Z p r av o d a j f e s t i v a l u PORTA v Ú s t Í n a d L a b e m

Lidické náměstí sotva stačilo

Červený kříž dostane

sedm tisíc korun
Pořadatelé pátečního autorského
soutěžního večera se rozhodli, že od
posluchačů na Lidickém náměstí nebudou vybírat vstupné a nechají na jejich
vůli, zda přispějí dobrovolnou částkou.
Vysoká účast překvapila a překvapil
i výtěžek z tohoto vstupného, který
činil 7 063,50 Kč. Ten si Porta nenechá,
ale poskytne ho ústeckému Českému
červenému kříži.

Když nám meteorologové včera krátce po poledni sdělili , že se sice
v 16 hodin zatáhne a trochu sprchne , ale že to večer bude dobré a
teplejší než včera, moc jsme tomu nevěřili. Kupodivu se to vyplnilo a
nás to až trochu zaskočilo. Důležitější však bylo, že se krátce po osmnácté hodině hlediště zcela zaplnilo a finále autorské soutěže se rozjelo bez sebemenších problémů. Trochu mě rozčiloval sebejistý úsměv
Petra a Pavla, kteří večeru šéfovali.
Petr Špás, zkušený absolvent produkce na DAMU (Tři oříšky pro
popelku, Osvobození Prahy s Otakarem Vávrou) i mladší Pavel Šlegr,
nová posila ústeckého organizačního štábu, byli tak klidní až mě to
znervózňovalo. Soutěžní bloky probíhaly bez problémů, finalisté
byli ukáznění a bylo vidět, že mají s festivaly už nějaké zkušenosti.
Moderátoři, „těžcí profíci“ v téhle branži, se jenom usmívali nad drobnými, žabomyšími problémy. Připadalo mi to všechno strašně rychlé
a bez vzrušení.
První host –Druhá tráva zvučil sice v mezích časové normy, ale
ladil „o pár minut déle“ -tak jak se na „dobře slyšící muzikanty“ patří.
Nutno však říci, že byť bez onemocnělého Pavla Bobka bylo jejich vystoupení zážitkem. Zaplněné lidické náměstí jim to také dalo znát.
Ústecká kapela BURIZON překvapila lehkostí svého projevu a to jak
udebního, tak mluveného. Polský Czas na grass předvedl, že polské
kapely mohou dosahovat světové úrovně.
Martin Rous byl sice povolán na polsední chvíli, v okamžiku, kdy
se dvě soutěžní kapely omluvily, ale dokázal, že je několikanásobným
vítězem PORTY zaslouženě.
Diváci v zaplněném hledišti vydrželi až do pozdních večerních,
či spíše nočních hodin na koncert Spirituál kvintetu, který opravdu
pohladil po duši. Zkrátka: povedlo se to Milý Honzo Moucho, milý
Ivane Dostále díky za dobrý nápad. Myslím, že jeho realizace se bude
opakovat. A jestli si pořád někdo myslí, že je na PORTĚ v Ústí něco
shnilého, spadl z višně.
jv
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Duo Jirka přivezlo na Portu svěží Vítr

Páteční odpoledne zpříjemnila na terase
Domu kultury přehlídka kapel a písničkářů,
z nichž někteří teprve sbírají zkušenosti a podporu publika. Bylo mezi např. Jakub Dorňák
z Berouna či duo Jirka, které přehlídku zakončovalo a udělalo tak velmi působivou pozvánku na večerní autorskou Portu na Lidickém
náměstí.
Kamila a Jirka přijeli do Ústí n. L. až
z Jindřichova Hradce a prezentovali se sem
z národního kola, kde získali ocenění za kytaru. Na podiu představili celou škálu převážně
optimistických písniček jako jsou Střevíčky,
Život je takovej, Rozcuchaná či Vítr, kterým
se večer prezentovali na autorské soutěži. Po
představní jsme se s nimi na chvíli zastavili
k rozhovoru.
Jak dlouho spolu koncertujete?
„Velmi krátce, teprve od konce února.“
Co už máte za sebou?
„Je to především podpora našich blízkých,

