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 26.12.2009   ... v posledním letošním kole Západočeské lokálky jsme se umístili na krásném třetím 
místě. Díky moc za vaše hlasy. A to nejen za ty, které jste nám zaslali pro toto kolo. Děkujene za 
všechny, které jste nám doposud poslali. V této soutěži se na pomyslných stupních vítězů držíme již 
skoro rok a půl. Pokud nás v této soutěži chvete udržet i nadále, můžete zasílat hlasy těmito způsoby: 
Pomocí SMS na tel. č. 605 558 888 ve tvaru LOKALKAmezera4, emailem na emailovou adresu 
lokalka@pl.rozhlas.cz, telefonicky na číslo 377488185 nebo písemně na adresu Český rozhlas Plzeň, 
Náměstí Míru 10, 301 00 Plzeň  a to až do pátku 1.1.2010. Děkujeme... 

23.12.2009   ...Ultramarin přeje vše nejlepší do nového roku, děkuje všem fanouškum za přízeň a 
stejně jak minulý rok i letos pro vás připravil malý dárek ve formě kalendáře, který si můžete ve 
formátu pdf stáhnou a případně vytisknout zde: kalendar_2010.pdf (1442 KB) ... 

 

17.12.2009   ...díky všem za návštěvu našeho letošního posledního vystoupení v A.C.W. Saloonu, kde 
jsme hráli pro útulek pejsků na Valše. Díky za skvělou atmosféru, díky za penízky, které se vybraly a 
pomohou opuštěným pejskům... 

15.12,2009  ...POSLEDNÍ KONCERT:      16.12.2009 od 20.00 v ACW              V LETOŠNÍM ROCE... 

13.12.2009   ...v posledném kole letošního roku Západočeské lokálky jsme se umístili na krásném 
postupovém  třetím místě. Děkujeme za hlasy a posílejte hlasy i nadále :-). Hlasy se dají posílat 
následovně:  Pomocí SMS na tel. č. 605 558 888 ve tvaru LOKALKAmezera4, emailem na emailovou 
adresu lokalka@pl.rozhlas.cz, telefonicky na číslo 377488185 nebo písemně na adresu 
Český rozhlas Plzeň, Náměstí Míru 10, 301 00 Plzeň  a to až do pátku 18.12. 
Děkujeme... 

11.12.2009   ...napsalo se o nás. Odkaz na webové stránky zde. Odkaz na soubor ke stažení ve 
formátu .pdf zde... 

30.11.2009   ...v kole Západočeské lokálky z 29.11. (přehrát zde) jsme se s nově nasazenou písní 
Snění umístili na 3. místě. Děkujeme za hlasy a pište, volejte, mejlujte i nadále stejnými způsoby. Pro 
sms je pro toto kolo tvar LOKALKA 4. Jěště jednou velké poděkování... 

27.11.2009   ... těšili jsme se a vyšlo to :-). A to díky vám. Děkujeme všem, kteří přišli a jak napsal náš 
Zdeněk alias Ing.Budulín Kébule, vulgo Zdeněk Kuba Jakubec přišli společně s námi bojovat proti 
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prasečí chřipce, nastavit slechy tónům libým a volátko kořaličce a jiným pochutinám. Další setkání, 
těsně předvánoční, bude 16.12. od 20.00 v A.C.W. Saloonu v Kollárce... 

26.11.2009   ...dnes se na vás těšíme :-). Zdraví Ultramarin... 

15.11.2009   ...dnešní Západočeská lokálka (pro připomenutí zde)a v ní písnička Snění. Právě tu 
vybral Plzeňský rozhlas jako další, která byla nasazena v této soutěži. Pokud se vám líbí, pošlete jí 
hlas. Hlasovat můžete takto: Pomocí SMS na tel. č. 605 558 888 
ve tvaru LOKALKAmezera1, emailem na emailovou adresu lokalka@pl.rozhlas.cz, telefonicky na 
číslo 377488185 nebo písemně na adresu Český rozhlas Plzeň, Náměstí Míru 10, 301 00 Plzeň  a to 
až do pátku 20.11. Děkujeme... 

12.11.2009   ...chcete dostat Ultramarin do soutěže Český slavík Mattoni 2009? 
Hlasujte pro nás :-). Podrobnosti zde... 

