé. 

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2990926
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2980810
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22.8.2013 

POZOR ZMĚNA!!! Vystoupení v ŠachMatu se přesouvá z 12.9. na 11.9, tedy o den dříve z technických důvodů. 
Vše ostatní zůstává v platnosti. Těšíme se na venkovní vystoupení a na setkání s vámi. Ultramarin 

11.8.2013 

Další, třetí vítězství písničky Kouzelník den. Všem děkujeme za hlasy. Nyní se nehlasuje. Český rozhlas nasadí v 
příštím kole novou písničku. Jaká to bude? Nechte se stejně jako my překvapit, kterou redaktor pořadu vybere. 
Další kolo se vysílá 25.8. 

1.8.2013 

Opět vítězství :-). I v posledním kole obhájil Ultramarin první místo s písničkou Kouzelník den. A to díky i vašim 
hlasům. Pokud nás chcete podpořit i dalším kole, soutěţ se uzavírá v pátek 2. srpna 2013. 
Svůj hlas můţete zaslat 
e-mailem: lokalka@pl.rozhlas.cz 
nebo 
prostřednictvím krátké textové zprávy (sms) na telefonní číslo: 605 558 888 . Celý pořad múţete poslechnout zde. 
Díky, díky, díky za vaše hlasy. 

25.7.2013 

Nové fotky v naší fotogalerii, zde 

17.7.2013 

Tak i nová píseň, Kouzelník den, zabodovala u posluchačů Českého rozhlasu v Plzni a získala své první vítězství 
v Západočeské lokálce. Celé poslední kolo si můţete přehrát zde. Nemění se aní způsob hlasování: 
Hlasování pro toto kolo se uzavírá v pátek 19. července 2013. 
Svůj hlas můţete zaslat e-mailem:  
lokalka@pl.rozhlas.cz 
nebo 
prostřednictvím krátké textové zprávy (sms) 
na telefonní číslo: 605 558 888 
2.7.2013 

Tak a je to zde. V Západočeské lokálce, soutěţi Českého rozhlasu v Plzni, se nám podařilo zvítězit jiţ 3x s 
písničkou Námořník z lodi jménem Ţivot. A to znamená jedno...rozhlas z našeho alba vybral další písničku a to 
Kouzelník den. Pošlete nám váš hlas a to do pátku 5.7. těmito způsoby: 

- e-mailem: lokalka@pl.rozhlas.cz 

- prostřednictvím sms na telefonní číslo: 605 558 888 

Zde si můţete přehrát poslední kol soutěţe: zde 

Díky za vaše hlasy :-) 

22.6.2013 

Ultramarin zve na poslední veřejné vystoupení před prázdninami. Přijďte se společně s námi nachystat na léto s 
dobrým pivem, našimi pisničkami v příjemné prostředí restaurace MERLIN v Plzni na Lochotíně ve Špálově ulici 
887/17 a to ve středu 26.6. od 20.00. 

5.6.2013 

V posledním kole Západočeské lokálky, který Český rozhlas v Plzni odvysílal 2.6., Ultramarin jiţ podruhé zvítězil. 
Díky za hlasy. Pokud nás chcete v soutěţi udrţet a slyšet naše další písničky, hlasujte znova a to do pátku 7.6. 
těmito, nejlépe všemi, způsoby: 

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2935069
http://ultramarin.wbs.cz/-fotogalerie.html
http://www.rozhlas.cz/plzen/doporucujeme/_zprava/zapadoceska-lokalka--1234086
mailto:lokalka@pl.rozhlas.cz
mailto:lokalka@pl.rozhlas.cz?subject=Hlasov%C3%A1n%C3%AD%20do%20po%C5%99adu%20Zapado%C4%8Desk%C3%A1%20lokalka
http://www.rozhlas.cz/plzen/doporucujeme/_zprava/zapadoceska-lokalka--1230496


- poštou: 

Český rozhlas Plzeň 
Západočeská lokálka 
Nám. Míru 10 
301 00 Plzeň 

- e-mailem: lokalka@pl.rozhlas.cz 

- prostřednictvím sms na telefonní číslo: 605 558 888 

Děkujeme 

5.6.2013 

26.06.2013 středa 20.00 Restaurace MERLIN, Špálova 887/17 Plzeň NOVÉ VYSTOUPENÍ 

26.5.2013 

Nové fotky v naší fotogaleri zde. 

