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

Tak za rok zase nashledanou!
Očekávaný kolotoč začal vlastně už ve čtvrtek vernisáží výstavy fotografií z více jak čtyřicetileté PORTY. Po  dlouholetém tréninku jsou 

všichni v organizačním štábu na několikadenní psychický i fyzický nápor zvyklí. Přesto hned ve středu začínají nečekané problémy typu:
schodiště před Domem kultury bude  ještě ve čtvrtek, v den zahájení PORTY, uzavřeno •	
počasí nevypadá nijak růžově, musíme být v neustálém kontaktu s meteorology •	
vypadli nám dva redaktoři PORTÝRA, musíme  to dělat prakticky ve dvou •	
na koupaliště v Brné v sobotu asi lidi nepřijdou, operativně sháníme jinou vedlejší scénu •	
slovenská skupina Divozel pravděpodobně nestihne přijet na autorské finále •	
polská soutěžní skupina Whisky River se vůbec neozývá •	
onemocněl Pavel Bobek, koho seženeme jako náhradu ?•	

Ve čtvrtek si nemohu vzít v práci dovolenou a už ve 12 hodin začíná jednání organizačního štábu. Jak to vyřešíme? Zakousl se mi počítač. 
Začala zlobit spojka na autě, musím ještě do servisu. Do redakce PORTÝRA nám  chybí jeden notebook. Panebože já jsem začal kouřit! Ve 
čtvrtek ráno jsem zjistil, že manželka už se mnou nemluví. Musíme rozhodnout, kde uděláme Trampský potlach. Pod širým nebem nebo na 
velkém sále. Nemůžeme se shodnout. Kdo to riziko na sebe vezme? Zjistil jsem, že už zase řvu na lidi do telefonu. Vstávám v šest a chodím 
spát kolem druhé.|Stejně nestíhám.Mám já tohle zapotřebí?Při sebemenší chybičce nás stejně všichni zkritizují. 

Ve čtvrtek odpoledne se rozhoduji: tohle je poslední PORTA, u které pomáhám.Mám jenom jedno zdraví a už nejsem žádný mladík. Řeknu 
jim to až  po PORTĚ.

Čtvrtek večer nastává mírný obrat k lepšímu: Trampský potlach bude  nakonec na velkém sále  DK, hlediště je plné, program pohodový, 
všichni jsou spokojeni (alespoň začátek se povedl).V pátek v poledne rozhodujeme: autorské finále necháme venku. V 16 hodin začíná pršet! 
To jsou nervy. Večer však opět vychází, Lidické náměstí je plné už v 18 hodin. A je plné ještě  po půlnoci, kdy vrcholí koncert SPIRITUAL 
KVINTETU. Všichni jsou spokojení: diváci, muzikanti, porota. Ještě ve tři ráno se hraje a prozpěvuje na terase DK. V sobotu dopoledne 
vedlejší scéna na Kolibě v ZOO. Docela příjemná atmosféra. Vždyť ta PORTA je pořád krásná. Ještě by se dalo mnoho vylepšit, budeme na to 
mít celý rok přípravy (ještě, že jsem jim nic neřekl.).A vy přijďte taky! (pepa)

Vítězové Mezinárodního festivalu Porta 2008
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Autorská porta: Ondřej Ládek Xindl X, Praha
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Ústí nad Labem
ve spolupráci  

s ARS PORTA BOHEMICA

Mirek Černý
Mgr.Petr GandaloviČ

Josef Mlok GriM
Petr Guth

ing. vlado horňák
Milan koPáČek
Mirek kovářík
václav křeMen

Petr křivohlávek
Mgr. Jan kubata

tony linhart 
Miroslav Mikeš
Mirek navara

oldřich richter 
anna roytová 

Zuzana vrbňáková
Jan rubeš
Pavel SeJk

Fredo Skotal
Jaroslav velinSký
Jiří vondráČek

Cestní hosté
festivalu PORTA 2008

ˇ Rada festivalu PORTA
Jindřich ŠreJber, předseda rady 

(ARS PORTA BOHEMICA)

Petr „Lochness“ KřiVOHLáVeK
(ČESKÁ TÁBORNICKÁ UNIE)

Anna rOytOVá
(OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PORTA)

ing. Josef VeJLuPeK
(KULTURNÍ STŘEDISKO ÚSTÍ N.L)