v muzicírování jsme už stihli finále Zahrady,
byli jsme v Národním finále Porty, kde jsme
sice neuspěli, ale odnesli jsme si alespoň cenu
za kytaru. Teď očekáváme, jestli někoho zaujme Vítr. Na to že hrajeme od února jsme
s výsledky spokojeni.“
Proč jste si vybrali právě Vítr?
„My jsme si ho sami nevybrali, ze tří nabízených skladeb ho vybrala porota a my jsme
tomu jedině rádi. Jak jste určitě postřehl z přehlídky našeho repertoáru, my nejsme upjati
k čistému žánru. Snažíme se pojmout muziku
obecně, máme rádi melodickou muziku, muziku jako celek, někdy je to trochu popík, jindy
folková tvorba, hrajeme prostě to, co se nám
líbí.“
Víte už, co bude následovat po Ústí n.L.?
„Víte, co je bezvadné na těchto přehlídkách,
jako je Porta? Je to zkušenost a seznámení se
spoustou zajímavých milých lidí, kteří nám
nabídli možnost hraní na jejich akcích. Jsou to
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např. Šediny, které jsou zde ve finále a s kterými budeme hrát v září v Praze. Se skupinou
Pět oříšků pro Popelku máme sjednaný koncert na prosinec.“
Popřáli jsme duu Jirka mnoho úspěchů ve
finále a dobrý vítr i do dalších soutěží. (šek)

Skupinu Burizon baví dělat nový věci

Druhým hostem na pátečním autorském
soutěžním večeru byla ústecká kapela Burizon.
Od domácího publika sklidila za sérii skladeb
bouřlivý aplaus. Ostatně obecenstvo, které zaplnilo prostranství před podiem do posledního místečka a neopustilo ho ani po vystoupení
skupiny Druhá tráva, bylo příznivé ke všem
interpretům.

„Udělali jste dobře, že jste soutěžní
večer vytáhli ze sálu
na veřejnost. Lidické
náměstí je pro takový koncert ideální.
Je to správná cesta
nejen pro kapely, ale
hlavně pro posluchače a další rozvoj
Porty. Jsem rodilý
Ústečák a pro mne je
to přímo balzám,“ uvedl na úvod našeho rozhovoru kapelník a baskytarista Kája Jedlička.
Vrátíme se k tvým počátkům, v kolika letech jsi měl první kapelu?
„Ve čtrnácti.“
Přerušil jsi od té doby hraní?
„Nikdy, ale za tu dobu už mám čtvrtou kapelu. Samozřejmě, že jsem nezůstal u jednoho

žánru, začínali jsme s country, pak přišel beat,
po něm tvrdší beat a opět country.“
Kde vás příznivci mohou v následujících
měsících zastihnout?
„Portou jsme ukončili letní sezonu, s tím, že
v srpnu budeme mít dovolené. V září budeme
koncertovat na vinobraní v Roudnici n.L., hrát
budeme v Praze a vůbec se nebojíme vystupovat na komorních akcích, jako jsou svatby a
rodinné oslavy. Tři až čtyři koncerty budeme
mít tradičně o Vánocích po celých Čechách.“
Co ponorková nemoc v kapele, obchází vás?
„Já si myslím, že už jsme tak daleko, že se
naopak scházíme i mimo hraní a muziku bereme jako zpestření života a trávíme čas s lidmi,
s kterými ho trávit chceme. Hraní bereme jako
vedlejší činnost k zaměstnání. Ponorka zatím
neexistuje, je to paráda.“
(šek)

