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Zpravodaj festivalu PORTA v Ústí nad Labem
“Oddělení autorské soutěže od interpretační
Portě prospělo,” říká Renata Lankašová, členka
poroty a dodává: “Prospěla jak práci porotců,
tak i přehledu o jednotlivých autorech.
Finále však ukázalo kvalitativní
rozdílnost autorů
z různých oblastních kol. Je
otázkou zdali
rozdíl je dán
nedostatkem
kvalitních autorů v daném
regionu,
nebo nedostatkem
autorů
v oblastních kolech vůbec. Uvidíme co
přinese
budoucnost.”

VÍTĚZOVÉ
AUTORSKÉ PORTY:
Blanka „Tornádo“ Prudilová
z Pupkáčů (Lipník n. Bečvou) za písničku Cyklistická
a
Marie HAVLOVÁ & Milan KREJSA (Duchcov)
za písničku Barvy kamenů
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Čtyřlístek vedení organizačního
štábu festivalu (OŠF)

statutární zástupci spolupořadatelů
Porty:
Jindřich ŠREJBER
Ars Porta Bohemica o.s.
- předseda obč. sdružení Ars Porta Bohemica,
dlouholetý šéf Trampské Porty (TP) - předseda
štábu, organizační sekce

Petr KŘIVOHLÁVEK, “Lochness”
Česká tábornická unie o.s. - náčelník ČTU,
pořadatele Porty od r. 1968, dlouholetý člen
štábu TP - místopředseda štábu, soutěžní
sekce
Ing. Josef VEJLUPEK
Kulturní středisko města Ústí n/L. - manažer
firmy Drinks union, sponzora Porty místopředseda štábu, PR sekce
Anna ROYTOVÁ
Občanské sdružení Porta - předsedkyně
obč. sdružení Porta, dlouholetého pořadatele
“plzeňsko-jihlavské” Porty - místopředseda
štábu, sekce Českého národního kola

Členové organizačního štábu festivalu:
Jana MLÁDKOVÁ - ekonomika
Zdeněk EČER - technika
Tony LINHART- dramaturgie
Petr GUTH , “Pete” - produkce

Zdeněk FRIEDL
zakladatel festivalu Porta, polistopadový
ředitel Domu kultury v Ústí n/L. a první šéf
Trampské Porty
Zdeněk LUKÁŠEK
zakladatel festivalu Porta, tichý a skromný
kamarád – včela štábu Porty
Jaroslav VELINSKÝ “Kapitán Kid”
legendární trampský skladatel, písničkář,
spisovatel

POROTA AUTORSKÉ PORTY

Ústí n. L. 13. - 15. září 2007

POROTA PRO
INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽ

Mezinárodní finále
autorské Porty 07

dlouholetý organizátor Podorlického oblast
trampská legenda severních Čech
šefredaktor prvních Portýrů ze 60tých let
ex-předseda org. štábu Porty z 80tých let
muzikant, řezbář, skladatel - trampská legenda
textař, spisovatel, muzikant a legenda trapského hnutí
zakladatel a předseda štábu Porty 1967-70 a 1991-92
zakladetel a člen štábu Porty 1967-70 a 1991-07
dlouholetý konferenciér a propagátor Porty
trampská legenda - skladatel a muzikant
dlouholetá redaktorka Portýra
trampská legenda - skladatel a muzikant
skladatel, textař, dramaturg Porty
kapelník skupiny KTO - šerif osady Ztracenka
ex náčelník České tábornické unie
textař, zpěvák a moderátor

Portýr, mezinárodní finále Porty
Redakce:
šéfredaktor - Josef Vejlupek
redaktoři: Jiřina Georgína Třešková, Milan Sláma
foto: Milan Sláma, EM studio
Tisk: Ústecká kulturní platforma ‘98 a EM studio UL

Mezinárodní
finále
PORTA 2007

Renata Lankašová
Miroslav Kovářík
Miroslav Navara
Leoš Kosek
Veronika Rezková
Milan Jablonský
Jaroslav Velinský

Miroslav Černý
Pavel Jelínek
Renata Lankašová
Karel Eberle
Petr Zeman
Jan Šrámek
Ota Maňák

Čestní hosté
NĚMEC Ivan
MAREŠ Vladimír
SKOTAL Fedor - Ňuf
RAMBOUSEK Milan
RÖHRICH Bedřich-Šedivka
VELINSKÝ Jaroslav-Kapitán Kid
FRIEDL Zdeněk
LUKÁŠEK Zdeněk
KOVÁŘÍK Miroslav
RYVOLA Miki
TŘEŠKOVÁ Jiřina-Georgina
JELÍNEK Pavel - Čiča
LINHART Tony
HACKER František
MIKEŠ Miroslav
ČERNÝ Miroslav

Čestní členové organizačního
štábu festivalu

POŘADATELÉ:

Ars Porta Bohemica
Česká tábornická unie
Kulturní středisko města Ústí n. L.
Občanské sdružení Porta

Pátek 14. 9., 17.00 hod.,
Dům kultury, velký sál

Hosté: KAPITÁN KID,
J. M. RAK a F. VLČEK,
PALEČEK A JANÍK,
VOJTA KIĎÁK TOMÁŠKO
a další

Sobota 15. 9.,
Letní kino Ústí nad Labem
13.00 hod.

