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KRÁSNÉ VÁNOCE
20.11.2014
Děkujeme všem, kteří přišli na naše včerejší vystoupení. Díky za skvělou atmosféru a těšíme se na
další setkání, které bude v letošním roce poslední a to 10.12.2014 opět v restauraci Merlin v Plzni.

17.11.2014
Kolo západočeské lokálky vysíláné 16.11. nám díky vašim hlasům přineslo opět krásné druhé místo.
Dosáhneme znovu na to nejvyšší? To záleží na vás, pošlete-li nám svůj hlas a to buď prostřednictvím
SMS na 605 558 888, nebo mailem na lokalka@pl.rozhlas.cz. Hlasovat je možno do 21.11. 2014
A nezapomeňte :-), již tuto středu se těšíme na setkání v plzeňském Merlinu. Tentokráte tam budeme
sami a tím pádem se můžete těšít na spoustu ulramarinovských písniček. A mohu prozradit...i jednu
úplně novou :-). Takže startujeme ve středu ve 20.00.
4.11.2014
Pošlete nám "like" na naše facebookové stránky. Tlačítko naleznete zde na této stránce, nebo přímo
na fcb zde. Děkujeme
4.11.2014
Západočeská lokálka vysílaná 2.11.2014. Tentokrát Ultramarin sestoupil z nejvyššího bodu o příčku
níže, ale stále se drží v hitparádě, už několik měsíců, a to díky vám, posluchačům a fanouškům. Moc
děkujeme. I tentokrát se hlasuje prostřednictvím SMS na 605 558 888, nebo mailem na
lokalka@pl.rozhlas.cz. Hlasovat je možno do 7.11. 2014.
20.10.2014
Včerejší kolo soutěže...a pro nás díky vašim hlasům první místo. Děkujeme. Hlasovat můžete i
nadále...a to: SMS na 605 558 888 nebo mailem na lokalka@pl.rozhlas.cz.
8.10.2014
Západočeská lokálka z 5.9.2014 a její výsledky. I v tomto kole, stejně jako v předešlém, jsme se díky
vašim hlasům umístili na skvělém druhém místě. Díky. Pokud nás chcete slyšet v soutěži i nadále,
můžete hlasovat do pátku 10.10. standartními způsoby: SMS zprávou na tel. 605 558 888 nebo emailem na lokalka@pl.rozhlas.cz. Za hlasy Ultramarin děkuje :-)
9.9.2014
V posledním kole Západočeské lokálky je nově nasazená píseň Na půdě. Hlasovat pro ni můžete do
pátku 12.9.2014 a to: SMS zprávou na tel. 605 558 888 nebo e-mailem na lokalka@pl.rozhlas.cz. Moc
díky za podporu :)
14.8.2014

Západočeská lokálka ze dne 10.8.2014 přinesla opět Ultramarinu krásné druhé místo. A tím pádem
jedeme dál v této soutěži. Díky za vaše hlasy. I nyní můžete hlasovat a to do pátku 15.8.2014
tradičními způsoby: Pomocí SMS na 605 558 888, nebo mailem na lokalka@pl.rozhlas.cz. Moc a moc
děkujeme za podporu a přízeň.
27.7.2014
Naše jediné prázdninové vystoupení se bude konat 26.8.2014 cca od 18:30 v pivovru Groll v Plzni.
Moc se těšíme na setkání s vámi, těšíme se na dobré pivo, na snad krásné letní počasí...:-)
27.7.2014
Západočeská lokálka ze dne 27.7.2014 přinesla Ultramarinu krásné druhé místo. A tím pádem jedeme
dál v této soutěži. Díky za vaše hlasy. I nyní můžete hlasovat a to do pátku 1.8.2014 tradičními
způsoby: Pomocí SMS na 605 558 888, nebo mailem na lokalka@pl.rozhlas.cz. Moc a moc děkujeme
za podporu a přízeň.
13.7.2014
Dnešní Záadočeská lokálka. Skvělé druhé místo. Děkujeme a znovu můžete hlasovat buď pomocí
SMS na 605 558 888, nebo mailem na lokalka@pl.rozhlas.cz a to do páku 18.7. Díky za podporu...
13.7.2014
Nové termíny vystoupení zde.
29.6.2014
Západočeská lokálka Plzeň. Dnešní kolo, tzn kolo z 29.6.2014, přinesla druhé vítězství naší píeničky
Bez keců. Všem co pro Ultramarin hlasovali děkujeme a doufáme, že nás podpoříte i následujícím
kole. Hlasovat je možno pomocí SMS na 605 558 888, nebo mailem na lokalka@pl.rozhlas.cz a to do
páku 4.7. Celý pořad můžete púoslechnout zde.
Krásné léto přeje Ultramarin
12.6.2014
Blíží se nám další vystoupení a pokud se nestane nic mimořádného, zahrajeme vám pár zcela nových
písniček, které doplníme těmi osvědčenými. Těm kterým jste dali vaše hlasy. Budou to nervíky :-), ale
snad to dáme. A také se těšte na skvělou kapelu Čáry Máry, která společně s námi večer vystoupí.
2.6.2014
Západočeská lokálka. Český rozhlas nasadil do soutěže naši titulní písničku z našeho cd Bez keců.
Hlasovat pro ni můžete do pátku 6.5. a to buď smskou na tel číslo 605 558 888, nebo e-mailem na
adresu lokalka@pl.rozhlas.cz . Moc a mo díky.
2.6.2014
Nová videa. Díky Víťovi Maříkovi, který to natočil a Jirkovi Toužimskému, který to zpracoval jsme na
youtube uložili další tři videa z našeho vystoupení. Zde jsou odkazy:
Déšť
https://www.youtube.com/watch?v=1OfM83RS1OY
Parta z let X