Národním kolům vládnou ženy
Raritou Porty je, že obě jejich národní kola řídí ženy. V Řevnici je to
Anna Roytová a ve Skalici Zuzka Vrbňáková, obě jsou čestnými hosty
Mezinárodního festivalu v Ústí n.L. Zuzku jsme zastihli při poslechu
skladeb na autorském soutěžním večeru, když v náručí chovala naprosto spokojenou dcerku Emu. Té melodie country, písniček a folku přímo
dělaly dobře a po několika minutách usnula.
Co říkáte tomu, že ženy takhle vládnou Portě?
„Coby, jednoduše řečeno, jsme úspěšné. Ale ne, jsme samozřejmě
rády, že dostaneme příležitost a můžeme jako fanoušci Porty pomáhat
při její organizaci. Bereme ji za obrovský fenomen a jsme rádi, že se
nám to na Slovensku konečně začíná dařit. Začátky byly velmi těžké,
nezačínali jsme sice od nuly, ale vysloveně z mínusu a pomalu se nám
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to začíná rozbíhat.“
Jak s odstupem jednoho
týdne hodnotíte výsledek ve
Skalici?
„Myslím si, že finále, když
počasí lákalo víc k vodě a
přetlak akcí byl v termínu
vysoký, přišlo poměrně málo
diváků, a z minulosti nám
toho moc nezbylo, dopadlo
nadmíru dobře. Určitě se Porta v dalších letech rozběhne. Důležité je,
že proběhla regulerně.“
(šek)
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Ani letos na Portě nechyběl Spirituál Kvintet

Překrásnou tečkou za pátečním autorským
soutěžním večerem bylo vystoupení stále velmi populární skupiny Spirituál Kvintet. Radost
z úspěchu u ústeckého publika neskrýval
jeho šéf Jiří Tichota. Ten jako jeden z mála
muzikantů, kteří jsou spjati s tímto žánrem
celá léta, může posoudit jaká byla Porta na
začátku a jaká je dnes.
„Já bohužel tak detailně informován
nejsem, ale vím, že Porta patří od počátku
k mým vzpomínkám, někdy až kuriozní, když

Střípky–zprávy–žhavé novinky
• V noci , přibližně 0:15 hodin nastal na
terase Domu kultury nečekaný zmatek v okamžiku,kdy nejmenovaný člen
poroty za asistence nejmenovaných
členů organizačního štábu (v jednom
z nich byl svědky rozpoznán „Brácha“)
dvakrát za sebou vyhlásil neoficiální
výsledky autorské finálové soutěže. To
druhé vyhlášení zdůvodnili tím , že se
jedná o vyhlášení neoficiální a že mýlit
se je lidské. Zmatek to však způsobilo mezi přítomnými soutěžícími a jen
díky osobnímu hrdinství „Cikána“ a
„Bráchy“ nedošlo k nežádoucím incidentům.

www.porta-festival.cz

první portu jsme prošvihli, na druhý ročníku
do Ústí už jsme byli pozváni, ale nebyli jsme
zde příliš příznivě přijati. My jsme na to
samozřejmě nezanevřeli a brali jsme to spíše
jako pobavení. Od té doby jsme na žádném
ročníku nechyběli a získali jsme pěknou
řádku Port. Na vlastní kůži jsme prožili ty
nejslavnější ročníky až po ten poslední. Jsme
nesmírně rádi, že tato tradice pokračuje, i když
ta Porta z let nejslavnějších měla v sobě to, co
už nelze uměle vyvolat, totiž, že spojovala lidi
stejného názoru, že jim dávala sílu, protože
všichni věděli, že k sobě patří. Dnes se tu potkáváme stejní lidé, ale jsme v jiných životních
situacích. Je dobře, že zůstala to, co nás stále
spojuje, a to je muzika. Navíc Porta vždy spojovala obyčejné lidi, její žánry učí lidi k tomu,
aby místo pouhého poslouchání hudby z reprobeden, rádia a televize, zasedli, vzali do roky
kytaru a zazpívali si s rodinou a přáteli. To je to
nejkrásnější co hudbu může potkat.“
Spirituál Kvintet má bohatou uměleckou
historii, prošel během let různými fázemi
a změnami. Zajímalo by nás v jakém postavení
je dnes.
„Nás to samozřejmě těší, hrajeme 48. sezonu. Za dva roky dovršíme padesátku, což
myslím, že žádná kapele u nás ještě nedosáhla.
Baví nás to a baví nás i to, že se neutápíme
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ve vzpomínkách na časy slávy. Baví nás dělat
nové věci a s tím, že přišli noví lidé, kteří navíc
nejsou žádní začátečníci a přinesli k nám nové
věci a nové písničky. Důležité je, že máme stále
komu hrát a že se naše písničky líbí.“
Jak se vám líbí Reliéf?
„Samozřejmě, že moc. Líbí se mi, že to
probíhá v naprosté přátelské spolupráci, že
si neházíme klacky pod nohy, ale naopak, že
se navzájem navštěvujeme a dokonce máme
společné akce.“
Dáváte přednost některým prostorám ke
svému vystupování?
„Vůbec ne. Hrajeme vždy tam, kam nás
pořadatelé pozvou. Za 48 let jsme hráli snad
všude, nejen ve studentských klubech, ale
dokonce i ve věznici a různých ústavech, ale
také v domácnostech pro rodiny, jež si nás
pozvaly, nebo naopak na Václavském náměstí,
kde na nás přišlo 200 tisíc posluchačů.“
Vystoupení na náměstí vám tedy navadí?
„Já si myslím, že nejsou stanovena žádná
pravidla. Důležité je, že přišli lidi. Já jsem měl
jen jedinou obavu, když jsme vyjížděli z Prahy,
jestli nad Ústím nebude stejná průtrž mračen.
Velmi důležité je, že se výrazně zlepšilo
ozvučení, což umožňuje dělat kvalitní koncerty kdekoliv.“
(šek)