KONCERT RÁDIA
BLANÍK

KAREL KAHOVEC, DĚDA
MLÁDEK ILLEGAL BAND,
LUCIE VONDRÁČKOVÁ,
PETR REZEK
16.00 hod.

Mezinárodní finále
Interpretační
Porty 07

GALAKONCERT
NÁPLAVA, VESLÁRI,
WABI DANĚK, PACIFIK,
RANGERS BAND,
PAVLÍNA JÍŠOVÁ
a přátelé, K.T.O. a další

www.porta-festival.cz
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TRAMPSKÝ POTLACH
NA PRVNÍ MEZINÁRODNÍ PORTĚ

Ani se to nezdá, čtyřicet let uplynulo
jako voda. Začínáme : opět v tradičních
prostorách, sálu Kulturního domu Ústí
nad Labem a opět se sevřeným krkem,
který se snaží o čistou intonaci Vlajky.
Rekapitulace uplynulých let co a jak
bylo a kde to bylo, jak se Porta stěhovala, měnila formy i pořadatele, zazněla
nejen z pódia, ale i v tomto občasníku,
v Portýru se objevuje ve všech úvahách.
HLAVNÍ VĚC – Porta žije a stále se jí
daří!
O to, co je trampská písnička, kam
směřuje a jestli plní své původní poslání se vede neustálý boj. Bojuje se na
prknech jeviště, v kuloárech i u ohňů. Je to
nepřetržitý sled myšlenek a rozdílných názorů,
ale hlavně – stále se zpívá! Z této filozofie vyšel
při stavbě svého vystoupení první trampský
sbor, legendární ZLATÝ OREL. Vysvětlili, že
sáhli k nejstarším trampským písničkám s tím,
že teprve, když historicky odezněl tento základ, začaly vznikat nové písničky, ve kterých
se objevoval nový=následný trampský svět
s každodenní skutečností a touhami doby, ve
které autoři písničku psali.
Po zahájení byl sál obsazen poněkud spoře.
Pro PORTU neobvyklý termín v půlce září,
a ještě večer ve čtvrtek, před pracovním pátkem, ani jsem se moc nedivila. Zlatý orel však
umí! Umí obecenstvo probrat a “natlakovat”
tak, že za chvíli s nimi hlediště zpívalo a začalo
se dobře bavit. Tomu říkám královsky připravená atmosféra pro další účinkující.
A následovalo překvapení večera: na
scénu přišla kapela, kterou 28 let nikde nikdo
neviděl, jak sami prohlásili, a která vznikla
při rozdělení kapely Mohykáni na Schovanky
a -SCARABEUS. Postavili se k mikrofonům
a spustili svoji osvědčenou klasiku, která patřila k základům prvních zpěvníků kdekterého
z přítomných. Zahráli s vervou, jakou u nich
dobře pamatujeme. Jedinou změnou bylo
aranžmá písniček, které se přizpůsobilo nové,
elektrizované éře a řekla bych, že jim vnitřně
nesedí. Láďa Bartoněk si tak užíval combeck
na prknech a tak moc chtěl být co nejblíž

