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První Wabiho Rosa byla mokrá

Škatulky
nejsou třeba

Wabi Daněk je pátečním hostem 48. ročníku Porty. Zahraje a zazpívá na dvou místech, na Lidickém náměstí a na Laguně na Severní Terase, kde zakončí druhý portovní
večer.
Kdy jste si naposledy řekl: „Nevadí, zase bude líp.“?
Říkám si to velmi často. Co také říkat jiného?
Píseň „Nevadí“ vás oslovila, jak jste řekl v jednom rozhovoru, protože jste v ní nacházel kus svého osudu a kus osudu mnoha přátel. Prozradíte, v čem kus svého osudu?
První i druhá sloka jsou, jak by řekl Bedřich Smetana, „ Z mého života“. Ty zbylé jsou
kompilací osudů mých přátel.
Věříte v osud?
Nevěřím. I když si občas říkám, že by mi to dost podstatně usnadnilo život. Někdy se
totiž věci semelou tak prazvláštním způsobem, že nad tím zůstává rozum stát.
„Nevadí“ je píseň z Rosy na kolejích. První a patrně vaší nejslavnější desky z roku
1984. Před pár dny jsem si ji po čase se zaujetím poslechla. Připomněla mi maturitní čas a následné prázdniny. Trávila jsem je s partou u ohně v Jabkenicích na
Mladoboleslavsku. Pro mě nostalgická chvíle s Rosou a s vámi, s kamarády a v bezstarostném čase. A pro vás?
Pro mne jsou to nostalgické vzpomínky na soboty a neděle v brněnském rozhlasovém studiu. Přes týden tam natáčely kmenové profesionální soubory, takže pro nás,
téměř ryzí amatéry, zbývaly jen ty víkendy. Ale využili jsme je víc než do poslední

Před pár roky mne zaskočil můj čtyřletý
vnouček, posedlý světem pravěku, jestli si
pamatuju, jak tady běhali dinosauři. Tak
to si tedy opravdu nepamatuji, ale zato
si velice dobře vzpomínám na různorodé
reakce při vzniku a prvních ročnících Porty.
Tehdy byla Porta ještě definována jako
festival westernové a trampské hudby.
Velký průlom v bytelné oficiálního odmítání
podobných žánrů! Výhrady tehdy zazněly
nejen z míst tehdejších zákonodárců, jak
se očekávalo, ale i z řad trampů, kterým
se naskytla vlastně poprvé v poúnorové
etapě šance veřejné prezentace. Obávali
se totiž průniku do hájemství uzavřeného
trampského společenství. A začaly sílit
dodnes neukončené diskuse na téma, co je
a co není trampská píseň.
Když se pak na portovní scéně začala stále
silněji prosazovat vlastní tvorba interpretů,
selekce rozdělila do žánrových krabiček
zvlášť trampskou písničku a zvlášť folk.
Dokonce se ujalo heslo, které se čas od času
vynoří i nyní: Folk Portu spolk´ a hodně
trampských písničkářů se vůči tomuto žánru
vymezovalo. A ačkoliv se mnozí bránili (a
brání) jakémukoliv škatulkování, často jsou
zařazováni právě do této kategorie.
Ta má totiž jednak hodně široké mantinely
a jednak naprosto nepřesně vymezené
podmínky. A navíc dává dostatečný
prostor uplatnit vlastní textové výpovědi na
notovou osnovu. Je takovým skokanským
můstkem pro soukromý rozhovor zpěváka
s posluchači. Ti sice vnímají melodii, ale
především sledují slova písničky, kterými se
jim folkař snaží sdělit, co má na srdci, co ho
těší, co ho trápí, co ho pobuřuje. A v tom se v
podstatě shoduje i se snahami trampských
autorů, jimž cestu k moderní trampské