Novým porotcem na letošní Portě je Peter Škrank
Mezinárodní hudební festival Porta 2008 je letos skutečně
mezinárodní, když vedle interpretů má zahraničí zastoupení
i v porotě. Jejím novým členem je Peter Škrank, kterému jsme
v pátek večer položili několik otázek.
Jsi na Portě v Ústí n.L. poprvé, jaký dělá na tebe dojem? Je to
něco jiného, než jaké festivaly jsi dosud navštívil?
„Je to jiné, ale zatím jsem se nesetkal s něčím, co bych mohl
kritizovat. Já si to užívám. Ještě na žádném festivalu tak daleko
jsem nebyl. Zdejší Porta je o něčem docela jiném. Je tu opravdu z každého kroku cítit její historie, ať už je to z výstavy, která
je v Domě kultury, tak i z vyprávění účastníků.“
Letos poprvé děláme autorský večer na náměstí. Jaký to na
tebe dělá dojem?
„Je to jedna z možností, která může být ovlivněna počasím. Vy jste se asi dopředu dobře informovali u meteorologů, jak bude, proto vám to vyšlo. Je to pohodové, je tu hodně lidí, kterým se
venkovní prostředí, jeho kouzlo, určitě líbí.“
Jaké zastoupení má letos Slovensko?
„Pokud jde o autorský večer, tak máme pouze jedno zastoupení písničkářským duem Libič Kutora. Zítra se představí skupina Mysami a snad nakonec přijede i Divozel.
Je možné srovnávat úroveň country a trampských písniček v Česku a na Slovensku?
„K této otázce se často dostáváme. Bohužel naše kapely využívají převážně vaše skladby.
Vidíme na každém potlachu po festivalech, že se tu hrají z 95 procent výlučně český repertoár.
Vychází to z minulosti, kdy každý, kdo chtěl country muziku hrát, mohl sáhnout výlučně do
českých nahrávek, u nás toho vycházelo strašně málo. Myslím si, že je třeba dosáhnout určité
šíře vlastních skladeb, na které se může nabalovat další produkce. Jak to můžete v praxi sledovat
na populární muzice, kde toho Slováci už dosáhli.“
Na závěr jednu otázku mimo Portu. Byl jsi pro rozdělení společného státu?
„Jednoznačně proti, ale nyní si myslím, že to nakonec bylo dobré, protože jsme si každý, odpusťte mi ten výraz, vyžrali své problémy. Takhle je nyní nemůžeme házet jeden na druhé. Bylo
to zlé, ale mělo to svá pozitiva.“
(šek)
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Ze Skalice postoupil Divozel a Mysami
Jako jedni z posledních do Mezinárodní Porty postoupili finalisté ze
slovenské části, která proběhla 12. července ve Skalici. Jak okomentoval
průběh národního kola „Ferino“?
„Soutěže se zúčastnilo deset formací, z nichž postoupil Divozel
z Košic a Mysami z Bratislavy. Za výrazné podpory moderátora Jiřího
„Moravského“ Brabce a mistrů zvuku to bylo finále překvapivé, které
přineslo posluchačům zpestření odpoledního volna. Po vyhlášení postupujících však vznikl problém, kdo vlastně do Ústí n.L. pojede, a to
proto, že obě formace už měly v Ústí n.L. dohodnutou produkci. Je škoda, že z dalších účinkujících nedostal šanci někdo další, kdo přípravě
věnoval mnoho úsilí.“
V pátek večer skupina Mysami ještě nebyla v Ústí n.L. kompletní,
z pětice chyběla Katka. Ve volné chvíli po prezentaci jsme vyzpovídali
tiskového mluvčí Hada.
Jaká je historie vaší kapely?
„Vznikla zhruba před dvěma roky a zcela originálně, když jsem ji, ještě v syrovém stavu a bez vědomí jejich členů, přihlásil na první soutěž.
Teprve dva týdny před výběrovým kolem jsem partu svolal a informoval jsem ji o situaci. Stál jsem před rozhodnutím, buď mne ukamenují
nebo to ze srandy zkusí. Nakonec to pro mne dopadlo dobře. Dostavili
jsme se v Modré u Bratislavy k výběrovému kolu a k velkému překvapení jsme ho vyhráli a postoupili na festival. Bohužel jsme na něj nedorazili, protože naše jediná zpěvačka měla v té době koupenu rodinnou
dovolenou. Ještě ve stejném roce jsme vyzkoušeli účast na Turzovském
vrabčákovi, který jsme rovněž vyhráli, ale pro nemoc několika členů
skupiny jsme postup rovněž odvolali. Třetí pokus, kterým byla právě
Porta 2008, se opět neobešel bez komplikací, ale jak vidíte jsme tu a zítra zahrajeme.“

