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12.12.2008     ...technický problém s fungování odkazů na naše texty a mp3 ukázky. 
Pracuje se na něm a brzy bude vše ok :-)... 
 
6.12.2008    ...k dnešnímu dni jsem pro vás otevřeli náš obchůdek :-). Jsou pro vás 
nyní připravena dámská a pánská trika s potiskem (viz obrázky). Trika si můžete 
objednat na našem e-mailu (ultramarin@seznam.cz), nebo si je můžete 
zakoupit na našich vystoupeních... 
 
24.11.2008     ...ve fotogalerii přidány fotografie z posledního vystoupení v A.C.W. 
Saloonu v Plzni... 
 
17.11.2008     ...tak i potřetí se díky vašim hlasům podařilo Ultramarinu zvítězit v 
Západočeské lokálce, soutěžním pořadu českého rozhlasu Plzeň. Rozhlasem byla 
jako nová skladba nasazena píseň Stoje u trati vzpomínám a stejně jako píseň 
Opojení, je to skladba vybrána z původních nahrávek, které Ultramarin natočil. Nás, 
váš zájem utvrdil v tom, že je třeba natočit nahrávky nové, které zaznamenají 
aktuální obsazení a zvuk kapely. Ten zvuk, který můžete v současné době slyšet na 
našich koncertech. Ten nejbližší bude ve ctvrtek 20.11.2008 od 20.00 v A.C.W. 
Saloonu v Plzni, Kollárově ulici 18. Ještě jednou díky a pokud chcete, můžete 
hlasovat i nadále (viz níže). Ještě jednou diky za vaše hlasy a těšíme se na setkání s 
vámi na našich vystoupeních... 
 
10.11.2008     ...v sekci Historie jsou nově historické plakáty Ultramarinu...  
 
3.11.2008     ...hlasovat můžete takto: dopisem na sdresu Západočeská lokálka, Nám. 
Míru 10, 301 00 Plzeň, e-mailem na adresu lokalka@pl.rozhlas.cz nebo na 
telefonní záznamník s číslem 377 488 185.... 
 
2.11.2008     ...v dalším kole soutěže plzeňského rozhlasu Západočeská lokálka jsme 
se v kole vysílaném 2.11. opět díky vašim hlasům umístili na 1. místě. Diky. Již 
pouze jedno kolo a bude nasazena jiná píseň z nabídky nahrávek Ultramarinu. No a 
nás toto vše donutilo zamyslet se nad tím, že by nebylo od věci se opět po cca 20 
letech zavřít do studia a udělat nahrávky nové. Ještě jednou díky a posílejte hlasy i 
nadále... 
 
22.10.2008    ...ve fotogalerii přidány fotografie z posledního vystoupení v pivním 
baru Pionýr 10.10.... 
 
19.10.2008     ...zdravíme opět po čase návštěvníky našich webových stránek. Dnes 
budeme jen děkovat :-). Překročili jste v návštěvnosti našich stránek dvoutisícovku a 
hlavně hlasovali do soutěže plzeňského rozhlasu Západočeská lokálka a díky vašim 
hlasům jsme se v dnešním kole, tzn z 19.10.2008 umístili na 1. místě :-). Dle 
propozic soutěže, pokud chcete slyšet i jinou píseň než-li nasazeneé Opojení, je 
nutno zvítězit ještě ve dvou kolech. Takže díky za vaši podporu i nadále... 
 
8.10.2008     ...do sekce seznam skladeb/textx/mp3 přidány texty dvou zbrusu 
nových písniček Krej mi a Kmotřičky..  
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6.10.2008     ...na světě jsou dvě nové písničky:  Krej mi a Kmotřičky... 
3.10.2008     ...aktuální novinka: Další vystoupení skupiny ULTRAMARIN se bude 
konat v pátek 10.10.2008 v Pivním baru Pionýr ve Skupově ulici v Pzni na Borech. 
Viz sekce koncerty a vystoupení... 
 
20.9.2008     ...založena nová sekce - pro pořadetele... 
 
19.9.2008     ...po dlouhé době, leč přeci, se nám podařilo nyní v sekci seznam 
písní/ texty/mp3 doplnit naše texty. Doufáme, že tímto potěšíme .nejen naše 
věrné,ale i nové posluchače...   
 
11.9.2008     ...takže máme za sebou letošní letní prázdniny a s tím spojené naše tři 
vystoupení U šesti strun pod širým nebem. Nyní nás čeká hledání, kam se úchýlit na 
podzimní a zimní měsíce. A  možná nám v tom můžete pomoci i vy. Pokud znate, 
nebo víte o klubu či restauraci, kde bychom mohli představit naše písně v obnovéné 
premiéře budeme rádi. Nabídky je možné zaslat na naši e-mailovou adresu 
ultramarin@seznam.cz nebo případně na telefon 723 671517. Ještě jednou 
děkujeme všem, kteří se přišli k šestti strunám podívat a těšíme se zase brzy 
naviděnou a naslyšenou... 
 
1.9.2008     ...v sekci seznam písní / texty / mp3 byla přidána jména autorů hudby a 
textu... 
 
26.8.2008     ...takže  máme za sebou druhé prázdninové vystoupení U šesti strun a 
díky vám, našim věrným posluchačům a návštěvníkům těchto vystoupení a díky 
vstřícnému kroku majitele restaurace, se podařilo dohodnout ještě jeden termín na 
vystoupení Ultramarinu a to 9.9.2008 opět v 19.30. Srdečně vás zveme a těšíme se 
na další setkání s vámi. Viz Koncerty a vystoupení... 
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18.8.2008     ...program restaurace U šesti strun... 

   



23.7.2008     ... 1000 návštěvníků našich www stránek. Děkujeme... Abychom naše 
stránky mohli stále vylepšovat, přivítáme nápady a náměty pro jejich vylepšení. I za 
ně děkujeme... 
 
11.7.2008     ... nová sekce "ke stažení" a v ní plakát Ultramarinu... 
 
10.7.2008     ...ve fotogalerii jsou fotky z vystoupení u šesti strun 2.7.2008... 
 
10.7.2008    ...takže ještě jednou díky všem, co se přišli podívat na naši plzeńskou 
premieru. Další vystoupení na stejném místě je plánované na 25.8.2008... 
 
2.6.2008   ...tak máme za sebou první vysoupení. Bylo to na OPEN PARTY v 
Kloušově u Merklína. Více informací naleznete. Naše plzeňská premiéra se chystá 
na 2.7., kdy vystoupíme v restauraci U šesti strun a to od 19.30) 
 
26.4.2008   ...nové logo je na světě. Po debatě a následné několikadenní diskuzi 
jsme se rozhodli udělat trochu i optickou změnu. Zde jsou barevné variace nového 
typu loga skupiny Ultramarin... 

  

  

  

  
 
26.3.2008   ... takže plníme slib a první historické nahrávky jsou na našich stránkách. 
Jsou to vše původní nahrávky z 80-tých let minulého století... 
 
18.3.2008     ... aktualizovám seznám písní. Postupně budeme  do této rubriky 
vkládat texty jednotlivých skladeb a zveřejníme některé staré nahrávky....  
 
15.3.2008     ... nově jsme otevřeli sekci "napište nám", kde nám můžete zanechat 
vaše vzkazy, nápady, připomínky a pod. 
 
13.3.2008     ... na našich internetových stránkách připravujeme několik drobných 
změn a úprav. Mezi ty hlavní bude postupné přidávání textů našich skladeb do sekce 
Seznam skladeb / texty. Také snad již rychle přibudou tak dlouho slibované ukázky 
skladeb ve formátu mp3. 
 
 