k divákům, že s mikrofonem v ruce nechal
za zády odposlechy a zpíval popaměti. Sál si
také prozpěvoval, ale chvilkami si nevybavoval
text. Nevadí, to jde napravit. Scarabeus dal
aktuálně dohromady cédéčko a v předsálí je ke
koupení. Novinkou byla písnička Havran (od
J. Konečného), ale v podstatě jde o přetextovanou písničku “Koládža”.
Další blok večera patřil NEZMARŮM
a MIKIMU RYVOLOVI. Příprava kapely a nové technické stavění na jevišti vytvořily prostor
pro vstup MIRKA KOVÁŘÍKA, moderátora
večera, na kterého se vždycky velice těším.
Mirek je vynikající recitátor a tato hluchá místa
využije tak, že obecenstvu odhalí každoročně
další střípek z tvorby jeho favorizovaného autora, básníka Václava Hraběte. Připomněl, že
recitace na prknech Porty se před lety objevila
právě z tohoto prozaického důvodu, z nutnosti
nechat technikům prostor. Byl to tehdy okamžitý nápad. Posluchače zcela zasáhl děj i přednes,
že by špendlík o zem zazvonil - a následně pak
odměnili výkon recitátora dlouhým potleskem. Tak bylo i dnes.Já se na tyto okamžiky
moc těším. Jen stavěj, techniko a klidně si dej
na čas! Nezmaři jsou stálicí našeho hudebního
nebe, kvalita s trvalou zárukou. Co o nich lze
vůbec napsat, než to, že všechno vynikající. Sál
byl najednou zcela zaplněn, do hlediště se nahrnulo veškeré rozjívené předsálí, protože u takové muziky přece nemohl nikdo chybět! Na
jevišti “zazářila trojice sluncí a jeviště bylo plné
divných ptáků”, sděloval Miky Ryvola. Velice
šťastné spojení vynikajících muzikantů!
Hlavu mám plnou not a uši napěchované krásnou harmonií. Na své si přišlo
i oko, nechala jsem se vést textem Drsná
píseň – jsou to krásní drsňáci. Ať jim to
ještě dlouho hraje a zpívá.
Georgína
Čochtan vypravuje: (spíš komentuje)
... Mirek Kovářík dokázal svým unikátním přednesem na různých trampských
akcích přitáhnout k poezii i zaťaté tvrdé
trampy, kteří začali poezii číst. Někteří
to přiznají a některé by donutil k přiznání snad jen trest smrti.
-geo-
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TONY,
TREFIL JSI TO
Začátek potlachu popisuje Georgína ve
vedlejších sloupcích a vlastně pořád chválí.
Já s ní rád souhlasím. Druhou polovinu zahájili Ridding Hoppers. Docela jsem se na ně
těšil, naposledy jsem je viděl letos v březnu
na Krušnohorském oblastním kole v Litvínověa věru Luboš Stráník dobře ví, jakého
hosta si má pozvat. Kapela však v Litvínově
hrála bez Radka Stanky a já jsem věděl, že
teprve v Ústí n.L. to budou ti správní Ridding
Hoppers. Hned při druhé písničce při dvojhlasu Radka s Karlem Poláčkem se mi vybavilynádherné večery v ústeckém Divadle
hudby, kdy Buegrass Hoppers (nebo snad už
Fešáci?)prožívali šťastné období v nešťastné
době. Oni byli téměř součástí tehdejšího
Činoherníhostudia a celé Ústí n.L. na tu dobu
dodnes vzpomíná. Kluci to na POTLACHU
opravdu rozbalili a Jirka Jandásek nejen houslemi, ale i průvodním slovem udával celému
vystoupení potřebný spád.
Pak přišel balzám jménem Lístek. Většina
porťáků tuhle kapelu dobře zná. Vysloužili si
ostruhy v Ústí n.L. i v Plzni a žánr, který hrají
by bylo těžké přesně definovat . Je to ale přesně
to, co na PORTU patří a čeho je stále jako šafránu. Hráli a zpívali fantasticky a dali najevo,
že je pozvání do Ústí n.L. potěšilo.
Po Lístku přivedl na podium “otrok
country, resp.bluegrassu” Jirka Karas Pola své
POUTNÍKY. Skvělí zpěváci a snad ještě lepší
muzikanti si závěr POTLACHU vychutnali
a nenechali nikoho pochybovat o tom, zda
na důstojný závěr večera právě oni patří. Při
Křesťanově Panence zpíval celý sál, pohoda,
a snad i nostalgie vládla na podiu i v hledišti…
Dramaturgii večera připravil naprosto
bezchybně Tony Linhart a jako obvykle u POTLACHU se prostě trefil. Tony díky, jsem
rád, že tě máme.
Pepa

BLANÍKU,

DĚKUJEME!

Takového
partnera PORTA
dlouho hledala
a potřebuje.
Vážíme si toho!
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NAPSALI O PORTĚ 2007:

Spokojenost, to je cesta do pekel, říká šéf bluegrassových Poutníků
Kapela kontrabasisty a zpěváka Jiřího
Karase Poly, který je Poutníkem od roku
1980, pomůže odstartovat letos třídenní Portu
2007.
Začátky Poutníků jsou spjaté s Robertem
Křesťanem. Jeho “nakřáplý” hlas – spolu
s bluegrassem překračujícím hranice žánru
– byl v 80. letech poznávacím znamením skupiny. Ta se proslavila už prvním bezejmenným
albem (1987, Supraphon) s velkými hity jako
Panenka či Telegrafní cesta, píseň z repertoáru
slavných britských Dire Straits.
Od té doby stihl Křesťan odejít a založit
druhou trávu, ale Poutníci jeli dál. Dnes už
mají 12 alb včetně toho nejnovějšího, Poutníci
2006.
Pane Polo, vzpomeňte vaše začátky.
Od dětství jsem poslouchal beatovou
muziku. Pak jsem uslyšel první malou desku
skupiny KTO a stal jsem se otrokem country
potažmo bluegrassu. K Poutníkům jsem se
dostal po jednom jejich koncertu, kdy s nimi
končil stávající basista. A protože jsme se znali
z různých hudebních soutěží, slovo dalo slovo
a jsem v Poutnících už 26 let.
Co pokládáte za váš největší dosavadní
úspěch?
Poutníci zažili jak skvělé okamžiky, tak
i propadáky, jak to tak chodí. Nejvíce si vážím
toho, že kapela stále hraje, že oslovuje lidi a že
má dost sil hrát ještě dál.
Vydali jste loni další CD. Čím se liší od
těch předchozích?
CD s názvem Poutníci 2006 se od těch
předchozích liší tím, že jsme si ho vydali sami
ve vlastním nákladu.

Také je odlišné v tom, že na něm spolupracujeme s textaři, se kterými jsme před tím
nepracovali. Jsou to Milan Jablonský, Tomáš
Choura a Karel Ploštěný. Spolu s dalším již
osvědčeným poutnickým textařem Josefem
Prudilem a mou maličkostí vznikly celkem
solidní a zajímavé texty.
A kdo psal hudbu?
Hudbu k většině textů jsem psal sám, až
na dvě převzaté melodie od velikána americké
country Krise Kristoffersona.
Jste s deskou spokojen?
Tento nosič podle mě patří k těm lepším
poutnickým, takže jsem spokojen. Ale spokojenost, to je vždy cesta do pekel.