8.11.2009   ...spousty nových fotografií naleznete v naší fotogalerii. Alba 16.-21. jsou 
nově vložená. Tak přijemné pokoukáníčko :-)... 

1.11.2009   ...Kmotřičky již 3x na prvním místě. A co to znamená? Plzeňským rozhlasem bude za 14 
dní nasazená píseň nová. No a pro vás, věrní i náhodní zasilatelé hlasů, že nyní máte čas si od 
zasílání hlasů pro Ultramarin odpočinout, pofoukat prsty otlačené od mačkání klavesnice telefonu a 
počíteče :-). Díky moc za hlasy. Již více než rok jsme v této soutěži díky vám. Takže za 14 dní 
naslyšenou u nově nasazené písničky... 

30.10.2009   ...díky všem, kteří přišli na naše vystoupení 29.10. v A.C.W. Saloonu... 

27.10.2009   ...již 10000 vstupů na naše webové stránky. Těší nás váš zájem a i nadále se budeme 
snažit, aby zde byly stále aktuální věci a informace. Ve čtvrtek to náležitě oslavíme na našem koncertě 
v A.C.W. Saloonu... 

25.10.2009   ...blíží se termín našeho říjnového vystoupení 29.10. v A.C.W. Saloonu v Kollárově ulici v 
Plzni. Přijďte s námi bojovat s podzimním počasím a chmurami, které toto období přináší...  

18.10.2009   ...stále na "bedně" :-). Dnes s Kmotřičkami třetí místo. Díky za hlasy a i nadále je můžete 
posílat. Pro toto kolo je sms ve tvaru LOKALKAmezera4. Ostatní způsoby hlasování beze změny (viz 
níže). Děkujeme za vaše hlasy. Za ty doposud poslané i za ty budoucí. Pokud se zadaří a zvítězíme s 
Kmotřičkami potřetí, bude Českým rozhlasem nasazena písnička nová. Hlasovat můžete do pátku 
23.10... 

5.10.2009   ... zde si můžete připomenout poslední kolo Západočeské lokálky a pokud se vám 
Kmotřičky zamlouvají, můžete jim i nadále posílat hlasy. Pokud zvítězí ještě jednou, bude Českým 
rozhlasem Plzeň nasazena skladba nová. Hlasovat můžete takto: pomocí SMS na tel. č. 605 558 888 
ve tvaru LOKALKAmezera6, emailem na emailovou adresu lokalka@pl.rozhlas.cz, telefonicky na 
číslo 377488185 nebo písemně na adresu Český rozhlas Plzeň, Náměstí Míru 10, 301 00 Plzeň  a to 
až do pátku 25.9. Děkujeme... 

4.10.2009   ... dnes 1. místo v Západočeské lokálce a to díky vašim hlasům... 

21.9.2009   ... v posledním kole Západočeské lokálky jsme díky vašim hlasům obsadili druhé místo. 
Pokud se vám píseň Kmotřičky líbí, podpořte ji i nadále. Hlasovat můžete tradičními způsoby: A to buď 
 pomocí SMS na tel. č. 605 558 888 ve tvaru LOKALKAmezera5, emailem na emailovou adresu 
lokalka@pl.rozhlas.cz, telefonicky na číslo 377488185 nebo písemně na adresu Český rozhlas Plzeň, 
Náměstí Míru 10, 301 00 Plzeň  a to až do pátku 25.9. Děkujeme... 

7.9.2009   ... zítra uzavřeme letní sezonu a rozloučíme se s létem posledním vystoupením pod širým 
nebem a to od 20.00 U šesti strun v Plzni v Purkyňově ulici. Srdečně zve Ultramarin... 
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7.9.2009   ... ve včerejší plzeňské lokálce obsadila písnička Kmotřičky 2.místo. Děkujeme za všechny 
vaše hlasy. I nadále nás můžete v této soutěži podpořit a můžete i nadále posílat hlasy na zde 
uvedené kontakty: pomocí SMS na tel. č. 605 558 888 ve tvaru LOKALKAmezera5, emailem na 
emailovou adresu lokalka@pl.rozhlas.cz, telefonicky na číslo 377488185 nebo písemně na adresu 
Český rozhlas Plzeň, Náměstí Míru 10, 301 00 Plzeň  a to až do pátku 14.8. Děkujeme... 