26.5.2013 

Deska pokřtěná :-), květnová vystoupení odehrána :-). Pokud nás chcete slyšet příště, tak 4.6. v sokolovně v Plzni 
Újezdě v Národní ulici. A nebo si můţete zakoupit naše cd a to buď zde, nebo na některém z našich vystoupení. 

23.5.2013 

BLESKOVÁ ZPRÁVA 1.: Těšíme se na dnešní křest a ještě jednou zveme naše fanoušky do Restaurace 
ŠachMat, kde od 20.00 zahrajeme a pokřtíme naše CD Bez keců 

BLESKOVÁ ZPRÁVA 2.:POZOR ZMÉNA z důvodu organizačních změn pořadatele: 25.05. 2013 sobota 16.30 

Plzeň - Akce kontejnery k světu, Kontejner 05-hudební, Proluka v Šafaříkových sadech v Plzni Program a 
podrobnosti na fcb zde. 

BLESKOVÁ ZPRÁVA 3.: V posledním kole Západočeské lokálky Českého rozhlasu v Plzni Ultramarin zvítězil. 
Moc děkujeme za hlasy. Pokud nás chcete v soutěţi udrţet a slyšet naše další písničky, hlasujte znova a to do 
pátku 24.5. těmito, nejlépe všemi, způsoby: 

- poštou: 

Český rozhlas Plzeň 
Západočeská lokálka 
Nám. Míru 10 
301 00 Plzeň 

- e-mailem: lokalka@pl.rozhlas.cz 

- prostřednictvím sms na telefonní číslo: 605 558 888 

20.5.2013 

Tak jiţ tento čtvrtek proběhne křest našeho prvního velkého CD, které se jmenuje Bez keců. Křest se koná na 
zahrádce restourace ŠACH-MAT v Plzni v Purkyňově ulici 29. Těšíme se. 

20.5.2013 

Přidán nový termín červnového vystoupení a to: 4.6.2013 v úterý od 20.00 v Plzeni-Újezdě v Sokolovně u hřiště.  

mailto:lokalka@pl.rozhlas.cz?subject=Hlasov%C3%A1n%C3%AD%20do%20po%C5%99adu%20Zapado%C4%8Desk%C3%A1%20lokalka
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6.5.2013 

Velký díky za hlasy, které jste nám zaslali do soutěţe Západočeská lokálka. Díky jim jsme se umístili na skvělém 
druhém místě s písničkou Námořník z lodi jménem Ţivot a postoupili do dalšího kola. Pošlete nám hlas i nyní a to 
těmito způsoby, nejlépe všemi :-) a to do pátku 10.5.  

- na poštovní adresu: 

Český rozhlas Plzeň 
Západočeská lokálka 
Nám. Míru 10 
301 00 Plzeň 

- e-mailem: lokalka@pl.rozhlas.cz 

- prostřednictvím krátké textové zprávy (sms) na telefonní číslo: 605 558 888 

6.5.2013 

Doplněny nové termíny našich vystoupení zde. 

6.5.2013 

Díky všem za návštěvu našeho koncertu v Českém rozhlase v Plzni. Díky také patří Českému rozhlasu v Plzni za 
pozvání. O termínu vysílání záznamu tohoto koncertu vás zde budeme informovat. 

6.5.2013 

Nové video k písničce Na půdě v naší sbírce. Zde. 

28.4.2013 

Info na webových stránkách Českého rozhlasu Plzeň: 
http://www.rozhlas.cz/plzen/doporucujeme/_zprava/ultramarin-zive-v-ceskem-rozhlase-plzen--1204582 

22.4.2013 

ULTRAMARIN OPĚT V ZÁPADOČESKÉ LOKÁLCE s písničkou Námořník z lodi jménem Ţivot. Tato písníčka 
zazněla v neděli 21.4. Přehrát celý pořad zde. 