S čím se představíte?
„Budou to autorské skladby, které vytvořila naše dvojice Had a Radiar,
původně tvořící samostatně už od roku 2000. Dalším tvůrcem skladem
je naše harmonikářka Katka, která je však využívá v jiné kapele.“
Jaké je složení kapely?
„Jak jsem uvedl Katka je vokál a hraje na akordeon a basu, Mišo hraje
na sólovou kytaru a zpívá, Hanka je vokalistka, Radiar je sólový zpěv,
sólová a doprovodná kytara a Had má doprovodnou kytaru a zpěv.“
Co vás čeká po festivalu v Ústí n.L.?
„Ještě úplný program nemáme. Po návratu hrajeme příští sobotu
v Bánské Šťavnici, následuje festival u Liptovského Hrádku, pokračujeme v Jaslovských Bohunicích. Koncem srpna zajíždíme do Kremnice
a nakonec máme Piešťany.“
(šek)

Duo Šimková – Hávová se na tvorbě dělí
Laťku svým soupeřům vysoko položilo hned v úvodu autorského soutěžního večera dívčí duo Klára Šimková – Markéta Hávová. Posluchače
zaujala svým čistým projevem a melodičností skladeb. Kratičký rozhovor s nimi jsme si nemohli nechat ujít.
Jak se vám líbí festival na náměstí?
„Myslíme si, že to není tak
špatný nápad. Je to dobré
i v tom smyslu, že se diváci
k produkci připojí a je vidět,
že i střed města, který je v tuto
dobu téměř liduprázdný, najednou ožije. Když bývá soutěž pořádána mimo město,
lidé tam ani nedojdou a raději
zůstanou u televize, i když to
patrně neplatí o čistých příznivcích country a folku.“
Kdo se na čem v tvorbě vašich písniček podílí?
„Texty tvoří převážně Klárka
a na hudbě se podílíme obě.“
Co myslíte, že porota víc
hodnotí, hudbu nebo texty?
„Myslíme si, že by se to mělo
doplňovat. Text jde do uší
a posluchač o něm přemýšlí.
Pokud je dobrý text, ale špatná
hudba, pak písnička nemá příliš na významu.“
(šek)