dokončení na straně 4
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Wabi Daněk se na Portu do Ústí vrací po dvou letech. Jeho fanoušci ho slyšeli
v ústeckém Domě kultury v roce 2012 na rozlučkovém večeru s Kapitánem Kidem.
Foto: www.porta-festival.cz
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Autorská soutěž
Staré myslivecké
Autor – skladba – interpret:
Jan OMBRE Blahynka – Stavím si model
svého světa – Jan OMBRE Blahynka
Petr Sašinka – Opilá kráska – KUPODIVU
Jiří Marek – Cizinec – Jiří Marek
Petr Kovač – Na chvíli motýli – Petr
Kovač a přátelé z GML
Lenka Brtinská – Noc sirael – Potokap
Marek Borský – Vojáci – Marek Borský
Pavel Machold – Žena – Kopyto
Petra Göbelová – Normální žena – Petra
Göbelová
Jiří Řehulka – Můzy – Jiří Řehulka
Petr Vašina – Monolog s vězněm na
Bezdězu – Petr Vašina
Saša Niklíčková – Banální situace – Saša
Niklíčková
Zdeněk Tesař – Bezvědomí – Křídla
Martin Čarný jun. – Solárkový cirkus –
Martin Čarný nejml.
Lenka Kozohorská – Nuda – DRC
Zdeněk Barták – Za starých časů –
Zdeněk Barták a Jan Adamčík
Aleš Rogalewicz – Výhybkář – Choroši
František Jaroš – Bible – TAMDOLETMA
Luděk Motlíček – Plakáty – Beg Bie
Country
Petr Meluzín – Večírek – Melda a spol.
Klára Vytisková – Sedm moudrých –
Klára Vytisková
Tereza Urbánková – Limonádové nebe –
V kapse myš
Laďa Langer – Klaun – Laďa Langer
Jiří Zeman – Chanson argonaut –
Paapaa
Jana Holá – Kovbojská – Straw hat
Petr Janků – Pieseň posledních – Pridaná
hodnota
Michal Récky – Kde vlastně si – Michal
Récky

Od kořenů po korunu
Porta je hudbymilovnou veřejností
vnímána převážně
díky oběma finálovým víkendům - v
Ústí a v Řevnicích.
Festivalová idea však
od počátku kladla
důraz na vytvoření
scény pro hudební
klání muzikantů.
Porta byla a je
především soutěží,
která má svá pevná pravidla a široké
kořeny. Těmi jsou
Na Portě v Řevnicích zahraje v sobotu 28. června od 16.30 hodin
především
česká
Švédova trojka. Z loňské Porty v Ústí nad Labem si odvezla první
oblastní kola, která
místo v autorské soutěži za píseň Touha a druhé místo v interpretační
pořadatelsky produsoutěži. Foto: Otýlie Diatková
kuje Česká tábornická unie. Tyhle „malé“ Porty mají už za letos sledovalo celkem 1 576 diváků, což
tu spoustu ročníků svoji krajovou tradici je velmi slušný průměr. Nejvyšší soutěža kolorit, zkušené a nápady sršící pořa- ní účast měla letos oblastní kola v Brně –
datelské týmy, vděčnou a kamarádskou 26 formací, v Praze – 23, v Ostravě – 20
společnost diváků, „notorické porťáky“, a v Poohří - 19. Nejmenším kolem bylo
kteří si jaro bez své malé Porty za humny Jihočeské s pouhými šesti účastníky.
už ani neumí představit. A také spoustu
Číslice krom statistiky jsou i abecedou
nových muzikantů a počínajících autorů, ekonomiky. Jak jinak, ta je i pro Portu až
kteří právě na oblastním kole Portu popr- na prvním místě. Vězte tedy, že oblastní
vé ochutnají.
kola se svými náklady pohybují v řádu s
Malých = velkých Port bylo letos v pěti nulami, což by si Česká tábornická
Česku patnáct, což je pouhá číslice, za unie nemohla dovolit financovat bez dokterou se však skrývá mnoho (a někteří tací a sponzorů. Poděkování patří Nadaci
řeknou suchých) matematických údajů. Život umělce, společnosti Granette
Přesto dovolte pár čísel 48. ročníku.
Starorežná, která letos spojila jméno tra15 oblastních kol představilo (i s před- dičního výrobku Stará myslivecká s autorkoly v Praze) 17 koncertů. Vystoupilo v skou soutěží Porty. Největší díky je třeba
nich celkem 228 soutěžních formací, ve adresovat Ministerstvu školství, mládeže
kterých hrálo a zpívalo 576 muzikantů. a tělovýchovy, bez jejichž státní dotace by
To je oproti loňsku o více než 100 méně. kořeny Porty nejspíše neexistovaly.
Čím to je? Vysvětlení je jednoduché, přiPetr Lochness Křivohlávek
bývá sólistů na úkor skupin. Soutěžní kola
náčelník České tábornické unie