Realizacní štáb PORTY
v Ústí nad Labem

ivan DOStáL, ředitel festivalu

Jana MLáDKOVá, ekonomka

Zdeněk LuKáŠeK, čestný člen štábu 
(poslední žijící zakladatel PORTY )

Josef VeJLuPeK, 
vedoucí realizačního týmu

Dramaturgická skupina
ivan DOStáL 
Leoš KOSeK

tony LiNHArt
Zdeněk ScHwAger

Výkonná produkce
Jan MOucHA
Pavel ŠLÉgr

Petr ŠPáS
Pavel ZeMAN

Organizační a soutěžní skupina
iva HOrKá

Zdeněk StáreK
Jindřich ŠreJber

Technická skupina
Zdeněk ečer

Jiří  PůSt 
bronislav ViLiŠ 

Public relations
eva HOuDKOVá

Petr Mečíř
Václav SeDLáK

ˇ

Mezinárodní finále 
PORTY 2008

v Ústí nad Labem
PORTA program sobota 19 .7. od 16 hodin- 

Letní kino

Mezinárodní finále 
interpretační 

soutěže 

(postoupilo 11 soutěžících)
Moderují Vladimír Čech a Zdeněk Schwager

Hosté:

Náplava
Fešáci

Ivan Mládek
TIM ERIksEN (UsA)

Věra Martinová
Richard Tesařík
Michaela Tučná
Radek Tomášek
karel kahovec

Petr kocman
Po skončení pořadu velký táborák  

v Letním kině , samozřejmě s kytarami

Porota 
POrOtA AutOrSKÉ SOutĚŽe
 Milan Jablonský
 Miroslav Kovářík
 renata Lankašová
 Miroslav Navara
 Veronika rezková
 Peter Šrank
 Jaroslav Velinský  

POrOtA iNterPretAčNí SOutĚŽe
 Miroslav Felt
 Martin chrobak
 Leoš Kosek
 Luboš Stráník
 Jan Šrámek

DiVácKá POrOtA DALA HLAS...
Letos rozhodovala o udělení divácké Porty 
jedenáctičlenná laická porota ve složení:
 rudolf Myšák, Ústí n.L.,
 Mirek Šmíd – Mlíko, Ústí n.L.,
 Olga Dvořáčková, Brno,
 gita Vidimská – Kytka, Praha,
 Pavel Pšenička – Pšenda, Most,
 Jarda černý, Cheb,
 Luděk Král, Svratka,
 Petra Danielová, Ústí n.L.,
 Jiří Novotný, Opočno,
 tomáš brčák, Praha,
 barbora Vechová, Janov u Děčína.
Cenu získala…
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Opět zklamal na celé čáře….

V posledních letech s ním trávím poměrně 
dost společného času. Jezdíme po festivalech, 

oblastních a národních kolech, překážíme 
zkrátka na spoustě akcích. Role jsou rozděle-
ny dopředu. Já řídím a on pije, přestože nesmí. 
Má dokonalý přehled, kde mají jaké pivo, jaká 
vína a jaké kulinářské dobroty. Obvykle jezdí 
domů napakovaný jídlem a pitím s odůvod-
něním, že má velkou rodinu. Kdykoliv za po-
slední léta narazíme někde na utopence, nikdy 
nezapomene prohlásit: „Na PORTU je zase 
udělám.“ Musím skutečně přiznat , že jednou 
- asi tak v roce 2004 (nebo to bylo 1924?) do 
štábu PORTY sklenici s utopenci přinesl a já 
jsem mu tři z těch pěti kusů snědl. S kyselým 
výrazem ve tváři prohlásil, že je rád, že mi 
chutná.

Když letos dostal coby honorář za členství 
v porotě ve Skalici trdelník a láhev červeného, 

myslel jsem si, že mi dá ochutnat- tedy ten tr-
delník. (Ve víno jsem nedoufal, protože oba 
víme, že jsem svědomitý řidič a nepiji ani tři 
dny před couváním do garáže.) Ochutnat mi 
nedal, mumlaje něco o tom, že je z devíti sou-
rozenců. Opět však prohodil něco o přípra-
vě utopenců na ústeckou PORTU a tak jsem  
tento čtvrtek ve 12 hodin vstupoval do štábu 
v Domě kultury s nadějí, že se snad J. Š. sku-
tečně pochlapil a přinesl sklenici utopenců.