Střípky–zprávy–žhavé novinky
• Bylo by neobjektivní tvrdit, že v pátek večer vše na Lidickém
náměstí probíhalo hladce. Přiznejme si otevřeně, že především
v oblasti v oblasti gastronomie nebylo vše úplně ideální. Je třeba
si otevřeně přiznat , že langoše došly už ve 23:44 hod. a přestože
stánkaři dovezli ještě před půlnocí bednu klobás, již dobrých
patnáct minut před ukončením konceru SPIRITUÁL KVINTETU nebylo co jíst. Když jsem požadoval alespoň chleba s hořčicí, setkal jsem se jen s úsměvným pohledem prodavačky na
moje břicho a poznámkou „však ty hlady neumřeš“.
• Neradi musíme konstatovat, že práce naší redakce byla v průběhu pátečního večera vážně ohrožena. Když jsem si chtěl jít
uvařit redakční kávu, abych udržel svěží mysl a uměleckou inspiraci, zjistil jsem, že hlavní vchod na schodišti Domu kultury,
kterým se prochází do redakce PORTÝRA je uzamčen. Šel jsem
si tedy stěžovat na štáb PORTY.
• Tam mě však hluboce ranila poznámka nejmenovaného posledního (všimněte si: ne jediného, ale posledního) žijícího
zakladatele PORTY .Řekl doslova: „Pláčeš dobře,ale na cizím
hrobě.“ Přítomná nejmenovaná členka štábu se tomu dlouho
a nemístně smála.Jen se smějte cizímu neštěstí, cynici.

www.porta-festival.cz

představujeme:
DIVOZEL

Na hudobnej scéne sa kapela DIVOZEL „vyskytla“ v decembri 2003.
Štýlovo a hudobne sa naša muzika pohybuje kdesi v rozmedzí folku
a ostatných žánrov s prvkami cigánskej a balkánskej muziky, šansónov
či swingu a iných žánrov.
Takmer všetky piesne sú výlučne dielom jediného autora a zároveň aj
kapelníka Michala Truschana.
Od roku 2004 kapela máva prevažne festivalové vystúpenia, koncerty a je účastníkom rôznych kultúrnych akcií. Postupom času vznikajú
nové piesne, rozrastá sa repertoár, kapela Divozel sa proste rozbehla
do sveta a začína žiť svojím vlastným ozajstným muzikantským životom. Vzniká aj prvé CD s názvom DIVOZEM, kde ja 12 prevažne starších pesničiek.
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v Telči, Mohelnický dostavník (1. cena od poroty) a řadu dalších akcí.
Na rádiu Proglas měly první živé vystoupení do éteru, v plzeňském
Divadle Miroslava Horníčka druhé v pořadu Petra Jančaříka. Prosinec
byl nabitý předvánočními vystoupeními (se skupinou Ginevra, se starým Žalmanovým spolem, Druhou mízou Vojty Zíchy, Béďou Šedifkou
Röhrichem). Hudební rok vyvrcholil vystoupením v rámci půlnoční
mše v Blovicích a nový pěkně začal dobrodružným vystoupení pod širým nebem 1.ledna 2007 v Kasejovicích, kdy holky ustály vichřici pod
slunečním deštníkem (Ten je skoro odnesl) .
V lednu se jim podařilo probojovat do dalších kol Notování na
Vyšehradě a Porty. V květnu měly svůj první pořadatelský úspěch,
kdy na jejich koncert v Blovicích přijalo pozvání trio Žalman-JíšováHlaváč. Letos je posluchači dále mohli vidět a slyšet na Gigant festu,
Obecnickém muzicírování, Orlických ozvěnách, na festivalu GODY
2007, Zahradě 2007 (soutěž o krtečky), Folkové růži v Jindřichově
Hradci, Slunci ve Strážnici, Folkovém Mostově, Prázdninách v Telči, Na
ulici v Plzni, na festivalu Budyňský poutník, na Mohelnickém dostavníku (Tam se jako královny vezly v opravdovém dostavníku.), Babím létě
na Kyselce a řadě dalších krásných akcí. Po několika předvánočních
vystoupeních v kostelech, zámcích a historických dvorech se v lednu
2008 pustily do nahrávání několika dalších veselých kousků.
Na akce s sebou pro zájemce vozí i „demáček“ s nahrávkou z rádia
Proglas.
První hudební radosti nového roku jsou: postup na české národní finále Porty v Řevnicích a postup v autorské soutěži na mezinárodní finále Porty v Ústí nad Labem (písnička Dej mi pár…), postup na Folkovou
růži v Jindřichově Hradci a Zahradu 2008 v Náměšti na Hané (obojí
z konkurzu Zahrady 2008).
Míří kamkoli, kde mají chuť je slyšet, a kde o nich ještě nevědí, tam
„přeletět“, zazpívat, „pokecat“ – prostě pobýt.