27.8.2009    ... recenze na naše vystoupení na festivalu Na ulici od Jaromíra Komorouse na stránkách 
Webmagazínu Rozhledna:  

Úterý 18.8.  
Nová scéna u obchodního domu Plaza potěšila každého, s kým jsem mluvil. Nevídaný klid, pohoda 
stínu velkého domu, dostatek lavic v hledišti, informovaní návštěvníci. Obnovený Ultramarin mohl 
zavzpomínat na v Plzni získané ocenění Porta. Folkrocková sestava nezklamala a nechala 
nakouknout do úplně nového repertoáru, přesvědčující, že u rutiny nemíní zůstat. Zdeněk Jakubec 
předvedl svůj rockem vycválaný nenapodobitelný hlasový feeling. Je radost pro ně textovat.                 
      Webmagazín Rozhledna 

27.8.2009   ... přidány nové termíny koncertů a vystoupení. Těšíme se na vaši návštěvu :-)... 

23.8.2009   ...dnes 1.místo v Západočeské lokálce s písní Kmotřičky. Díky za hlasy. Do pátku 28.8. 
nás můžete i nadále podpořit v této soutěži a zasílat nám hlásky :-). Způsoby hlasování pro toto kolo 
jsou zde... 

19.8.2009   ...děkujeme všem, kteří příšli v rámci festivalu Na ulici... na naše vystoupení v amfiteátru 
Plaza. Zde dva obrázky: obr1 a obr2... 

15.8.2009   ...díky všem za návštěvu a za skvělou atmosféru U šesti strun. Těšíme se na další setkání 
s vámi v úterý 18.8. v 18.00 na festivalu Na ulici v amfiteátru Plaza... 

9.8.2009   ...v dnešním kole Západočeské lokálky jsme díky vašim hlasům udrželi druhé místo. Pokud 
se vám píseň Kmotřičky líbí, podpořte ji i v dalším kole. Hlasovat můžete tradičními způsoby: A to buď 
 pomocí SMS na tel. č. 605 558 888 ve tvaru LOKALKAmezera5, emailem na emailovou adresu 
lokalka@pl.rozhlas.cz, telefonicky na číslo 377488185 nebo písemně na adresu Český rozhlas Plzeň, 
Náměstí Míru 10, 301 00 Plzeň  a to až do pátku 14.8. Děkujeme... 

7.8.2009   ...prázdninové vystoupení odehrajeme již příští týden U šesti strun 12.8. od 19.30. Těšíme 
se na setkání s vámi. Vystoupení na festivalu Na ulici pak bude 18.8.2009 v 18.00 v amfiteátru Plaza. 
Podrobnosti zde... 

26.7.2009   ...opět stupně vítězů :-). V dnešním kole Západočeské lokálky vystoupala píseň Kmotřičky 
na druhé místo. Pokud se vám líbí, podpořte ji v dalším kole. Hlasovat můžete tradičními způsoby: A 
to buď  pomocí SMS na tel. č. 605 558 888 ve tvaru LOKALKAmezera5, emailem na emailovou 
adresu lokalka@pl.rozhlas.cz, telefonicky na číslo 377488185 nebo písemně na adresu Český rozhlas 
Plzeň, Náměstí Míru 10, 301 00 Plzeň  a to až do pátku 31.7. Děkujeme... 

24.7.2009   ... Ultramarin vystoupí na plzeňském festivalu Na ulici. A to 18.08.2009 18:00 v amfiteátru 
Plaza. Podrobnosti zde... 

12.7.2009   ...tak ten, kdo stejně jako my, hádal, že to budou Kmotřičky, uhodl :-). Pokud se vám naše 
nová nahrávka libila, můžete ji posílat hlasy. A to buď  pomocí SMS na tel. č. 605 558 888 ve tvaru pro 
toto kolo LOKALKAmezera1, emailem na emailovou adresu   lokalka@pl.rozhlas.cz, telefonicky na 
číslo 377488185 nebo písemně na adresu Český rozhlas Plzeň, Náměstí Míru 10, 301 00 Plzeň a to 
do pátku 17.7. Další kolo Západočeské lokálky se bude vysílat 26.7.2009 opět v 17.10. Děkujeme...  