Co je Západočeská lokálka. Je to písničková soutěţ. Folk a country hitparáda ČRo Plzeň se sestavuje výhradně z 
tvorby západočeských interpretů. V kaţdém pořadu zaznívá šest písniček – pouze tři z nich na základě vašich 
hlasů postoupí do dalšího kola. V případě, ţe písnička 3x v soutěţi zvítězí, nahradíme ji jinou písní téhoţ 
interpreta. Podpořte ná svým hlasováním. Připravuje a moderuje: Petr Vacek. Stránky pořadu zde. 

Děkujeme za vaši podporu a snad se nám podaří díky vašim hlasům zopakovat naše více jak roční taţení v této 
soutěţi v roce 2009/10. 

5.4.2013 

Ultramarin zahraje v Plzeňském rozhlase 30.4. ve studiu 1 od 19.00 v rámci pořadu Koncert Studia Noc. 

1.4.2013 

Děkujeme za hlasy do soutěţe o moţnost zahrát si na Českém pivním festivalu. Celkem jsme obdrţeli 1128 
hlasů. Moc za ně děkujeme. Nyní je vše v rukách poroty :-). 

22.3.2013 
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Termíny koncertů zde. Podrobnosti doplníme. Sledujte naše stránky. 

8.3.2013 

Nové video na Youtube.com k písníčce Pohádkový krámek zde 

2.3.2013 

Máme pro vás jednu perličku :-). Trochu jsme uklízeli v našem archivu a něco naši. Z našich koncertů znáte 
písničku Jsem drak. A víte jak vzikla? Zde je nahrávka z naší zkušebny, kdy do přineseného motivu defacto 
všichni jamujeme a abychom to do příště nezapoměli, takto jsme si to nahráli. No a s výsledkem (ukázka zde), 
najdete ho na našem cd, které zanedlouho slavnostně pokřtíme, jsme se dostali do Radia Beat a ze 60ti kapel 
byli devátí. Zde máte záznam z vysílání (omlouváme se za kvalitu). Těšíme se na případné komentáře od vás, 
napište nám...zde :-) 

26.2.2013 

Vzpomínka na jedno krásné zářijové odpoledne... Nové album v naší fotogalerii. 

24.2.2013 

Čtyři NOVINKY. Čtyři nové písničky vč. textů v našem seznamu. Podívejte se do sekce: Texty / mp3 / Videa a 
najdete tam nejen tyto čtyři nové věci, ale také videa :-) a odkaz na www.bandzone.cz, kde máme také profil a to 
včetně mp3 písniček. 

24.2.2013 

Ultramarin se přihlásil na Český pivní festival. První krok jsme udělali my, druhý je na vás. Podpořte nás, 
abychom si zahráli na tomto festivalu. Hlasovat můţete zde: http://www.ceskypivnifestival.cz/cs/rock-and-beer-
fest/seznam-kapel/ultramarin-164.shtml 

23.2.2013 

Konečně jsme v tomto týdnu učinili objednávku na tisk a výrobu obalu našeho CD. Takţe tím pádem se i blíţí 
moţnost objednat si toto CD zde na našich stránkách, nebo si jej zakoupit na našich vystoupeních, které nyní pro 
vás připravujeme. 

22.2.2013 

Moţná se můţe zdát, ţe Ultramarin usnul zimním spánkem. Vězte, ţe tomu tak není. A co, ţe nyní děláme? 
Dokončujeme obal našeho cd, připravujeme křest CD, rodí se nové písníčky, hledáme novou podobu našich 
stránek. Připravili jsme pro vás profil na Bandzone. cz. Odkaz zde. A také kanál na Youtube.cz. Odkaz zde. 

11.1.2013 

Pustili jsme se do úprav našich webových stránek. Omlouváme se za zmatky, které tady chvilku budou :-). 
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