Jaké jsou vaše plány do nejbližší budoucnosti?
Letos se budeme věnovat hlavně koncertování a zkoušíme se uchytit v Polsku a na
Slovensku. Jak to vyjde – to se pozná během
sezony.
Co vzkážete čtenářům?
Ať zůstanou věrní folku, country a bluegrassu a Poutníkům. Pravdou je, že diváků
kromě letních festivalů ubývá. Takže posluchači, neseďte doma u různých reality show
a vyjděte za kulturou ze svého obýváku.
Ústecký deník, čtvrtek 13. září 2007
V. Jansta, R. Strnad
foto: EM studio, (redakčně kráceno)

Trocha poezie
nikoho nezabije
V letošní roce jsem byl zvlášť zvědavý na první večer PORTY. Trošku jsem
se o osud POTLACHU bál i vzhledem k termínu, který se přesunul z pátku
na čtvrtek. Dramaturgii jsem znal dopředu, výběr kapel byl určitě šťastný, ale
další novinkou byl pro letošek staronový moderátor. Mirka Kováříka jsem už
hezkých pár let neviděl vystupovat a po několikaletém pravidelném moderování POTLACHU dvojicí Mirek Černý a Tony Linhart jsem měl, přiznám
se, trošku obavu jak obecenstvo změnu přijme. Obava byla zbytečná. Mirek
Kovářík nestárne. Je stále stejně vitální, poetický a porťácký. Uvědomil jsem
si, že jeho osobitý pohyb na jevišti, zvláště při recitaci mi vlastně léta chyběl,
a také to, že toho Zeleného peří je kolem nás stále málo, a že mezi námi chybí
i více Mirků Kováříků.
Mirku děkujeme !
PEPA
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RIDING HOPPERS JSOU COUNTRY
SKANZEN,
ŘÍKÁ KAREL POLÁČEK

STŘÍPKY
JE TO DOBŘE, NEBO ŠPATNĚ?

Název kapely Riding Hoppers spojuje jména kapel z počátku druhé poloviny minulého století. Dnes již legendární
Bluegrass Hoppers a Riders byli významnými účastníky
prvních ročníků Porty v Ústí nad Labem. A když se protagonisté těchto kapel spolu sešli v jiné
skupině, bylo pro ně přirozené spojit tyto původní názvy v jeden. Karel Poláček, Radek Stanka,
Tomáš Šperk, Jirka Jandásek, Mirek Hyška a Vláďa Polesný v bookletu CD Riding Hoppers komentují vznik kapely takto: My, kteří jsem kdysi spolu hrávali a celou (tu) dobu jsme “ti staří
kamarádi” jsme se po víc něž třiceti letech domluvili, že si spolu zase zahrajeme. Našli jsme staré
texty (ani jsme nevěděli, kdo je vlastně napsal), zavzpomínali, jak jsme to tenkrát hrávali a zkusili to dát dohromady. Výsledek mohli posoudit i posluchači čtvrtečního Potlachu, na kterém
Riding Hoppers vystoupili. S Karlem Poláčkem nestorem české bluegrassové kytary a jedním ze
členů této kapely, jsme se po ústeckým porťáckým publikem bouřlivě oceněném vystoupení, sešli
k povídání o minulých i současných dobách české country a bluegrass hudby.
Vaše včerejší vystoupení na Potlachu, bylo pro řadu především pražských porťáků, kteří
nevěděli co si vlastně pod názvem Riding Hoppers představit velmi příjemným překvapením.
Hodně se o něm mluvilo. Čím jsou vlastně vaše vystoupení tak charakteristická?
Náš repertoár není nový. Hrajeme především staré věci, na které si vzpomeneme. Naše vystoupení doprovázíme průvodním slovem Jirky Jandáska , který ho uvádí jako skanzen country, ve kterém
posluchači mohou vidět, slyšet i zažít věci, které už dnes nejsou zcela běžné. Například charakteristické přízvuky v nepřízvučných slabikách původních textů, plných věcných omylů, křížené vokály
či manýry westernového zpěvu Radka Stanky. Tím jsme zajímaví i pro lidi, kteří nás neznají. Naše
koncerty nejsou celovečerní , obvykle hrajeme třicet až čtyřicet minut, většinou na festivalech.
Jak dlouho ty už vlastně hraješ?
No už to bude pětačtyřicet let.
Bez přestávky, nebo jsi někdy přestal úplně hrát?
To bylo v době když jsem odešel od Fešáků. On odchod od kapely je jako rozvod. Dneska už
je obvyklé že lide hrají ve více kapelách, ale tenkrát to tak běžné nebylo. Přestal jsem vystupovat
a věnoval se jen tomu že jsem učil hře na kytaru.
Kdo byli tvoji žáci. Je pravda, že jsi také učil hrát na kytaru dnešního kapelníka Fešáků
Tondu Kny?
Tondu jsem učil a taky třeba Petra Kocmana. Ten mi mimochodem nedávno dal fotku, kde
vedle mě sedí v pyžamu se slony před tím než šel do školy. No a dnes je z toho malého caparta
skvělý muzikant.
Nelituješ toho , že jsi Fešáky opustil ?
Rozešli jsme se v dobrém a jsem rád že mě kluci zvou na významná vystoupení jako hosta.
Například loni na TRAMPSKOU PORTU v Letním kině, kde jsme vystupovali po americké
hvězdě Rosanne Cash.
Jak se ti líbí dnešní mladé
kapely ?
O dobré muzikanty nouze
není, ale z většiny z nich mám
pocit, že nehrají pro radost
a že u té muziky strašně trpí.
Jakoby hráli stále na hranici
svých možností a při tom by
každý profík měl hrát s určitou
rezervou. Američtí muzikanti
jsou schopni v zákulisí zahrát
tu písničku třeba i dvakrát
rychleji, ale na podiu si nechávají rezervu, aby mohli hrát
v pohodě a s úsměvem…
Úroveň kapel i písničkářů
na PORTĚ je však stále dobrá
a já se vždycky těším na každý
další ročník.