Škatulky nejsou třeba
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písničce už před půlstoletím proboxovaly
přemýšlivé písničky Kapitána Kida, bratrů
Ryvolových a dalších.
Když se tak nad tím zamyslíte, není to vlastně
úplně jedno, do které škatulky je písnička
zařazená, když se líbí, když ji publikum
vezme za svou, když se začne zpívat i mimo
portovní pódium, když prostě žije svým
vlastním životem? A o to přece především
jde - a nejen na Portě.
Hanka Hosnedlová
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PROGRAM

47. ročník Mezinárodního festivalu v Ústí nad Labem
Čtvrtek 5. června
Malá letní scéna U Laguny,
park Severní Terasa
Bluegrassový předkrm PORTY
18.00 STOP TIME
19.10 MONOKL
20.30 COP
Pátek 6. června
Velká letní scéna U laguny,
park Severní Terasa

Vážení hudební přátelé,
dovolte, abych Vás pozdravil u příležitosti již 48. ročníku Mezinárodního
festivalu Porta a přivítal Vás v Ústí nad
Labem, které je rodištěm Porty a jejím
domovským přístavem.
Svátek folku, country a trampských
písní a zejména dobré muziky opět zve
ke kvalitním hudebním zážitkům, které
nabídnou tři festivalové dny na koncertech na několika místech našeho města.
Program festivalu je opravdu pestrý. Představí se hudební stálice Porty,
proslulé i méně známé kapely z Čech
i ze zahraničí a další zajímaví hosté.
Z nabídky si jistě vybere skoro každý.
Návštěvníky Porty, kteří do Ústí nad
Labem zavítají poprvé, bych rád pozval
i na seznámení s mnoha přírodními,
kulturními nebo historickými krásami
města.
Porta je fenomén tradičně spjatý
s Ústím nad Labem. Věřím, že i letos
se stane významnou kulturní událostí
a že k tomu svým dílem přispěje i naše
město.
Děkuji organizátorům za to, že tuto
tradici udržují a připravili pro nás další ročník festivalu. Nám divákům přeji,
ať si Portu opět užijeme.
Vít Mandík
primátor města Ústí nad Labem

14.00 Autorská soutěž - semifinále B
17.00 Trampská sedma
STRÁNÍCI, DRC, Honza OMBRE
Blahynka, CHOROŠI, TORNÁDO,
SCARABEUS, NÁPLAVA
Hosté:
20.45 Blue Eyes, Přelet MS
Koncert Na Laguně
21.55 Wabi Daněk
Letní scéna Lidické náměstí
14.00 Autorská soutěž - semifinále A
17.30 Finále autorské soutěže
Hosté:
17.30Pavel Houfek Band
18.40 Přelet MS
19.45 Wabi Daněk
21.05 CROSSBAND

Rada festivalu PORTA

Anna Roytová, Oldřich Richter,
Jindřich Šrejber, Josef Vejlupek

Sbor porotců soutěží MF PORTA

Miloš Keller, hudební redaktor, moderátor Country rádia
Táňa Kindl Nováková, členka Severočeského klubu spisovatelů
Dr. Leoš Kosek, hudební redaktor
PhDr. Mirek Kovářík, pedagog DAMU Praha, herec
Mgr. Petr Mečíř, muzikolog, hudební redaktor
PhDr. Miroslav Navara, textař a novinář
Veronika Rezková, hudební redaktorka ČR Dvojka
Veronika Stráníková, textařka a muzikantka
Dr. Pawoł Szymkowicz (PL), ředitel festivalu Kropka PL
Ľubo Wágner (SK), textař a hudební redaktor

POŘÁDAJÍCÍ ORGANIZACE:
Kulturní středisko města Ústí nad Labem
ARS Porta Bohemica o.s. Ústí nad Labem
Česká tábornická unie, Agentura MONIA, Agentura JaM