10.7.2009   ...již tuto neděli (12.7.), v soutěží Českého rozhlasu Plzeň Západočeská lokálka (začátek v 
17.10), uslyšíte rozhlasovou premiéru jedné z našich písní. Která, že to bude? Můžete nám poslat 
vaše tipy... 
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27.6.2009   ...nové fotoalba (12.-15.album) v naší fotogalerii... 

28.6.2009   ...třetí vítězství skladby Však víš znamená, že v příštím kole uslyšíte novou písníčku, 
kterou Český rozhlas Plzeň vybere a nasadí do soutěže. Ultramarin vám děkuje za hlasy, které nám 
posíláte. Toto kolo je tedy bez hlasování pro Ultramarin, takže odpočívejte :-) a za čtrnáct dní opět v 
Západočeské lokálce naslyšenou. Jo a abychom nezapoměli...přejeme hezké prázdniny a klidné 
dovolené... 

22.6.2009   ...do sekce seznam / texty / ukázky jsou přidány tři ukázky našich písní a doplněn text u 
naší novinky (Pohádkovej krámek). Více zde... 

14.6.2009   ...tak stejně jako před čtrnácti dny se dnes umístila píseň Však víš na prvním místě v 
soutěži Českého rozhlasu Plzeň Západočeská lokálka. Velký díky za hlasy, které nám posíláte. Jedná 
se o nahrávku cca z 80tých let minulého století :-). Pokud se nám podaří zvítězit ještě jednou a pokud 
se vše stihne technicky, můžeme slibit, že další nasazenou písní bude jedna ze tří, čerstvě 
natočených skladeb. Hlasy můžete nadále posílat tradičním způsobem (podrobnosti zde nebo viz 
níže).  

Díky za podporu a pokud si nás budete chtít poslechnout naživo, jsou zde pro vás dva termíny. A 
to čtvrtek 18.6. v A.C.W. Saloonu a středa 24.6. U šesti strun. Podrobnosti zde... 

9.6.2009   ...soutěž Naděje beatu na Rádiu Beat už zná své vítěze. Blahopřejeme. Ultramarin se 
umístil na 9. místě z původně nasazených 60ti kapel. Což je velmi pěkný výsledek. Prošli jsme 
uvodním přijímacím sítem, ze základního kola se dostali do semifinále  a následně do finále. A to vše 
díky vašim hlasům. Děkujeme za ně a těšíme se na setkání s vámi na některém z našich koncertů... 

 

8.6.2009   ...hlasování do soutěže na Rádiu Beat bylo ukončeno. Díky všem, kteří nás podpořili. 
Vyhlášení výsledků bude odvysíláno 9.6. na Rádiu Beat v 19.00. Více na www.radiobeat.cz... 

26.5.2009   ...tak se povedlo :-). Jsme ve finále. Děkujeme všem, kteří nám poslali hlas a podpořili nás 
v soutěži Rádia Beat. O váš hlas vás nyní požádáme ještě jednou. Dostali jsme se již hodně vysoko. 
Být ve finále této soutěže je pro nás velkým úspěchem. Ale chceme zkusit bojovat o prvá tři místa, 
která by nás posunula na vystoupení do pražského klubu Vagon. Podpoříte nás? Hlas můžete zaslat 
formou SMS a to ve tvaru NADEJE(mezera)ULTRAMARIN na číslo 724 58 58 58. Aktuální soutěžní 
pavouk zde. Hlasovat je možné do nedělní půlnoci 7.6.2009. Děkujeme, děkujeme, děkujeme... 

25.5.2009   ...zítra, tj. 26.5 od 19.00, můžete poslouchat na Rádiu BEAT vyhlášení výsledků druhého 
semifinálového kola soutěže Naděje Beatu. Proglam rádia a poslech rádia přes internet zde... 

22.5.2009   ...ještě stále nám můžete zasílat hlasy do soutěže na Radiu BEAT a to do půlnoci z 
neděle na pondělí. Hlasy můžete posílat smskou na telefonní číslo 724 58 58 58 ve tvaru NADEJE 
ULTRAMARIN. Z každého telefoního čísla může být zaslán pouze jeden hlas. Díky. Vyhlášení 
semifinále bude v úterý 26.5. v 19.00 na Radiu BEAT... 

19.5.2009   ...i nadále nás můžete podpořit v soutěži Západočeská lokálka. V nedělním kole byla 
nasazena starší nahrávka písně Však víš. Hlasovat můžete tradičním způsobem. Podrobnosti o 
hlasování zde... 