www.porta-festival.cz

Ve čtvrtek odpoledne po příjezdu do
Domu kultury jsem se jako obvykle nejdříve
ve štábu zaregistroval a vyfasoval jsem červený proužek na ruku (budu s ním po tři dny
asi i spát), keramickou placku s kytarou a také
velkou zelenou parkovačenku.
Na můj vkus je až moc velká (ústečtí
strážníci jsou nejspíš slabozrací) a nepraktická, protože je z tenkého papíru a pořád se za
sklem auta kroutí. Ale darovanému koni na
zuby nekoukej!
Po zasedání štábu jsem musel kulturák
ještě na nějakou hodinu opustit a vrátil jsem
se až těsně před sedmou. Nechtěl jsem prošvihnout začátek POTLACHU.
K mému překvapení jsem však u Domu
kultury nezaparkoval. Nebylo kde. Vyhrazené
parkoviště ve Velké hradební i komunikace
ke hlavnímu vchodu do DK byly beznadějně
plné. Nevešel jsem se ani na placené parkoviště před pojišťovnou DAS a nezbylo mi než
po chvíli kroužení auto “nacpat” na jediné
volné místo u Národního domu. Nejprve jsem
v duchu proklínal kolegy z organizačního
týmu porťáckého štábu, ale jak jsem se blížil
k velkému sálu DK, a už z dálky slyšel skupinu ZLATÝ OREL, zlepšovala se mi nálada.
Uvědomil jsem si, že je to vlastně dobře, že
je parkoviště obsazeno. PORTA je zase tady
a porťáci se zase o trochu víc motorizovali!
Musím ještě dodat, že když jsem pak ještě
ZLATÉHO ORLA uviděl v krásných zelených
tričkách se Zlatopramenem na prsou, byl jsem
naprosto v pohodě a celý potlach jsem si vychutnal až do pozdních nočních hodin…
PEPA

BLAHOPŘÁNÍ DO LIBOUCHCE
Kide, ty náš kapitáne! S tříměsíčním předstihem ti blahopřejeme, závidíme a zdráháme
se uvěřit, že oslava která v prosinci otřese
celým porťáckým světem, bude už pětasedmdesátá v řadě. Do dalších let tvého zrání,
si přejeme, aby ti síla a vitalita, se kterou nás
dokážeš, pro naše dobro, občas seřvat a zkritizovat, vydržela ještě dlouho a pomáhala
posouvat PORTU stále dál!
redakce

WC STORY
Kulturák se od roku vylepšuje, rekonstrukce stále probíhá a už dnes si můžeme užívat výdobytků techniky a potěšit oko úhledným interiérem, na konec stály 11 miliónů.

6
V kuloárech jsem vyslechla, jak si “užil a potěšil se” jeden pán na PÁNECH a musím se
s vámi o to podělit : Vstoupil do nablýskaných
prostor WC a světlo se samo rozsvítilo. Vybral
si jedny dveře a “zasedl” a světlo z ničeho nic
zhaslo, okno nepomohlo, venku už byla tma.
Nějaké ruční ovládání nikde a co teď?.Od této
chvíle bych vám přála vidět oči vypravěče, nicméně my už jsme řvali smíchy. Sedíc na míse
začal hledat řešení a promýšlel, jak to vlastně
funguje. “Nojo, senzor je umístěný uprostřed
místnosti, když přijdu do místnosti, tak mně
vidí, když zasednu, tak jsem jako odešel, protože mně přes dveře nevidí. Zkusím to takhle.”
.. a začal mávat zvednutýma rukama nad
hlavou! Nepomohlo. Akt tedy proběhl tak, že
aktér byl nucen několikrát se postavit a tedy
opětně zasednout. Heuréka! Světlo začalo
fungovat. S velkou dávkou nedůvěry k trvalosti dosaženého výsledku následoval spěch.
Přemýšlím nad tím, jak v tomto systému
dokážou pánové fungovat... Jedné věci však
nesmírně lituju – škoda, že čip neumí fotit!
Na DÁMÁCH byl zase jiný problém,
supernový tvar uzávěru, dříve kliky, doslova
vybízí k manipulaci kroužením. Nefunguje.
Když nefunguje směrem dovnitř, to by ještě
šlo, ale ta pohroma , když nefunguje směrem
ven! A tak se nám jedna kamarádka zavřela
uvnitř a ne a ne si otevřít. Marně nutila závity
mozkovny k řešení problému: jak vyřadit
funkci pojistky a dostat se ven? Nepomohlo
nic až rada zvenčí : kolečkem se nekroutí, ale
posunuje do stran. Dámy, uložte do paměti!
Dosti hororů!
Georgína

“VE VĚTŠINĚ SMĚRŮ SE CÍTÍM JAKO
PŘED DVACETI LETY,”
říká letošní sedmdesátník Mirek Černý
a na náš dotaz dodává: “Proč se moje písničky
zpívají a hrají dodnes? Asi proto, že ty současné mají oproti našim daleko agresivnější
drajf , a pro řadu rozhlasových stanic, jež
mají filozofii pohodových rádií, nejsou tak
pohodové jako ty naše, nebo obecně hudba
šedesátých let.”