Vážení přátelé: „NIC!!!“
Jsem frustrován, podveden, zklamán. Na dě-

je však umírá poslední.
J. Š. má 24. prosince tohoto roku opět na-

rozeniny. (On je má totiž každý Štědrý den, 
aby ušetřil.) Jindro, přijdu k vám na utopence. 
Sliby se mají plnit i o Vánocích! jv

jak je vidět, lidi tu jsou, občas se jdou projít či 
občerstvit a když zaslechnou něco, co je zau-
jme, opět se posadí a poslouchají.“

Co jsi měl dneska k večeři?
„Ještě nic.“
Nepovídej, viděli jsme tě v 16.30 v restau-

raci při konzumaci.
„To nebyla večeře, ale snídaně. Mám to 

všechno posunuté. Vstával jsem v pět ráno a 
od té doby nebyl na jídlo čas. Jestli se zeptáš, 
kdy budu po probdělé noci snídat, to skutečně 
nevím, ale vypadá to na poledne.“

Pořadatelé při Portě se neřídí běžným 
časovým rozvrhem, ale mají svůj „speciál“, 
ve kterém musejí přesně naplnit stanovený 
program. Neděli budou mít na to, aby se opět 
srovnali do běžných pracovních kolejí.  (šek)

střídání soutěžících s hosty 
portě prospívá, říká Zdenek Schwager

Využívání všech možných scén k produkci 
a její oživení vystoupením zajímavých hostů 
může každému hudebnímu festivalu jedině 
prospět. Poznávají to i organizátoři letošní 
mezinárodní soutěže na účasti poslucha-
čů, potvrdil to rovněž pravidelný moderátor 
Zdenek Schwager.

„Bylo to vidět na pátečním autorském sou-
těžním večeru, kdy posluchače vytáhly z do-
movů jak Druhá tráva Roberta Křesťana a 
Luboše Maliny, tak Burizon, polská skupina 
Czas na grass či Spirutál Kvintet. Jejich rozlo-
žení v programu bylo velmi chytře uděláno a 
proto diváci vydrželi, a určitě nelitovali, až do 
pozdních večerních hodin. Ten nápad připra-
vit scénu na náměstí se obhájil a bylo to dobře. 
Já jsem tu naprosto spokojený,“ říká Zdenek 
Schwager.

Tento systém, kdy se zajistí pro účinkující 
důstojná kulisa spokojených posluchačů, se 
tedy zdá být nejrozumnější?

„Já jsem s tím začal už v roce 1995 na Portě 
v Plzni a tehdy to byl také pokus. Všichni 
mi tehdy od toho odrazovali, že soutěž bude 
roztříštěná apod., ale já jsem operoval tím, že 
se přiláká víc lidí a kapely nebudou hrát do 
prázdna.“

Jsme na začátku přehlídky, nemyslíš si, že 
po Druhé trávě opadne zájem a lidé odejdou 
(pozn. redakce: samozřejmě, že neodešli)?

„Já myslím, že jsou tu takové dvě skupiny. 
Jedna, kterou soutěž skutečně zajímá, hledají 
a jsou zvědaví, a na druhou, jenž soutěžící 
bere jako kulisu a čekají na dalšího hosta. Ale 

Jednou bude 
velká dáma

Určitě bude jak velkou dámou, tak i skvělou 
písničkářkou. Hana Vosátková z liberce o 
tom přesvědčovala po oba dny Porty jak po-
rotu i posluchače. S chutí si to, myslím tu část 
o dámě, zazpívala i v jedné své písničce. Její 
texty jsou povětšině pesimisticky laděné, což 
je vlastní velké části dnešní mladé generace, 
její projev je strhující, výraz upřímnosti tryská 
z každého slova, z každé melodie.

„Když jsem představila mamince jednu 
z posledních písniček „Mám z toho trému“, 
řekla mi: to je typické pro vaši generaci,“ proz-
radila pozadí své produkce Hanka. Z jejího 
vystupování bylo jasné, že Hanka rozhodně 
trému nemá a písničky, ve kterých vyjadřuje 
životní události, city i necity, si užívá.
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M i r k a 
Černého potká-
vají pravidel-
ní návštěvníci 
prakticky na 
každé Portě. 
V Ústí n.L. se 
při moderování 
autorského sou-
těžního večera 

vzácně doplňovali se Zdeňkem Schwagerem. 
Posluchačům v určených mantinelech doká-
zali o jednotlivých interpretech říci vše nejdů-
ležitější. Projev z něho přímo vyvěral.

