
Z p r av o d a j  M e Z i n á r o d n í h o  f i n á l e  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

Na prosluněném Lidickém náměstí 
v narovnaných plastových židličkách 
trůní hlavička na hlavě a čekají na za-
hájení soutěžního odpoledne. Zahrád-
ky kaváren, restaurací a cukrárny na 
chodníku jsou obsypány lidmi zrovna 
tak a já jim závidím zmrzlinové poháry 
a pivo. Vybičovanou žízeň v mých útro-
bách uhasila redakční spolubojovnice 
Hanka. Moudře přinesla vyfasovanou 
bezbublinkovou vodu z redakce s se-
bou, jistě se hodí. U nohou záhon per-
fektně opečovávaných květinek, zvukař 
je zaplaťpámbu rovněž moudrý muž 
a nesolí decibely co to dá, jak je v kraji 
zvykem. Z jeviště se line ta nejlepší hud-
ba, kterou letošní soutěž z předkol při-
nesla. Soutěžící svádí boj sami se sebou 
o co nejlepší výsledek a o zájem poroty. 
Chachá, odpovědnost je nyní na porot-
cích a nemusím tím pádem sledovat jak 
ohař, co se děje na jevišti, však nám svůj 
názor porota zodpovědně sdělí. V du-
chu pronáším komentáře ke kapelám, 
které právě soutěží, tohle se mi líbí, toto 
je mimořádka, ale spíš na folklorní fes-
tival, stepování s muzikou to je nóvum, 
ten baryton je krásně posazený a hladí 
jak hedvábí, bude se líbit i porotě? Žád-
né katastrofy včerejších rozměrů se na 
nebi nechystají… a já si jen tak píšu, 
abych vám zachytila atmosféru, ve které 
se soutěží. Pohoda, pohoda.

Georgína

Pátek, 
Lidické 
náměstí
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pořadatelé: 
Kulturní středisko  

města Ústí nad Labem 
Ars Porta Bohemica o.s. 

Ústí nad Labem 

Jerzy Batko 
organizátor Folk & Country festivalu v Ustroni 
(Polsko)
Ing. Miroslav Černý
textař, dlouholetý popularizátor country music, 
moderátor a člen poroty 
Josef Grym – Mlok
moderátor, organizátor řady partnerských festivalů 
František Hacker
vedoucí skupiny KTO,  
současný šerif T. O. Ztracená naděje
Hanka Hosnedlová
jihočeská trampská básnířka, profesionální 
novinářka, dlouholetá redaktorka Portýra
Pavel Jelínek – Číča
brněnský bard, znalec trampské písně i hantecu 
Ing. Michal Konečný – Jupp
dlouholetý organizátor Porty i Zahrady, 
šéfredaktor měsíčníku Folk & Country
PhDr Miroslav Kovářík
jeden z prvních moderátorů Porty,  
recitátor, který na festival přinesl poezii
Petr Křivohlávek – Lochness
náčelník České tábornické unie  
a aktivní organizátor Porty 
Mgr. Jan Kubata
primátor města Ústí nad Labem
Josef Kučera – Kobra 
dlouholetý člen redakce Portýra, kreslíř a novinář
Antonín Linhart – Tony
režisér finálových programů Trampské Porty,  
autor a leader skupiny Pacifik
Zdeněk Lukášek
zakládající člen festivalu Porta v roce 1967
Miroslav Macek – Kocour
místonáčelník České tábornické unie
PhDr Miroslav Navara
textař, kytarista, zakládající člen skupiny Hoboes, 
publicista a propagátor Porty
PhDr Milan Rambousek
expředseda organizačního štábu Porty,  
kdysi ochránce nebohých
Oldřich Richter
člen Rady festivalu PORTA
Bohumil Röhrich – Šedivka 
trampský bard, řezbář a aktivista
Anna Roytová
předsedkyně Sdružení Porta
Miki Ryvola
legendární autor „moderních“ trampských písní, 
člen skupiny Hoboes, šerif T. O. Zlatý klíč
Jan Řeřicha 
náměstek primátora města
Pavel Sejk – Gandi 
dlouholetý člen organizačního štábu Porty
Fedor Skotal – Ňuf
první šéfredaktor Portýra v roce 1970
Ing. Karel Sochor
zakládající člen festivalu Porta
Jiřina Třešková – Georgina 
dlouholetá redaktorka Portýra
Jaroslav Velinský – Kapitán Kid
otec Portýra,  
od roku 1966 člen organizačního štábu Porty