19.5.2009   ...pozor změna v termínech koncertů. Více zde... 

13.5.2009    ...podrobnosti o semifinále zde, aktualizovaný soutěžní pavouk zde, záznam z vyhlášení 
II. semifinále zde (omluvte prosíme zhoršenou kvalitu záznamu) 

http://www.radiobeat.cz


12.5.2009   ...dnes bylo odvysíláno semifinále soutěže Naděje beatu na Rádiu Beat. Podpořte nás i v 
tomto semifinálovém kole. Ze základního kola jsme postoupili díky vašim hlasům z 1. místa a to s 
písní Jsem drak. S touto písní tedy jdeme dál bojovat o finále. Hlasy můžete posílat smskou na 
telefonní číslo 724 58 58 58 do neděle 24.5. a to takto:  V semifinéle a finále se hlasuje už pouze pro 
interpreta, tvar SMS je tedy následující: NADEJE(mezera)NAZEV KAPELY. Pro nás tedy: NADEJE 
ULTRAMARIN Z každého telefoního čísla může být zaslán pouze jeden hlas. 

9.5.2009     ...tak nám za nedlouho vypukne semifinálový boj o finále soutěže na Rádiu Beat. Zde je 
aktuální soutěžní pavouk.(.xls). Sledujte vysílání Rádia Beat v úterý 12.5. v 19.00. Podrobnosti o 
způsobu hlasování uvedeme zde, po odvysílání úterního semifinále... 

3.5.2009     ...takže i potřetí Duet (mp3 ukázka) zvítězil u vás, u posluchačů Českého rozhlasu Plzeň. 
Ultramarin děkuje. No a není jiné východisko, než-li se znovu zavřít do studia a natočit další naše 
písničky. Tak nám držte palce ať se nám to povede. Ve středu a ve čtvrtek jdeme na to...  

19.4.2009     ...písnička Duet (mp3 ukázka) dnes podruhé zvítězila v soutěži Českého rozhlasu Plzeň. 
Děkujeme za vaše hlasy. Pokud se podaří zvítězit ještě jednou, bude nasazena písnička další. 
Způsoby hlasování najdete na této stránce níže, nebo zde, na stránkách Českého rozhlasu Plzeň. 
Nově také můžete posílat hlasy pomocí SMS a to ve formátu LOKALKA 6 na číslo 605 558 888. Cena 
SMS je běžná, dle vašeho tarifu... 

15.4.2009     ...ULTRAMARIN  VYHRÁL VE SVÉM KOLE NA RÁDIU BEAT A POSTUPUJE DO 
SEMIFINÁLE... Díky vašim hlasům ze SMS hlasování do soutěže RADIA BEAT - NADĚJE BEATU, 
postupujeme do semifinále a to s písní Jsem drak (ukázka mp3). Hlasů pro Ultramarin bylo celkem 
130. Z toho 94 pro Jsem drak a 36 pro Na půdě. Zde je aktualizovaný soutěžní pavouk (.xls). O dalším 
způsobu hlasování vás budeme informovat zde na našich stránkách a to po doběhnutí všech 
základních kol. Ještě jednou, DÍKY. 

10.4.2009     ...protože začátek dubna je bohatý na události, dovolíme si udělat malou rekapitulaci. 
Tak tedy:  

► Je třeba poděkovat všem, kteří přišli na poslední vystoupení spojené s křtem našeho maxisinglu a 
vytvořili skvělou atmosféru. 
► Do půlnoci 12.4. je stále možnost posílat hlasy do Rádia Beat. Veškeré podrobnosti níže. 
Děkujeme za podporu. 
► Do sekce Koncerty a vystoupení jsou doplněny nové termíny. Konečně již také opět vystoupení pod 
širým nebem :-) 
► Do sekce Obchůdek byl přidán náš nově vydaný maxisingl. 
► Díky Leonixovi se již nyní můžete podívat na fotky z našeho křtu CD. Zde 
► Článek z Plzeňského deníku. Zde 
  

6.4.2009     ...nový způsob hlasování do Západočeské lokálky a to formou SMS, kterou můžete zasílat 
pro toto kolo ve formátu : LOKALKA 6 na číslo 605 558 888. Cena sms je běžná, dle vašeho tarifu. 
Ostatní způsoby hlasování zůstavají také v platnosti... 