https://www.youtube.com/watch?v=rEb8z8oDrc0
Krej mi
https://www.youtube.com/watch?v=l59MIt-pyjo
Příjemné pokoukání a pokud nás chcete vidět opět na živo, tak 18.6. v plzeňském Merlinu :-).
18.5.2014
Západočeská lokálka 18.5.2014. 1. místo. Všem děkujeme. A protože píseň Táhnem zas dál vyhrála
potřetí, nyní se pro ni nehlasuje. Bude totiž nasazena v příštím kole písnička jiná. Jaká? Sami nevíme.
Písničky vybírá Český rozhlas v Plzni. Poslední kolo si můžete přehrát zde:
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3123023
Ještě jednou děkujeme
6.5.2014
Západočeská lokálka vysílaná 4.5.2014. V tomto kole se nám podařilo s písničkou Táhnem zas dál...
zvítězit. Díky moc za vaši podporu. Do pátku 9.5. nám můžete posílat hlasy i v tomto kole a to smskou
na tel číslo 605 558 888, nebo e-mailem na adresu lokalka@pl.rozhlas.cz . Poslední Západočeskou
lokálku si můžete přehrát zde: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3114264
Děkujeme :-)
3.5.2014
Spuštěna anketa: Sestavte nám playlist.
17.4.2014
Děkujeme všem, kteří přišli 16.4. do Merlina na naše vystoupení. Díky za skvělou atmosféru.
Ultramarin .-)
15.4.2014
Nové fotky v naší fotogalerii.
13.4.2014
Zveme vechny na naše vystoupení v plzeňském Merlinu a to ve středu 16.4. od 20.00. Tentokráte
vystoupíme bez hosta, takže si nás užijete celý večer a my se již teď moc těšíme :-)
7.4.2014
V Západočeská lokálce vysílané 6.4.2014 naše písnička zvítězila. Zda-li vítězství obhájíme
rozhodnete vy, hlasy, které nám pošlete. Hlasovat můžete jako vždy fornou sms zprávy na číslo 605
558 888, nebo e-mailem na adresu lokalka@pl.rozhlas.cz a to do pátku 11.4.2014. Děkujeme.
A Ti kdo nás chtějí vidět naživo, mohou již tuto neděli na Festivalu vína a destilátu v areálu plzeňské
papírny na Slovanech a to od 14.00.
7.4.2014