19.00 Porta v celém Ústí
nesoutěžní koncert festivalu
Kavárna ALIBI, Mírové náměstí Palác
Zdar: TA JEDNA CHWILA (Varšava – PL)
a hosté Porty
Restaurace Hvězda na Klíši: HONZA
MOUCHA (Ústí n. L.) a hosté Porty
Restaurace Medusa Severní Terasa:
Choroši (Slaný) a hosté Porty
Restaurace V Zahradě, Brná: Za Stolem
(Ústí n. L.) a hosté Porty
Sobota 7. června
Velká letní scéna U Laguny,
park Severní Terasa
14.00 Westernové odpoledne (Indiánské
a westernové hry, country saloon,
Miss PORTA a další)
14.25 PACIPACIFIK (host, vítěz Porty SK)
15.30 Finále interpretační PORTY
(8 finalistů ze Slovenska, Polska a ČR)
ŠEGINY, TA JEDNA CHWILA, DIVOZEL,
QUAOAR, ALEBO I NIE, DAY BEFORE,
PRIDANÁ HODNOTA, ŠVÉDOVA TROJKA
Hosté:
18.05 KLIĎÁNKO (UL)
19.00 Country večer
19.25 HONKY TONK BROTHERS (Polsko)
20.25 WILLY JONES BAND (USA a SR)
21.10 RANGERS BAND
21.55 Táborák

Čestní hosté festivalu
Miroslav Albrecht, Pavel Boček, Mirek
Černý, Jan Dobiáš, Zdeněk Ečer, Arno
Fišera, Milan Knotek, Mirek Kovářík,
Petr Lochness Křivohlávek, Josef Kobra
Kučera, Tony Linhart, Josef Macík,
Vít Mandík, Karel Poláček, Milan
Rambousek, Oldřich Richter, Anna
Roytová, Fedor Ňuf Skotal, Jan Tvrdík,
Pawoł Szymkowicz, Emil Vraspír

Organizační štáb festivalu
Tereza Bárová, Iva Horká, Karel Fencl,
Ludmila Jarošová, Petr Lochness
Křivohlávek, Barbora Linková, Jan
Loučka, Jan Moucha, Oldřich Richter,
Zdeněk Stárek, Jindřich Šrejber, Vratislav
Urban, Josef Vejlupek, Petr Vlasák,
Pavel Zeman
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První Wabiho Rosa byla mokrá
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minuty. Chci říct, že se tam sešel natáčecí
tým, z nějž se během první frekvence stala parta. Do ní samozřejmě započítávám i
vrátné, kteří, ač mělo natáčení končit úderem dvaadvacáté, často přivírali oči do časného rána.
Byla to vlastně píseň na objednávku.
Od Rosy, kapely, se kterou jste tehdy hrál.
A také rychlovka, kterou jste tenkrát na
Portě zpíval ještě „mokrou“, z papíru.
Stává se, že vás chytne múza a na posezení napíšete „šlágr“?
Takové byly dvě. Tou, kterou jsem zpíval
z papíru, na němž ještě, obrazně řečeno,
nezaschl inkoust, byla už zmiňovaná píseň
„Nevadí“. A co se týče těch „rychlovek“,
zasněně vzpomínám na doby, kdy mi šly.
Dnes, když už se do něčeho pustím, není
to ani tak skládání, jako spíš porod.
Pocházíte z muzikální rodiny, která
vás ovlivnila. Hudbou jste se ale nezačal
živit. Co vás k ní profesionálně dovedlo?
Co dalo prvotní podnět?
To je svatá pravda. Táta byl výborný kytarista a, dnes by se asi řeklo, entertainer.
Maminka sice nehrála na žádný nástroj,
ale velmi krásně a dost často zpívala.
Musím přiznat, že do určitého věku jsme
s bráchou zpívali s ní. V pubertě nám to
ale začalo připadat nedůstojné mladých
rebelů. Teprve o pár let později jsem pochopil, že není zač se stydět. A to mi už
zůstalo.
Rosa na kolejích byla první. Wabi a
Ďáblovo stádo z roku 2012 je „zlatá“
a předposlední. Skvělý nápad „oživit“