Mirku, na Portě účinkuješ v různých rolích, 
nejen že moderuješ, ale také býváš v porotě, 
někdy i vystupuješ. Co děláš nejraději?

„Abych se přiznal, nejpříjemnější je vystu-
pování. To mám zažité, tam se nemůže téměř 
nic nepředvídatelného stát. Při moderování 
jsou různé přestávky s nastavováním nástro-
jů, to musíme dávat pozor, aby nám vše vyšlo 
podle časového pořadu. No a porota, to je ře-
hole.“

Nechci se příliš vracet do minulosti, ale pře-
ce jen, jak vidíš svoji budoucnost a budouc-
nost Porty?

„Do své budoucnosti se už příliš nedívám, 
ale u Porty, když dnes hledím na přehlídky, 
musím konstatovat, že se blýská na lepší časy. 
Změny, jako je uspořádání soutěže na náměstí, 
tomu rozhodně prospívají. Ze zkušenosti vím, 
že koncerty v uzavřených prostorách mívají 
mnohem slabší atmosféru.“

Co říkáš jako profesionální textař součas-
ným textům v tomto žánru?

„Pokud se zúčastňuji v porotě, tak mohu 
říci, že mi některé texty, které dostanu k pře-
čtení, připadají hodně šroubované. Autoři 
chtějí něco říci posluchačům, svoje názory na 
svět, ale sami o sobě je nemají uspořádané. 
Ale když se věnují poetičtějším obrazům, zá-
ležitostem, jež jsou vlastní jejich generaci, jako 
je láska a vztah mezi dvěma lidmi, pak je to 
podstatně lepší.“

Říká se že, folkaři jsou moc vážní a naopak 
trempové a country muzikanti, pokud dělají 
české texty, jsou veselejší. Máš stejný názor?

„Nemyslím si, že tomu tak je. Letos jsem byl 
např. na pražském finále Porty, kde v porotě 
sedělo několik folkařů nebo písničkářů a byla 
s nimi spousta legrace a nadhledu nad život. 
Něco jiného jsou asi autoři textů s nádechem 
renesance, kde příliš humoru není. V tomto 
případě pochmurnější atmosféru navazuje i 
samotná hudba.“

Co tvoje textařina?
„Mám za sebou dva texty pro Pacifik, ale ji-

nak toho moc nedělám, protože mne dokonale 
vytěžuje rádio.“ (šek)

Mirek Černý 
raději vystupuje než moderuje

Miss Porty 2008 se stala 
Kamila Novotná

Na letošní Portě bylo mezi nováčky i duo Jir-
Ka (Jiří Fryč, kytara, Kamila Novotná, zpěv) 
z Jindřichova Hradce a hned napoprvé sklidilo 
úspěch. Jeho něžnější část si z Ústí n.l. odve-
zla domů do Opočna nejen hezké zážitky a cenné 
zkušenosti, ale také jedno potěšující ocenění - 
titul Miss Porty – které ji udělila redakce Portýra. 
S Katkou jsme krátce pohovořili o jejich začátcích 
a plánech.

Jak ses dostala ke zpívání?
„Chodila jsem do několika sborečků, až do 

konce základní školy jsem navštěvovala hudebku, 
sólový zpěv a nyní navštěvuji konzervatoř, kde 
studuji tanec a zpěv.“

dostala se k nám informace o spolupráci se Semaforem?
„absolvovala jsem s několika dalšími studenty konkurz na členy sboru tanec – zpěv do ob-

noveného muzikálu Sekta.“
Od kdy s Jiřím hrajete?
„Od letošního února. dala nás dohromady naše paní profesorka, přítelkyně Jiřího.“
Jaká byla vaše cesta do mezinárodního finále?
„Zúčastnili jsme se oblastního kola v Soběslavi, které jsme vyhráli, v národním kole v řevnici 

jsme sice neuspěli, ale Jiří přesto získal zvláštní ocenění za hru na kytaru. Ze Soběslavi jsem byla 
nadšená, v řevnici mi bylo trochu smutno, ale vše jsem si opět vynahradila v Ústí n.l., úroveň 
kol se stupňovala. V Ústí jsem si zpěv užívala, bylo to fantastické, hlavně před zaplněným 
lidickým náměstím.“

Jaké jsou tvé další plány?
„Nejsou nijak složité – zpívat a hrát.“ (šek)
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CO VY NA TO, FEŠÁCI?
V minulých dnech jsme položili legendám skupiny Fešáci pět stej-

ných otázek. Oslovili jsme současně Karla Poláčka, Honzu Turka, Pavla 
Brümera, Jindru Šťáhlavského a Roberta Mouchu. Tady je výsledek: 
(Odpovědi Pavla Brümera se nám nepodařilo získat).