O MUŽI VE FIALOVÉM DOMINU
ANEB STARÝ PORŤÁK
VYPRAVUJE

Ve čtvrtek, povídám si, vejda 13. září 2007 do foyeru oné
majestátní budovy, která tolik pamatuje, jsme začínali v Ústí
naposled snad někdy na té nešastné Portě’70… Na to se mi ani
vzpomínat nechce – taky to byla Porta v Ústí nadlouho poslední.
Kdejaký – a to ne s odpuštěním, ale zcela bez odpuštění – blbec
tenkrát neváhal využít nešastnou havárku, aby dostal Portu
z Ústí, a taky se mu to nadlouho povedlo. Porta pak, chuděrka,
zcestovala kdeco; nejdřív se jí ujali horníci v Karviné, pak Jarda Studený v Sokolově, potom Svitavy, Třebíč…
Tu za ní stály místní stranické či svazácké špičky, tu zase stály tvrdě proti ní. Nevím, kdo přišel s tím, aby
Porta’76, desátý ročník, se odehrála znova ve městě svého vzniku, a kdo to tehdy vlastně schválil. Podle
všech těch tehdejších “ideologů” byla Porta sjezdem chuligánů a kriminálních živlů. Přesto to zřejmě nakonec
někde schváleno i povoleno bylo – ale já o tom nic bližšího nevím.
Tehdy už jsem třetí rok pracoval v Kontaktu v Revoluční ulici, dům stál tam, kde je dnes velká křižovatka s benzinovým čerpadlem. Muzikou jsem se samozřejmě zabýval, měl jsem tehdy svou nejlepší kapelu
Krak&Tit, se kterou jsme hrávali v Malém divadle v Setuze a taky s ní už ve Svitavách v roce 1974 získali
Portu.
Ale abych se vrátil k tomu záhadnému návratu Porty do Ústí: Stalo se, že jako hlavní výkonný činitel se
festivalu ujal Vašek Emingr, řečený Měch. Kdybych vám měl dnes vysvětlit, jak se k tomu vlastně dostal,
vrdlouhal bych. Nějak souvisel s ČÚV SSM, nějak s nakladatelstvím Svoboda – a nějak taky s T. O. Staří
kamarádi. Napadá mě, že snad i s tehdejším Mladým světem, a co víc, taky hrávával s Hoboes. Ale o to te
nejde. Spíš o ten moment překvapení.
Takhle si sedím u stolu v Kontaktu a stříhám a montuju inzeráty… Dneska se můžete zasmát, ba i nahlas. Máte snad představu, jak se to tenkrát dělalo? Nebyly počítače, neexistoval xerox a propisot byl poslední výkřik typografie! (O dost lepší byl transotyp, ale ten se dovážel z Němec i Rakous, takže vesměs nebyl.)
Běžný text se psal na psacích strojích a ostatní grafika se vytvářela z předtištěných ručiček, telefónků, šipčiček a dalších blbůstek, které se vystřihovaly a lepily… To celé se pak znova lepilo na archy s předtištěným
dělením do sloupců, ty se pak číslovaly, fotografovaly, přenášely na kovolisty… Uááá! Hrůza mě jímá ještě
dnes; a přeci to mělo svou zvláštní poezii. Promiňte, že se zakecávám, ale ty vzpomínky, víte… Inu ále.
Takže sedím a stříhám. Najednou se otevřou dveře a vejde Měch z Prahy. “Těbůh,” povídá (my se zdravívali dělnickými pozdravy), “hele, jdu za tebou, ponivač mám takovej úkol…” (Aha! Byl to úkol!), “holt prostě
takovej ti úkol,” pokračoval kamarád Měch, “že tady v Ústí musím zajistit tu Portu, jo?! A tak mě napadlo, že
bys mi s tím moh píchnout!”
“Šílíš,” já na to, “což nevíš, že jsem tady sotva trpěnej?! Porta s Kapitánem Kidem, dovol, abych se
zasmál.”
A Měch na to, všechna mu čest, pronesl větu pro mě památnou (v roce 1976!): “Když Portu v Ústí, tak
s kým jiným, když ne s Kapitánem Kidem, ty vole?! Já se na ně můžu –”
Dopověděl to. Nechci být neslušný, PORTÝRA jsem vymyslel a vůbec (chtěl jsem napsat “a nikdy to nebyl bulvár”, ale to bych zatraceně lhal, protože PORTÝR za oněch časů naopak vždycky bulvárem byl, dokonce
snad jediným bulvárem v Československu!)… No nic.
I zadumal jsem se nad svými možnostmi: Za prvé mi bylo jasné, že PORTÝR bude tištěn v Kontaktu. Za
druhé využiju všech předtištěných ručiček, telefónků, šipčiček a dalších blbůstek včetně archů s předtištěným dělením. A za třetí: Všechna čísla PORTÝRA napíšu sám!! Bylo to heroické rozhodnutí.
A tak zatímco Vašek Emingr organizoval všechno ostatní za pomoci nejen tzv. místních “aktivistů”, ale
i režiséra Viktora Polesného, já sedl ke stroji a psal úvodník, rozhovory, postřehy, kritiky, rozhledy, sloupky,
humor a další zcela nepostradatelné materiály, opravoval, retušoval, vystřihoval… Tu i tam jsem polapil
někoho z návštěvníků a srazil ho na židli k dalšímu stroji, řka: “Piš! Dostaneš kafe!” “A co mám jako psát?!”
kvílel návštěvník. “Piš co chceš, hlavně a je to o Portě. Neměl jsi sem lízt!” A tak dále. Brzy se to rozkřiklo
a různí kamarádi chtiví publicistické slávy (případně kafe) začali se tlačit do klubovny číslo 205. “Že prej
dostanu kafe, když…” začínali nesměle. Tak přišel i Ruda Koblic, kapelník Verumky (dostal kafe s rumem),
Mirek Černý a další a další… Když potom posledně jmenovaný do posudku kapel o mně napsal (ano, mezitím
jsem ještě taky musel hrát!), že jsem perpetuum mobile, bylo to jistě hlavně proto, že sledoval mou práci
v redakci PORTÝRA.
Ale abych nechválil jen sebe: Viktor Polesný tehdy vyčaroval na scéně velkého sálu Domu kultury
(V Letním kině Porta od roku 1967 nebyla, vrátila se tam až v 90. letech) březový háj se sluncem tu
vycházejícím, tu zapadajícím, v němž nejmenovaný bard ztratil nit, když akordové značky zapsané do taháku červenou propiskou staly se v rudé záři červánků zcela neviditelnými… A pak se poprvé udělovaly
zlaté porty za zásluhy. Já ji dostal, ale dostat jsem ji nesměl, aby se to pánaboha nedotklo; i dostala ji
kapela, která mi ji pak předala v zákulisí. Že mi ji předával muž ve fialovém dominu na WC, se tedy nezakládá na pravdě. Přesto zůstala tak přepečlivě utajena, že jsem ji v Plzni v roce 2002 dostal ještě jednou!
Ajcem trajcem, jestli to všechno není pravda.
Kapitán Kid