Nevadí

Napůl jako hrou
a napolovic vážně,
čerstvou maturitou zmužnělý.
Chtěl jsi dobýt svět
a svět se tvářil vlažně
na tvý bubnování
nesmělý.
Hlavu plnou věd
a nadějí svý mámy,
zkoušky přijímací,
potom pád.
Znalosti jsi měl,
cos neměl,
byli známí,
takže litujeme,
za rok snad.
A tehdy poprvé jsi řekl:
Nevadí, zase bude líp.

písně country kolegů a vzorů.
Překvapivé přizvat Radůzu a
Anetu Langerovou. Co vám
práce na této desce a následně
koncertní šňůře dala? Čím vás
naplnila?
Co se týče „Ďáblova stáda“,
přisuzujete mně zásluhy, které
mi nepatří. Celý projekt je dílem Davida Landštofa, Luboše
Novotného a Pepy Štěpánka.
Takže případné dotazy bych
směřoval na zmíněné pány.
Pokusil bych se ale zodpovědět
alespoň dotaz týkající se mých
slovutných kolegyň. V kapele každé z nich hráli, či hrají
David a Pepa. Obě mají výrazně romantické sklony, takže
jejich účast na projektu nebyla výsledkem dlouhého přesvědčování. A co se práce na
albu týče, byla trochu netypická. Žádné
plazbacky, čili postupné natáčení do
stop, jak je obvyklé. Točilo se nostalgicky,
v jednom zátahu, celá kapela a celá píseň.
A tolikrát, kolikrát bylo třeba. Navíc ne ve
studiu, ale v hospodě na studio upravené.
A vím, že to celé věci výrazně prospělo.
Proč jste na CD vybral svoje Hudsonské šífy?
Výběr písní je rovněž dílem uvedených
pánů. Soudím, že se jim prostě líbily.
V jaké fázi je plánované pokračování
Wabiho a Ďáblova stáda?
Album je ve fázi horečných příprav.
Natáčet by se mělo někdy v červenci.
Nepřepadávala vás nostalgie při natáčení dvojcédéčka „Můj ročník 47“? Píseň
„Ročník 47“ z Rosy na kolejích zpíváte
od Kristových let.
Nepřepadá. Můj ročník 47 je vlastně
trochu bilanční kompilace předchozích
alb, takže na těch dvou discích jsou jen
písně již natočené.
Na CD Wabi a Ďáblovo stádo je i píseň Kapitána Kida „Kdo mi oči zatlačí“.
Nejsem si jistá, zda jste ji zpíval v ústeckém Domě kultury na rozlučkovém večeru s Kapitánem Kidem, který v roce 2012
podlehl zhoubné chorobě. Kid byl jedním
z vašich vzorů.
Nejste si jistá právem. Na rozloučení
s Kapitánem jsem zpíval jinou jeho skvělou písničku, a to „Žádám“. A o vzoru

bych v jeho případě nemluvil, i když….
Vážil jsem si jeho velmi všestranného
talentu, měl jsem jej rád i jako člověka a
obdivoval jsem široké spektrum jeho bravurně zvládaných aktivit.
Inspiroval vás jako bratři Miki a Wabi
Ryvolové. Nejvíc na vás ale zapůsobil
trampský bard Wabi Ryvola? Čím?
Bratři Ryvolové, to je další z mých srdečních záležitostí. A současně, nejen
pro mne, výrazný fenomén trampské písně i samotného trampingu. A lhal bych,
kdybych tvrdil, že jsem si k jejich písním
nikdy nezašel pro inspiraci. A troufám si
tvrdit, a to se vztahuje i k předchozí otázce, že každý z těchto klasiků by mě s pietním přístupem k jejich písničkám poslal… jak to slušně říci… do paďous.
Alena Volfová

Ocenění:

Autorská Porta 1981 - Ročník 47
Autorská Porta 1982 - Fotky
Autorská Porta 1983 - Nevadí
Interpretační Porta 1971 - sk. Plížák
Interpretační Porta 1974 - sk. Rosa
Zlatá Porta 1979 - za zásluhy o rozvoj žánru
Tip Melodie 1982 - Bílá vrána
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CD je druh suvenýru z koncertu
COP a kytarista a zpěvák Míša Leicht.
Mají společných šestatřicet let. Chtějí to
táhnout co možná nejdéle.
Vaše kapela má nevídanou historii.
Začala klasickým bluegrassem, pak styl
postupně modernizovala. Vaše obsazení
je neměnné?
„Za šestatřicet let se obsazení párkrát
obměnilo. Jsem jediný, který je tam od
založení,“ odpovídá kytarista a zpěvák
kapely COP Míša Leicht.
Hrajete i v jiných formacích?
Hraju sólově a s rockovou kapelou Galerie.
Pořádají se desítky hudebních letních
festivalů. Nebyla lepší klasická Porta,
kde vystoupily naše špičky a hosté ze zahraničí než tahle dnešní roztříštěnost?
Nemyslím, že se to dá srovnávat. Porta
je taková, jakou ji umožňuje tvořit doba
a situace ve společnosti a s tím spojený
zájem veřejnosti. Nikdo s tím nic jiného
neudělá.
Proč v dnešní době vydáváte CD, nestačí odkaz na facebook?
Nestačí. Pro kapely, které hodně koncertují, to má smysl. Myslím, že CD je určitý

druh suvenýru z koncertu.
Kupujete si sami CD?
Samozřejmě.
Hráli jste někdy na playback?
Několikrát v pořadech
Ivana Mládka a také pro
Aport.
Jaké to bylo?
Bylo to peklo, ale jinak to
nešlo.
Už dneska vás nazývají legendární kapelou, kultovní. Vystoupení kapely COP je součástí Bluegrassového předkrmu
Kam to chcete dotáhnout?
PORTY ve čtvrtek U Laguny na Severní Terase.
Chceme fungovat co možFoto: archiv kapely
ná nejdéle. Myslím, že jsme
to dotáhli už docela hodně daleko.
Kapela COP
Country, bluegrass je stále považován
za menšinový žánr, i když návštěvnost
MÍŠA LEICHT – kytara, zpěv
těchto akcí je stabilně slušná. Co je podle
JIRKA VOPAVA – mandolína, housle, zpěv
vás většinový žánr, takový, který může
ZDENĚK FÍK – baskytara, zpěv
poslouchat vesměs každý?
MARTIN FRIDRICH – banjo, zpěv
Většinový žánr je jistě ten, který poPETR SLÁMA – dobro
slouchá většina. Nejsem si však jist, že je
JAROSLAV ŠTĚRBA – housle (stálý host)
ho schopen poslouchat každý.
Helena Kosinová

Start s bluegrassovým předkrmem
Ústeckou PORTU, soutěžní festival
folk, trampských, country a bluegrassových skupin, po uplynulé dva roky zahajoval koncert vybraných bluegrassových
skupin, které do Ústí nad Labem zve
Honza Moucha a jeho skupina MONOKL
Bluegrass band. Letos společně na Laguně
ve čtvrtek 5. června zahraje se skupinami
STOP-TIME a COP.
Honzo, úvodní koncert Porty ve stylu
bluegrassu je váš nápad. Co vás k němu
vedlo?
Důvodů, proč udělat samostatný bluegrassový koncert v rámci Porty, bylo víc.
Nicméně v dramaturgické skupině štábu
Porty jsme pracovali s faktem, že do soutěžní části festivalu se bluegrassové kapely
za poslední roky buď nehlásí, nebo se jim
nedaří postoupit z oblastních kol. Přitom
český bluegrass má obrovskou kvalitu a
tradici. Navrhnul jsem, abychom bluegrassu vymezili samostatný koncert. Jsem
rád, že tuto myšlenku ostatní v dramaturgické skupině štábu Porty podpořili.
Velmi slušná návštěva těchto koncertů
v letech 2012 a 2013 dokázala, že to byl
krok správným směrem.

