
NOVINKY 2019: 

24.12.2019 

 

1.5.2019 

Zdravíme všechny naše příznivce a přikládámé pár fotek z našeho posledního vystoupení. To bylo v Klubu Vinyl v 
Plzni, kde jsme hráli s úžasnou kapelou Nasycen (www.nasycen.cz). Prohlédnout si je můžete zde. 

27.3.2019 

Dnes se těšíme do A.CW Saloonu. Přijďte s námi přivítat jaro. No a hned o víkendu v sobotu nás můžete slyšet a 
vidět na Vepřových hodech v T.J. Sokolu Valcha, kde vystupujeme od 14.00 

8.2.2019 

Včera zazněla, dle pravidel, naše písnička Váhy v rozhlasové hitparádě Folkparáda naposled. 10 kol se držela, 
díky posluchačským hlasům ve společnosti,často i profesionálních, autorů a muzikantů. Za tu dobu vydržela v 
konkurenci nasazovaných původních českých písní v počtu 110. Dle pravidel smí písnička zaznít jen 10x, a to 
jsme již vyčerpali. Moc si vážíme hlasů všech posluchačů a fanoušků a děkujeme za to. Máme radost. když se 
naše písničky líbí, protože nám to dává chuť do dalšího psaní. 
Ještě jednou děkujeme všem. 
Celý pořad můžete poslechnout zde:  

https://regiony.rozhlas.cz/folkparada-6195336 

17.2.2019 20.2.2019 vás všechny přivítáme v Klubu Vinyl v Klatovské 138 v plzni. Moc se těšíme. 

 

 

http://www.nasycen.cz/
https://ultramarin.rajce.idnes.cz/80._Ultramarin_a_Nasycen
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fregiony.rozhlas.cz%2Ffolkparada-6195336%3Ffbclid%3DIwAR14gByFO-B80zq6-9F3vbaevewudmjrcOg_gMpo1YNhVlX_NSLhjbaiKwk&h=AT0_NrfXthwoWF0hwtn8oExfzg4lN8xQwu6MtdvhwIraS0q1AGrA_ED71GNVYvR48B7bfmsQwxOqIIW7eGBicwNN9pZtqGQ861UK5rZ12lCAKGlPkaleZQjeSevYHyRNdf4g5uzd1didSEA_JWnxP0oGteF62J44m8-S58WI5ZZ24e4vOFO8UZ5iGj2ULeTByNo_OVHhIRvwNywu6LZc4xKdUo_bJzNW8D8Tr381Pf9T1ZnDe9uZWBuwcSLE7SsTRrclDsPZDPxWw2WUBSr7DxuFibaaknwYAlYv_hKRUwhwXkSqkwTQF8ypR8N7lLyDGckDTnsaQh3T2lU5HbiZlQmvVW5Bq9SGBmgIfvFZg3e0WlPrYob5el84NHkwl-e6F1j1_CKqEnOgiUkMEgHMddjJqkMDyOFRGvRCHHz60GNZqZaIpS4ONOhGnxSybyaXd5-xmCVPGJVWOABQc7JwzJs2dg-NQNLRiyxmf71pG85i84MWTl7tEOiWSo1c9mR27uFqs1HY2ZAYhrtxQZcbFB6OYjL62JVs0LYpNKahEZkcoKwAWawleDGaidLaqEQFY_FM6w-3iNhjBmhcRongKqX0kMBgfRYIGQ
http://ultramarin.wbs.cz/80399181_2880073272057526_7936493165165412352_n.jpg


4.2.2019 

Již 2 měsíce se drží naše písnička Váhy, na Folkparádě Českého rozhlasu. Jen hlasy posluchačů rozhodují. Do 
dalšího kola je možné hlasivat pro Ultramarin pomocí SMS, ve tvaru FOLK 6 na tel. 9001103. Děkujeme všem 
posluchačúm za podporu Celý pořad můžete poslechnout zde. https://regiony.rozhlas.cz/folkparada-6195336 

22.1.2019 

Milí přátelé, 
Již 6 týdnů se, díky posluchačům a příznivcům, drží Ultramarin v hitparáde Českého rozhlasu. A to je moc fajn, za 
což všem děkujeme. Tento týden na místě 5. Hlasovat do dalšího kola lze pomocí SMS ve tvaru FOLK 5 na tel. 
900 11 03. Předem děkujema za případnou podporu. Celý pořad můžete 
poslechnou zde: https://regiony.rozhlas.cz/folkparada-6195336 

Děkujeme za přízeň 

15.1.2019 

Už 5 kol se drží Ultramarin v hitparádě Českého rozhlasu. Opět těsně pod stupni vítězú, takže 4. místo. 
Děkujeme všem posluchačům a příznivcům za poslané hlasy. Hlasovat pro nás můžete pomocí SMS, ve tvaru 
FOLK 4 na tel. 9001103 do středeční půlnoci (16.1.) Předem děkujeme podporu a věříme, že ještě 5 kol 
vydržíme. (dle pravidel, smí zaznít píseň max. 10x). 
Celý pořad můžete poslechnout zde: https://regiony.rozhlas.cz/folkparada-6195336 

8.1.2019  

Folkparáda se přehoupla do dalšího roku, a s ní i Ultramarin na 4. místě. Děkujeme všem posluchačům a 
fanouškům, že nás svými hlasy drží v této hitparádě Českého rozhlasu. Věříme, že nás podpoříte v do dalšího 
kola. Hlasuje se prostřednictvím SMS ve tvaru FOLK 4 na tel. 900 11 03 a to do středeční půlnoci. Celý pořad 
můžete poslechnout zde: https://regiony.rozhlas.cz/folkparada-6195336. Díky, díky, díky..... 

 

4.1.2019 - Vše nejlepší v novém roce vám všem přeje ULTRAMARIN 

 

https://regiony.rozhlas.cz/folkparada-6195336?fbclid=IwAR3A6Q6F1q6UutjBqfsLI-1S7va17kJbb1Dd_iAdX0l6XmzAucOEbWv2MzU
https://regiony.rozhlas.cz/folkparada-6195336?fbclid=IwAR3A6Q6F1q6UutjBqfsLI-1S7va17kJbb1Dd_iAdX0l6XmzAucOEbWv2MzU
https://regiony.rozhlas.cz/folkparada-6195336
https://regiony.rozhlas.cz/folkparada-6195336?fbclid=IwAR1_BWzUWfs7zylG0XAlIMEaHdZI4WJCABOe4I_kQGg3k4I44UrE-vXGYmI
https://regiony.rozhlas.cz/folkparada-6195336?fbclid=IwAR3RD6mWNe7Mke17Ki46hp78srV7HCCMCLw707fO0A3vLLnY-2TR1bkYpSc