www.porta-festival.cz
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Rádio, které žije s Vámi
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PRŮBĚH SOUTĚŽE AUTORSKÉ PORTY

Už druhý den vlaje nad Ústím Vlajka, ale
až dnešní den je prvním dnem soutěžním.
Slavnostní zahájení tohoto večera s Vlajkou,
však úplně nevyšlo. Původní záměr, zazpívat
na forbíně, bez posily mikrofonů, jen s jednou
kytarou nevyšel. Tři hlasy to skutečně nemohli
uzpívat. Začátek večera se záměrně pozdržel,
aby byla rezerva na příchod diváků z recitálu na terase DK a na Lidickém náměstí, ale
divácká posila byla slabá. Nedá se nic dělat,
musíme to brát tak, že věci se dějí a mnohdy
je nemůžeme ovlivnit.
Nachystali jsme se na třináct soutěžních
písniček. Připomínám, že v těchto řádcích najdete pouze subjektivní názory na to, co z pódia zaznělo. Rozhodující verdikt má porota.
První vystoupila kapela ZHASNI, z Nového Boru. Hned úvodní písnička byla soutěžní
a mně se nelíbila. Ve druhé písničce spíš předvedli, co dokážou technicky uhrát.
ZDENĚK HAMŘÍK z Mohelnice. Po
první seznamovací písničce
zazněla ta soutěžní – Motýl.
Autor sám prohlásil, že má
tak zvaně jen tři akordy, aby
byla co nejjednodušší. O melodii se dá říct, že svoje prohlášení splnil do puntíku, ale
byla naprosto bez hudebního
nápadu a připomínala spíš
recitativ. Text se zajímavými
obraty, ale myšlenku nesdělil
MARIE
HAVLOVÁ
a MILAN KREJSA, Duchcov.
Přiběhli na pódium rovnou
z recitálu na Terase. Jejich
inspirací je zřejmě muzika
španělská, která stojí především na perfektní instrumentaci. Prsty mají hbité jak
háďata. Výkon hodný gratulace. Zpěvačka se snažila o ko-

munikaci s hledištěm, ale její
komentář v obou případech
zanikl v nadšeném potlesku.
Na písničku Barvy kamenů se
jen tak nezapomene. Dobré!
JIŘÍ ŠMIDT, Praha. Má
švih v ruce a dobré texty,
které skutečně byly o něčem.
Soutěžní písnička – Nevěřím
stála rovněž na textu tentokrát politizovaném, ale to už
byl opravdu recitativ, chyběly
noty.
EPY DE MYE, Týn nad
Vltavou. Zvláštní název, nadělili si ho v roce 2005, kdy
místo soutěžení ulehli při
chřipkové epidemii. Sestava
mladých lidí, která zahrála
s takovým ajfrem, že z nich
energie doslova sršela. Je jasně
vidět, jak rádi muzicírují.
JANO MILAN, Pohorelé.
Mladý muž od Kráĺovej Hole
je ovlivněn slovenskou národní písničkou. Začal s pohodovou, milou písničkou, která je věnovaná
jeho dcerce. Soutěžní píseň se ne zcela zdařila.
Text byl sice dobrý, ale dle mého názoru příliš
ovlivněný politikou. Celé části textu byly pouhou recitací, nedá se říct šansonem, jaký byl
zřejmě úmysl. Odpolední recitativ byl lepší,
ale zase víc laděný do folklóru.
POTÍŽE, Aš. Jejda-jejda-jejda, ti se mi
líbili! Raději nebudu komentovat. Nestojí právě na prknech adepti na ocenění? Já přiděluji
jedničku s hvězdičkou.
I.C.Q, Frýdek-Místek. Kapela hraje
folk-rock. Zběsilé tempo, zpěvák nestíhal.
Nestíhal intonovat, nestíhal
vyslovovat. Obsah textu soutěžní písničky Vzducholoď
tedy posluchačům “uletěl”
DUO ŤUK, Žamberk.
Není na Portě poprvé, ale
pozor, změna je v osobě zpěvačky. Změna velice prospěla!
Sametový ženský hlas ladí
barvou k barvě hlasu partnera = perfektní duo. Výborná
zpěvačka, zdařilá soutěžní
píseň – zde jsou silné ambice
na ocenění!
MARTIN ROUS, Praha.
Známá hudební osobnost, velice sympatický mladík a vynikající muzikant. Začínal
svoje vystoupení písničkou
velice čerstvou, vyklubala se
prý před 3 týdny a líbila se.
Soutěžní písnička s názvem