Tento koncert si našel své místo
v Centrálním parku na Severní Terase,
přitom program festivalu Porta je spojován se scénou v ústeckém letním kině. To
byl záměr udělat úvodní koncert mimo
letní kino?
Ano. Bluegrass je malomenšinový
žánr a nemělo by smysl dělat zahajovací
koncert v letním kině, neboť 8 tisíc lidí
by na takový koncert nepřišlo. Park na
Severní Terase U Laguny je z tohoto pohledu ideální místo. Od počátku jsem navíc pro tento typ koncertu získal podporu
radnice na Severní Terase. Úřad se na realizaci obou koncertů významně podílel a
jejich úspěch byl mj. základem pro letošní koncept festivalu Porta jako celku. Je
dostupný každému divákovi, je pro něho
zdarma či za velmi výhodnou cenu.
Nejen čtvrteční BLUEGRASSOVÝ
PŘEDKRM PORTY, ale i páteční semifinále soutěže o Autorskou Portu a
finále soutěže o Interpretační Portu proběhnou v Centrálním parku na Severní
Terase.
Je to tak a dle mého přesvědčení je to
nejlepší varianta. Mohlo by dorazit 1 500

Honza Moucha
až 2 000 diváků, což bude v podstatě znamenat vyprodáno. Věřím v dobrý start.
Pozval jsem skupinu STOP-TIME,
což je bývalá skupina DOSTAVNÍK
z Vysočiny. Měla hrát v Ústí už loni, ale
řešila personální změny v kapele. Spolu
s nimi pak přišel i jejich nový název
STOP-TIME. Čtvrteční program v 18
hodin zahájí. Zakončí ho plzeňský COP,
žijící legenda českého bluegrassu, jejichž
písně takřka zlidověly.
(rea)
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Projekt byl realizován s finanční podporou Ústeckého kraje

Po desetiletí pospolu
s Muzeem města Ústí nad Labem. Zapůjčili
jsme mu například část svého historického
vybavení. Teď na oplátku pomohlo muzeum
nám při restaurování a následném zarámování starého obrazu z dílny ústeckého krajináře a
portrétisty Josefa Reinera. Obraz ležel léta poškozený ve skladišti likérky,“ sděluje Vladimír
Vavřich. Následně poukazuje mimo jiné rovněž na dětské hřiště v ústecké části Dobětice,
na jehož obnově se firma podílela.
Likérka patří po desetiletí k partnerům
nejstaršího a největšího hudebního folkového
festivalu PORTA a značka Stará myslivecká je
s ním neodmyslitelně spjata.
„Partnerem přehlídky folkové, country a
trampské písně, která se letos již po osmačtyřicáté v Ústí nad Labem uskutečňuje, zůstáváme. Vedle Staré myslivecké, nápoje s mnohaletou tradicí, jež se datuje od roku 1847, budou
akci doprovázet rovněž další z našich výrobků,
například řada Hanácká.
Letošní partnerství se týká jak oblastních
kol, tak i celorepublikového. Novinkou je pro
naši společnost partnerství celé kategorie autorské tvorby pod názvem ,,Autorská Porta
Stará myslivecká“,“ říká Vladimír Vavřich.
Věří, že toto spojení bude úspěšné a
PORTA 2014 přiláká spoustu vyznavačů folkové, country a trampské písně, kterým nabídne po všech stránkách nejvyšší kvalitu.

Tradice od roku 1847

www.staramyslivecka.cz

Předchozí
ročníky
PORTY
v Ústí nad Labem
pravidelně doprovázela Stará myslivecká. Na letošní
Portě společnost
GRANETTE
&
S TA R O R E Ž N Á
Distilleries
společně s výrobkem
Obchodní a markeStará myslivecká
tingový ředitel sponebude rozhodně
lečnosti GRANETTE
také mezi partnery
& STAROREŽNÁ
chybět.
Distilleries Ing.
Jak zdůrazňuje
Vladimír Vavřich
obchodní a marketingový ředitel Ing.
Vladimír Vavřich, společnost GRANETTE &
STAROREŽNÁ Distilleries, největší česká likérka, nemůže chybět u žádné z významných
společenských událostí na Ústecku. Kulturní,
PORTU, nevyjímaje.
Firma podporou řady projektů na Ústecku
dokládá svou společenskou odpovědnost k regionu, v němž působí. „Podporujeme sportovní akce, největší podporu od nás mají zdejší
hokejisté, ale i další. Spolupracujeme ovšem
také se Severočeským divadlem opery a baletu a nemohu vynechat ani úzkou spolupráci
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