Když uslyšíš slovo PORTA, co tě nejdříve napadne?1. 
Letos už organizujeme 42.ročník PORTY. Dovedeš spočítat na 2. 
kolika PORTÁCH jste asi hráli? Zde dotázaní pochopili otázku 
odlišně. Někteří počítali pouze soutěžní vystoupení, jiní vystoupe-
ní všechna včetně účinkování na galakoncertech v dalších letech.
Jak hodnotíš festivaly PORTY v současnosti. Změnila se 3. 
PORTA, posunula se někam dál, či  jinam?
A co současní FEŠÁCI? Jak moc se liší od BLUEGRASS 4. 
HOPPERS z přelomu 60. a 70.let minulého století?
Jaká by měla být PORTA, až jí i Fešákům bude padesát? 5. 

karel Poláček:
Nemůže mě napadnout nic jiného než PORTA - festival mého 1. 
srdce, mého města Ústí nad Labem, mých kolegů, kamarádů, 
kteří PORTU stvořili a PORTOU žili - Jirka Šosvald, Zbyněk 
Jelínek, Zdeněk Frídl a spousta dalších...
Nedovedu, protože jsem atmosféru PORTY vnímal stejně, ať 2. 
jsem na ní hrál, či jenom koukal a poslouchal.
Posunula se dál a rozkošatěla a to je dobře. Má to tak být.3. 
Liší a není divu, je to rozpětí přes 40 let.4. 
O PORTU se nebojím, ani když jí bude sto. Bohužel Fešákům 5. 
sto nebude. PORTA je na tom prostě líp

Jan Turek
Ing. Šosvald – vynálezce Porty.1. 
Asi na polovině, tedy asi na 21.2. 
Publikum omládlo, zatímco muzikanti zestárli.3. 

I když se lišíme složením, tak se nelišíme tím, že nás ta muzika 4. 
a písničky pořád ještě baví.
Hlavně by měla být zase s Fešáky a v Ústí nad Labem!5. 

Jindřich Šťáhlavský 
Ing. Jiří Šosvald, její zakladatel.1. 
Asi na šesti, ale pak taky jako hosté a já jsem ji mnoho let taky 2. 
moderoval.
Vytratila se country, je tu víc folku.3. 
Nesrovnatelně k lepšímu.4. 
Aby byla taková jako v počátcích.5. 

Robert Moucha
Ústí n. L. a pan Ing.Šosvald jakož to hlavní zakladatel Porty.1. 
Já osobně jsem hrál na dvou Portách - 1969 a 1970 ještě jako 2. 
Bluegrass Hoppers. Fešáci pak jako hosté asi 5x. Původní Fešáci 
ještě jako Greeneess v roce 1968. 
Současná Porta je daleko profesionálnější, úroveň kapel je 3. 
vysoká stejně jako organizace.Někdy si myslím, že se Porta dá 
srovnat s festivaly v USA.
Bluegrass Hoppers byla kapela převážně bluegrassová. Současní 4. 
Fešáci hrají moderní country. Avšak s odstupem času musím 
říct, že Bluegrass Hoppers měli velmi dobré sbory a trojhlasy, 
což bylo velmi pěkné.
Je to ještě daleko, ale zas ne tolik. Takže by měla zůstat chuť ji 5. 
pořádat a měla by stále lákat diváky. K čemuž Portě i Fešákům 
přeju abychom VYDRŽELI  !!!!!