Cestní hosté
festivalu PORTA 2009

ˇ Rada festivalu PORTA
Ing. Josef Vejlupek 

Kulturní středisko města ÚL 

Jindřich Šrejber 
Ars Porta Bohemica 

Oldřich Richter 
Česká tábornická unie 

Anna Roytová
Sdružení Porta

Realizacní štáb PORTY
v Ústí nad Labem
Ivan DOstál, ředitel festivalu

Jana MláDkOVá, ekonomka

Zdeněk lukáŠek, čestný člen

Josef VeJlupek, šéf realizačního týmu

Členové realizačního týmu
Jan MOuchA
pavel ŠlegR

petr Špás
pavel ZeMAn 
Ivana hORká 

Jindřich ŠReJbeR 
Zdeněk stáRek 

Zdeněk ečeR
Jiří půst 

bronislav VIlIŠ 
Jaroslav VelInský 

Jiřina třeŠkOVá 
hana hOsneDlOVá 

Fedor skOtAl 
Martina plíhAlOVá 

Jitka ŠpAčkOVá 
petr Mečíř 

ˇ

pORtýR, festivalový zpravodaj  
mezinárodního finále PORTY ’09  (40. ročník)

šéfredaktor a korektor: Kapitán Kid 
zástupce šéfredaktora: Fedor Skotal-Ňuf

redakce: Hanka Hosnedlová, Jiřina Třešková-Georgína
Martina Plíhalová-Marťa, Jitka Špačková-Pláma

tisk a technická příprava:
Ústecká kulturní platforma´98 a EM studio UL

PORTA 2009
MEZINÁRODNÍ FINÁLE

FESTIVALU FOLK, COUNTRY A 
TRAMPSKÉ PÍSNĚ

23. - 25. 7. 2009
ÚSTÍ NAD LABEM

čtvrtek 23. července 
17.00 - 19.00 - terasa DK

votvíráK
BLUE EYES, VOMIŠTĚ, BURIZON

 19.30 - 23.00 - velký sál Domu kultury 

traMpsKÝ potlaCh
VLAK NA DOBŘÍŠ, 

FRANTA HACKER & DANA VACKOVÁ
KAPITÁN KID & JIŘÍ SUCHÝ 

HOP TROP, PACIFIK

pátek 24. července
15.30 - 17.30 - terasa DK 

a
15.30 - 17.30 - Lidické náměstí

autorské zpívání
18.00 - 23.00 

porta na lidiCKéM 
náMĚstí 

10 finalistů autorské soutěže z Čech,  
Moravy a Slovenska 

EPY DE MYE
KRYSTYNA A PŘÁTELÉ 

PAVEL BOBEK, PETR KOCMAN A PK BAND 
STRÁNÍCI S MIRKEM OŠANCEM 

sobota 25. července
10.00 - 14.00 - terasa DK   

a Severní terasa "U Laguny" 

kapely se představují 
 15.30 - 23.00 

porta v letníM 
KinĚ

10 finalistů interpretační soutěže z Čech, 
Moravy ,Slovenska, Polska , Holandska, USA 