Momentálne pôsobí kapela DIVOZEL v tomto zložení:
Michal Truschan – textár, skladateľ, gitara, spev
Lucia Horňáková – spev
Katka Kuchárová – akordeón, spev
Róbert Leskovjanský – bicie, darbuka, perkusie
Imo Kovaľan – basová gitara
Zdeno Beer – saxofón, klarinet

PŘELET M.S.
PŘELET M .S. jsou čtyři kamarádky z Blovic , které by ani ve snu
nenapadlo, že jednou budou zpívat nejen u zapnutého vysavače, ale dokonce i na pódiu. Začalo to takhle. Scházely se u kafíčka a „šampíčka“,
aby probíraly všechny důležité ženské problémy, když přišla Romča T.
s kytarou. Tak s ní začaly zpívat a časem zjistily, že je to ohromně baví
a jejich hlasy se k sobě docela dobře hodí. A tak už dva roky žije vokální
kvarteto PŘELET M. S. (Po zkratce nepátrejte.) veselými písničkami
vlastní tvorby nebo převzatými s úpravou do čtyřhlasu. Zpívají si pro
radost a jestli dokážou alespoň jednoho človíčka potěšit, stojí to za to.
Vystupují ve složení : Jana Ježková (věk 34 let, mzdová účetní, sekretářka na ZŠ v Blovicích a studentka Pedagogické fakulty v Plzni),
Romana Žežulková (věk 34 let, ředitelka MŠ v Seči u Blovic), Bobina
Horvátová (věk 35 let, spolumajitelka obchodu s obuví v Blovicích)
a Romana Tomášková (věk 29 let, učitelka na ZŠ v Blovicích, dále členka
skupin Toman a lesní panna, Druhá míza Vojty Zíchy). Písničky skládá
Romana Tomášková, která také upravuje písně převzaté nebo lidové.
Mají za sebou úspěšnou festivalovou sezónu 2006 a řadu zajímavých
vystoupení. V květnu zazpívaly na koncertě Žalmanova spolu, v červnu na festivalu dělaly „pěvecké křovíčko“ Pavlíně Jíšové, probojovaly se
na festivaly jako je Folková růže, Zahrada v Náměšti na Hané, Muzika
v Hrádku u Rokycan, Folková Ohře na hradě Hauenštejně, Prázdniny
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Lochness
emigoval
Pozornější návštěvníci
PORTY si už jistě všimli,
že letos v Ústí n.L.postrádáme náčelníka České tábornické unia a člena Rady
festivalu PORTA Petra
Lochnesse Křivohlávka.
Milý čtenáři PORTÝRA
. Jsme čestní lidé a rozhodli jsme se napsat pravdu:
Lochness prostě emigroval do Rumunska. Již delší
dobu nebyl spokojen s malou účastí zahraničních kapel a čas od času vyjížděl na kratší či delší zahraniční cesty , kde se pokoušel zakládat místní národní výbory
kola PORTY. Přiložený snímek je z jeho mise v Řecku. Tam se mu sice
festival PORTA nepodařilo založit , tak založil alespoň novou vesnici
téhož jména. Po loňské neúspěšné cestě do Antarktidy, ze které se pokoušel přivézt na ústecké mezinárodní finále eskymáckou písničkářku
Fuj Hov, se letos na jaře definitivně rozhodlo pro Rumunsko. V tamním Temešváru se mu však tak zalíbilo, že nám vzkázal: Už mám toho
českého piva, klobás a gulášů dost, není nad tuřín , lilek a kukuřičné
placky.
Budiž mu země Rumunská lehká.
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