5.4.2009     ... v Západočeské lokálce dnes podruhé zazněla nově natočená píseň Duet. A její druhé 
vysílání bylo vítězné. Děkujeme za vaše hlasy. Pokud chcete tuto píseň dále slyšet na vlnách 
Plzeňského rozhlasu, posílejte i nadále hlasy jedním z níže uvedenýcj způsobů a to do pátku 
10.4.2009. Nějak se nám to teď sešlo :-). Hlasování do Západočeské lokálky a hlasování do Rádia 
Beat. Moc si vážíme vaší přízně a podpory. Těšíme se na setkání s vámi 9.4. v A.C.W. Saloonu... 

3.4.2009    !!! Ultramarin v Rádiu Beat !!! 
V úterý 31.3. 2009 byly na Rádiu Beat, po projití výběrovým sítem, odvysílány dvě naše skladby. Jsem 
drak a Na půdě. Protože se s těmito písničkami na výše uvedeném rádiu zúčastňujeme soutěže 
Naděje Beatu XI, budeme rádi, pokud nám zašlete váš hlas. Podrobnosti k hlasování: Hlasování 
probíhá pomocí SMS zaslaných na číslo 724 58 58 58. V základním kole bude hlasováno pro 
interpreta a jednu ze dvou písní, tvar SMS tedy bude následující: NADEJE(mezera)NAZEV 



KAPELY(mezera)ČISLO SONGU(bude uvedeno v tabulce nasazených). To v našem případě 
znamená, že tvar sms bude: 
NADEJE ULTRAMARIN 1 
nebo 
NADEJE ULTRAMARIN 2 
Přičemž číslo 1 je píseň Jsem drak a číslo 2 je Na půdě. Zde soutěžní „pavouk“. V tomto kole se pro 
náš případný postup hlasy obou skladeb sčítají. Hlasujte do půlnoci 12.04. Obě tyto skladby také 
naleznete na našem maxi singlu, který pokřtíme příští týden 9.4.2009. Viz koncerty a vystoupení. 
Ultramarin děkuje za hlasy a vaši podporu. 

22.3.2009     ... v dnešním kole Západočeské lokálky byla nasazena nová písnička s názvem Duet. 
Pokud vás zaujala, pošlet ji váš hlas jedním z uvedených způsobů: e-mailem na adresu 
lokalka@pl.rozhlas.cz, telefonicky na číslo 377488185 nebo písemně na adresu Český rozhlas Plzeň, 
Náměstí Míru 10, 301 00 Plzeň a to do pátku 27.3. Pokud si ji chcete poslechnout společně s dalšími 
dvěmi písničkami, naleznete ji na našem maxi singlu Ultramarin 2009...jsme tu zas. Toto CD je k 
dostání na našich koncertech a vystoupení... 

22.3.2009     ... děkujeme všem, kteří se zúčastnili naší ankety o webových stránkách. Výsledek 134 
ku 1 ve prospěch toho, že se vám naše webové stránky líbí. Budeme se i nadále snažit naše stránky 
upravovat a aktualizovat. Přivítáme i jakýkoliv námět a děkujeme za něj... 

20.3.2009     ... s prvním jarním dnem přichází Ultramarin s velkou N O V I N K O U , kterou se 
podařilo v celku úspěšně tajit :-). Je to vydání našeho cd maxi singlu (maxi proto, protože na cd 
naleznete o jednu písničku více, než je ne běžném singlu obvyklé). Křest desky se uskuteční na 
našem nejbližším vystoupení a to 9.4.2009 v A.C.W. Saloonu v Plzni (více zde), kde bude 
také možné CD získat. CD bude také k dispozici i později na všech našich vystoupeních...  

15.3.2009     ...tak i ve třetím kole Západočeské lokálky z 8.3.2009 se nám podařilo zvítězit s písní 
Ještě jeden život . Díky za vaše hlasy. V příštím kole bude nasazena opět nová píseň Ultramarinu a to 
již v kvalitní studiové nahrávce. Její rozhlasovou premieru uslyšíte tedy 22.3. a to opět v 17.10 v 
pořadu Českého rozhlasu Plzeň Západočeská lokálka... 