Živý rozhovor na Radiu Samson (103,0 nebo online na
http://www.radiosamson.cz/content/text/cz/?poslouchat_online ): 7.4. v 10 hodin ho ve studiu navštíví
Jiří Toužimský z kapely Ultramarin, který pohovoří o činnosti téhle plzeňské kapely a také o Festivalu
vín a destilátů, který se v Plzni brzy uskuteční a v rámci něhož Ultramarin zahraje.
23.3.2014
Jak dopadla dnešní Západočeská lokálka? Ultramarin s písničkou Táhnem dál obsadil krásné druhé
místo. A už teď se těšíme na kolo příští, kam nás vaše hlasy vysenou. Hlasovat můžete do pátku 28.3.
takto: Fornou sms zprávy na číslo 605 558 888, nebo e-mailem na adresu lokalka@pl.rozhlas.cz.
Děkujeme
14.3.2014
Tak ještě dnes nám můžete poslat hlas do Západočeské lokálky. V posledním kole jsme byli na
druhém krásném místě. Hlasovat můžete takto: fornou sms zprávy na číslo 605 558 888, nebo emailem na adresu lokalka@pl.rozhlas.cz. Děkujeme
2.3.2014
Již se blíží naše další vystoupení, tentokráte společně se skupinou Přelet M.S.
27.2.2014
Podpeřte společně s námi kapelu Lola běží, ve které hraje syn Jakub našeho zpěváka a houslisty
Zdeňka Jakubce. Více o kapele zde. Jak hlasovat? Hlasuje se do 28.2. a kapela Lola běží bude moc
ráda za podporu SMSkou ve tvaru: ZB 7 D 4 na tel. 900 11 09. Cena jedné zprávy je 9kaček a z
jednoho čísla můžete odeslat maximálně 3 kusy :)
24.2.2014
Západočeská lokálka 23.2.2014. Český rozhlas Plzeň po třech vítězstvích písničky Jsem drak nasadil
naši další skladbu a to Táhnem dál do soutěže Západočeská lokálka. Zda-li bude stejně úspěšná jako
ty předchozí rozhodnete vy, hlasy, které nám pošlete. Hlasovat můžete jako vždy fornou sms zprávy
na číslo 605 558 888, nebo e-mailem na adresu lokalka@pl.rozhlas.cz a to do pátku 28.2.2014.
Děkujeme
9.2.2014
V dnešním kole Západočeské lokálky jsme obhájili minulé vítězství. Díky moc a moc za vaše hlasy. A
protože písnička Jsem drak vyhrála již po třetí, nyní se pro Ultramarin nehlasuje. V dalším kole Český
rozhlas nasadí některou z našich dalších písní. Takže 23.2. v 15.40 opět u radií s naladěnou stanicí Č.
rozhlas Plzeň...:-) Děkujeme a připomínáme...kdo si nás chce poslechnout live...tak ve středu 12.2. ve
20.00 v Merlinu v Plzni. Těšíme se.
7.2.2014
Blíží se naše vystoupení. Tentokrát společně s kapelou Ticket. Srdečně zveme opět do restaurace
Merlin 12.2.2014 od 20.00.
Další pak 19.2. v Cafe Bar Music Studna ve 20.30 v Plzni, Máchova 16.
30.1.2014
Nové fotografie...zde

28.1.2014
V dalším letošním kole Západočeské lokálky, kterou vysílal ČR Plzeň v neděli 26.1. jsme opět, díky
vašim hlasům, na prvním místě. Děkujeme. A pokud nás chcete podpořit i nadále, zde je jak hlasovat.
Hlasovat můžete do pátku 31.1. Stačí odeslat sms na číslo 605 558 888, nebo zaslat e-mail na adresu
lokalka@pl.rozhlas.cz.
Pořad Západočeská lokálka vysílá Český rozhlas Plzeň od letošního roku v novém vysílacím čase a to
od cca 15.40 každý sudý týden.
23.1.2014
Díky všem za skvělou atmosféru v Merlinu.
13.1.2014
V první letošním kole Západočeské lokálky, nás díky vašim hlasům čekalo vítězství. Děkujeme. A
pokud nás chcete podpořit i nadále zde je jak hlasovat. Hlasovat můžete do pátku 17.1. Stačí odeslat
sms na číslo 605 558 888, nebo zaslat e-mail na adresu lokalka@pl.rozhlas.cz. Pořad Západočeská
lokálka vysílá Český rozhlas Plzeň od letošního roku v novém vysílacím čase a to od cca 15.40 každý
sudý týden.
13.1.2014
A je tu první doplnění informací o nových vystoupeních. Sledujte níže a nebo zde.
13.1.2014
Informace o dění v roce 2013, kalendář pro rok 2014 a spousty dalšího :-) naleznete v našem archivu
zde
9.1.2014
Tak a jsme tu s první zprávou v letošním roce. A to určitě příjemnou. Jsou to termíny našich
vystoupení. Zde jsou:
22.1.2014 20.00 Restaurace Merlin, Plzeň - Lokálka-Live - společně s kapelou Lignit
12.2.2014 20.00 Restaurace Merlin, Plzeň - Lokálka-Live - společně s kapelou Ticket
12.3.2014 20.00 Restaurace Merlin, Plzeň - Lokálka-Live - společně se skupinou Přelet M.S.
16.4.2014 20.00 Restaurace Merlin, Plzeň
20.4.2014 čas a místo se upřesňuje
21.5.2014 20.00 Restaurace Merlin, Plzeň
18.6.2014 20.00 Restaurace Merlin, Plzeň
Informace o těchto vystoupeních budeme průběžně aktualizovat a doplňovat. A také zde postupně
uvedeme hosty, kteří budou společně s námi vystupovat. A doplníme o další termíny. Sledujte naše
webové stránky. Ultramarin :-)
1.1.2014
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.