Děkujeme za odpovědi a přejeme Vám všechno dobré! Jindrovi 
Šťáhlavskému navíc hodně zdraví!
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Jan Turek složil pro Fešáky 
novou báseň

 
S Fešáky přijel v sobotu do Ústí n.L. zaklá-

dající člen Jan Turek, který se nyní převážně 
věnuje textařině a básnířství. V roce 1996 vy-
dal o Fešácích knížku Dámy a pánové, Fešáci 
přicházejí, na Portě se nám pochlubil aktuál-
ním dílkem: Fešácká letní báseň. Zde je její 
text: 

 Léto je tu slunce pálí
Cinkaj sklenky píva
Dodržujem pitný režim
Mez o lásce zpívá
Čápi skáčou po komínech
Houbař bloudí lesem
Naši zlatí politici
Zkouší, co vše snesem
Radar, Čunek, poplatky
U pump oči valim
Nejhorší je sexy mozek
A Julínek s malym
Nějak bylo, nějak bude
 Říkala má babička
Jenom pozor na ty roky
Kde na konci je osmička
Užijte si dovolenou
Ať je jedno mýdlo
Dejte bacha na Chorvatsko
Sežerou vám jídlo
Zapomeňte na poplatky
Na důchod i na práci
Je tu Porta, dobrý večer
A všichni jsme Fešáci

Sobotní 42. finálový koncert Porty v ústeckém letní kině byl vyvrcholením dvoudenní mez-
inárodní přeho nahrazuje lídky skupin a interpretů. Start více jak pětihodinového programu za-
jistila skupina Náplava, po níž se představilo deset finalistů – D.N.A., Simona Klímová, Bossorky, 
Přelet M.S., Šeginy, Hluboké nedorozumění, Pavel Houfek band, Mysami, Divozel a Xindl X. 
Další část programu, který vyplnilo předávání cen, zpestřili mimo jiné Fešáci s hosty. Jejího 
současného kapelníka Tondu Kny jsme stihli o přestávce vyzpovídat.

V prosinci minulého roku oslavili Fešáci kulaté výročí 40 let, ty jsi v té době oslavil 45. narozen-
iny. Z jednoduchých počtů by mi vyšlo, že jsi u Fešáků od pěti let? 

„To je hodně nepřesné. V kapele jsem letos 21 let a kapelníka u Fešáků jsem od roku 1991.“
Připomeň některý z posledních úspěchů, který jste dosáhli?
„Vzpomínám si na úkolu, který jsem dostal od Petra Novotného, abychom vyřešili osmile-

tou absenci alba. Dvoualbum bylo natočeno u Karla Vágnera a nazváno Hvězda country. Mělo 
obrovský úspěch, když ho bylo prodáno neuvěřitelných 70 tisíc kusů.“

V posledním půlroce došlo k několika změnám v kapele, můžeš je potvrdit?
„Velkou ztrátou pro nás je Jindra Štáhlavský, který je vážně nemocný, částečně ho nahrazu-

je Jindra Malík, který se po letech do kapely vrátil. Petr Kocman, který zpívá písničky Pavla 
Brümera, u nás víceméně působí jako host.“

Neuvažujete, že byste do party přijali zpěvačku?
„To rozhodně ne. Jako hosta, to ano, vždyť s námi zpívalo několik výborných zpěvaček. Právě 

nyní, kdy připravujeme Vánoční salon, budeme dělat parodii na Evu a Vaška, s námi spolu-
pracuje Erika Horká. Turné po celé ČR by mělo probíhat v listopadu a v prosinci.“

Co nové projekty, víme, že producentsky spolupracuješ na projektu Roberta Křesťany s Pavel 
Bobkem?

„Máme radost, že se nám podařilo v roce 2006 dát dohromady bratry Nedvědy. Loni jsme 
společně vyjeli na turné po 11 městech, které vidělo 22 tisíc diváků. Turné skončilo v Lucerně, 
vznikl z toho televizní pořad. Na konec září chystáme vydat společně CD a DVD, a protože Fešáci 
z osmdesáti procent pocházejí z Ústí n.L. vyšlo nám maximálně vstříc toto statutární město. 
Nebýt jeho vyšel by pouze jeden kotouček. A jak si uvedl spolupracuje s Druhou trávou.“

Budete v prosinci vystupovat v Ústí n.L.?
„Samozřejmě, tuto tradici neporušíme. Budeme vystupovat v 25 městech v ČR a od letoška 

účinkujeme i na Slovensku. Začali jsme v Handlové, kde jsme měli obrovský úspěch i díky 
písničkám Michala Tučného.“ (šek)

Fešáci byli ozdobou 
galakoncertu
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