4.3.2009     ... přidány nové termíny vystoupení Ultramarinu... (více zde) 

22.2.2009     ...dnes píseň Ještě jeden život již podruhé zvítězila díky vašim hlasům v Západočeské 
lokálce. Děkujeme za vaše hlasy. Pokud by se této písničce podařilo zvítězit ještě jednou, bude do 
soutěže nasazena píseň další. Hlasovat můžete níže uvedenými způsoby a to do pátku 27.2. 

13.2.2009     ...do sekce skladiště/media jsou přidány poslední dvě vysílání Západočeské lokálky. 
Můžete si tedy znovu připomenout nasazení písničky Ještě jeden život (25.1) a její prvé vítězství v této 
soutěži (8.2). Jen pro připomenutí, dnes je poslední den kdy nám můžete zaslat hlas pro další kolo. 
Takže pokud nás chcete i nadále v soutěži podpořit zašlete hlas jedním z níže uvedených způsobů. 
Děkujeme... 

8.2.2009     ...jsme moc rádi, že vás píseň Ještě jeden život zaujala a že díky vašim hlasům zvítězila v 
dnešním kole Západočeské lokálky. Děkujeme. Pro nás je toto vítězství dvojnásobné. A to proto, že 
jsme poprvé vyhráli s písní z naší současné dílny. Nahrávka vznikla v naší zkušebně, relativně v 
amatérských podmínkách a znovu si ji můžete poslechnout zde. Pokud nás chcete podpořit i nadále, 
můžete a to zasláním hlasu na jeden z uvedených kontaktů: e-mailem na adrese 
lokalka@pl.rozhlas.cz, telefonicky na čísle 377488185 nebo písemně na adrese Český rozhlas Plzeň, 
Náměstí Míru 10, 301 00 Plzeň a to do pátku 13.2. Ultramarin děkuje.  

25.1.2009     ...v Západočeské lokálce dnes zazněla nově natočená (byť v demo kvalitě) píseň Ještě 
jeden život (text zde), kterou složil a otextoval Václav Šelmát. Píseň si můžete znovu poslechnout  ve 
formátu mp3 zde. Pokud se vám  píseň libí, pošlete nám váš hlas. Hlasovat můžete buď e-mailem na 
adresu lokalka@pl.rozhlas.cz, telefonicky na číslo 377488185 nebo písemně na adresu Český rozhlas 
Plzeň, Náměstí Míru 10, 301 00 Plzeň a to do pátku 30.1. Další kolo Západočeské lokálky se bude 
vysílat 8.2.2009 opět v 17.10. Děkujeme 
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20.1.2009     ...tak již tuto neděli (25.1.2009 v 17.10) v pořadu Č. rozhlasu Plzeň 
Západočeská lokálka bude nasazena nová píseň Ultramarinu.  

15.1.2009     ...poslední kolo Západčeské lokálky z 11.1.2009...zde 

14.1.2009     ...nový text, nová písnička...Jsem drak. Více zde 

11.1.2009     ...DÍKY, DÍKY, DÍKY... za vaše hlasy do Západočeské lokálky. 
I v kole 11.1.2009 zvítězila písnička Stoje u trati vzpomínám a to již potřetí 
:-). A jak již moderátor naznačil, máme pro vás překvapení. Doposud jste 
slýchávali nahrávky, které Ultramarin natočil cca někdy v 80-tých letech 
minulého století. Nyní jsme pro vás připravili nahrávku aktuální. Není to 
klasická studiová nahrávka, ale určitě napoví o současném zvuku kapely 
Ultramarin. Takže, ještě jednou díky za vaše hlasy. Nyní je to pro 
Ultramarin bez hlasování, takže načerpejte sil :-) a 25.1.2009 v 17.10 opět u 
pořadu Západočeská lokálka... A pokud chcete přeci jen psát, napište nám. 
Nás by zajímal váš tip, která písnička to bude. Můžete využít našeho fóra 
nebo e-mailu. Případně i napsat, které bychom měli natočit dál. 

10.1.2009     ...do nového roku 2009 jsme připravili mírně poupravený vzhled a 
členění našich stránek. Doufáme, že toto bude přínosem a přitom vše zůstane 
přehledně roztříděné. Případné vaše náměty můžeze zasílat na náš e-mail 
ultramarin@seznam.cz nebo využít našeho fóra. Zároveň prosím omluvte případné 
drobné výpadky v době rekonstrukce. Děkujeme 
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