4U byla samba jak když
vyšije. Martin je vynikající
autor a muzikant s velkou
zásobárnou nápadů a dnes
nás o tom zase přesvědčil.
Opět je zde šance na ocenění. Skřipec zvědavosti mně
začíná napínat, kdo zvítězí,
který autor bude letos nejlepší?
PUPKÁČI, Lipník nad
Bečvou. Kapela s výraznými
trampskými atributy také
není v Ústí n.L. nováčkem.
Přináší na scénu krásnou moderní trampárnu.
Soutěžní píseň Cyklistická
je skvostem večera a pevně
doufám, že nejenom toho
dnešního. Zpěvačku na
tomto místě chválím za mimořádný fyzický výkon,šla
na scéně doslova do kolen.
Musela následovat pohyb
pomalu sjíždějícího mikrofonu, který si nemohla
upravit, protože píseň doprovázela chrastítky. Všechno zvládla: nepochybit v intonaci,
kopírovat pohyb mikrofonu i chrastit jako
mentronom!
ZUZA A JAN, Senica. Posazení Zuzina
hlasu od začátku nezvládalo výšky, které předepsala partitura (nebo si předepsala sama?)
a nepomohlo je ani ukřičet. Soutěžní pínička
obsahovala zajímavé hudební nápady, ale
opět se ozval “křik”, i bez vytahování výšek.
Vystoupení se příliš nepodařilo, snad příště.
MY3.AVI, Praha. Dalo by se říct, kuriózní
sestava. V názvu si přečteme, že jsou tři, ve
skutečnosti nastoupili čtyři a v zápětí se dozvídáme, že jich je vlastně pět, ale pátý nedostal
dovolenou. Kapela, kterou nepřehlédnete, ani
nepřeslechnete, hrají na pomezí folku, jazzu,
rocku. Zaslouženě mají hodně příznivců.
Po posledních tónech se porota zvedá
a jde rozhodnout... Jak??? Vy už to z titulní
strany v tuto chvíli víte.
Georgína
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Víte co je Porta?

(Lidické náměstí, pátek 14. září, 16:30 hod.)

Porta? To je divadlo? Divadlo Porta?
Hana, Ústí nad Labem

Snad ano. To je country festival.
Zuzana, Ústí nad Labem

Samozřejmě. Je to hudební festival,
spousta hezkých písniček. Byla jsem loni
i předloni.
Marie, Ústí nad Labem

Porta je soutěž folkových kapel. Vím to,
vystupujeme tady.
Pavel, Hrádek u Rokycan

Porta? To nevím. Nikdy jsem to neslyšel.
Michal, Lovosice

Samo sebou že to vím. Je to festival
trampských písniček.
Josef, Ústí nad Labem



PULS

A SICE

LID

ALEUTSKÉ
MSTO



VELÍ
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CRUZ
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ODLIŠNÁ
(SLOV)

No něco mi to říká. Je to festival? Ano?
Hudební folkový festival.
Lada, Brno
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Ústí nad Labem
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PODOBY

NÁZEV
HLÁSKY
ZAKLADATEL
SOKOLA
TEXTÍLIE

KÓD
BHÚTÁNU

HONIKA



KÓD
KEELINGOVÝCH
OSTROV

ZN.RADONU

ESKÁ
HEREKA

SUDÁNSKÁ
EKA

RTA
(ZAST)

HRANINÍ
POPLATKY

VODNÍ
ŽIVOICH

PLOD
OECHOVNÍKU

ŽENSKÉ
JMÉNO
(27.3.)

INIC.
OLMEROVÉ

POPVEK

DŽEZOVÝ
ZPV

NÁZEV
HLÁSKY
K

ANGL.
SPOLUPRACOVNÍK

ÚAD
(ZAST.)
STAROÍM.
BOHYN
NOCI

3. díl
tajenky
ZN.OSMIA

BARVA
(ZAST)

FORMÁT
VIDEO

ZN.FOTOPÍSTROJ

POKLÁDAT

VZDYCHAT

HOLANDSKÉ
SÍDLO

www.porta-festival.cz

Pomcka:
UB, AMT,
ATTU
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Kulturní měsíčník

www.spolchemie.cz
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www.porta-festival.cz