NÁPLAVA, FOLK TEAM
Slavnostní vyhlášení cen 

XINDL X, PŘELET M.S. 
PAVEL DOBEŠ, 
GREENHORNS 

Uvádí: Mirek Černý a Vladimír Čech 

23.00 - ráno - Letní kino  
"Zpívání u táboráku"
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měla od začátku na Portě zvláštní postavení. 
Vymysleli jsme ji vlastně proto, že v 60. letech 
se začalo hlásit k životu cosi, čemu se začalo ří-
kat „moderní trampská píseň“… Pravda je, že to 
začalo už v letech poválečných a pak 50. letech; 
písničky jako Spona, Vlak půlnoční, Ó, Zuzano 
s texty třeba Jiřího Fallady, Kapkami si déšť, Já 
šlapu krajinou a další jsou populární dodnes. 
Chtěli jsme tehdy pomoci této nové vlně – a tak 
jsme ve druhém ročníku festivalu v roce 1968 
vyhlásili tzv. „autorskou“ portu, která byla na 
stejné úrovni port interpretačních a udílela se 
jen jedna jediná (na rozdíl od port interpretač-
ních, kterých se např. v prvním ročníku udílelo 
hned po pěti v obou tehdejších portovních žán-
rech…) Jak se tenkrát hodnotilo? Magnetofony 
byly vzácné a drahé a ne každému dostupné. A 
tak musel každý autor poslat notový záznam s 
textem – a to anonymně, pod značkou a se za-
lepenou obálkou se jménem a adresou autora. 
Potom se sešla porota: Jan Oliva, redaktor Čs. 
Rozhlasu v Ústí nad Labem, Pavel Svoboda, 
redaktor krajského listu Průboj, Václav Daneš, 

Autorská soutěž
malíř a varhaník… Nevím, kdo dál, nevím, zda 
se vůbec tahle informace zachovala. Co ale vím 
zcela jistě: Jan Oliva přehrával z notových zá-
znamů zaslané písně, které pak vypadaly docela 
jinak, než je autoři mínili, neboť většina z nich 
neuměla noty psát…

Přiznávám se, že první autorskou portu jsem 
získal já s písní Krinolína. Dodnes si jí velice ce-
ním. Zajímavé ovšem tehdy bylo, že mnohdy ví-
tězná píseň na Portě vůbec nezazněla… Později 
měla Porta byť z Ústí vyhnaná, severočeskou 
štaci v Hostomicích, kde se v listopadu konaly 
koncerty autorské soutěže na začátku 70. let. 
Způsob, jak zahrát či nezahrát vítěznou píseň 
přímo na festivalu, se rok co rok měnil; přišly 
povinné magnetofonové nahrávky; nutnost pí-
seň na Portě zahrát… A tak dále. Ale žádný roč-
ník Porty (pokud vím) se bez autorské soutěže 
neobešel.

V současnosti má autorská soutěž vlastní sou-
těžní koncert na ústeckém Lidickém náměstí. 

O jeho letošních výsledcích se dovíte ve ve-
černím sobotním čísle Portýra. Kapitán Kid

S Portou se poprvé potkal v roce 1970, sho-
dou okolností v roce, kdy vyšel první Portýr. 
Ing. Josef Vejlupek se chvíli předtím vrátil 
z vojny. Po návratu festivalu do Ústí se se-
tkali znovu – ing. Vejlupek jako člen kulturní 
komise města, pak zástupce sponzorů: zpr-
vu Ústeckých pivovarů, později úspěšného 
Drinks Union. Šest let je členem štábu Por-
ty, dva roky šéfem jejího realizačního týmu. 
Zastupuje zde Kulturní středisko města Ústí 
nad Labem. 

Zpřehlednil organizační strukturu festi-
valu, do kultivovaného prostředí zkušeného 
štábu vnesl dynamiku a postupy úspěšného 
manažera.

„Porta patřila a dodnes patří mezi vybrané 
kulturní události města Ústí nad Labem, které 
město podporuje a kde chce mít své zástupce. 
Kulturní komise je orgán rady města a kulturní 
středisko výkonným orgánem,“ vysvětluje. 

Porta se vyvíjí, došlo ke sloučení dvou 
festivalů. Jsi s tímto vývojem spokojen?

Myslím, že jsme našli hiearchii Porty tak, 
jak by asi měla být. Nahoře stojí rada festivalu, 
v které jsou zástupci všech organizací, které 
Portu připravují. Jsou to Ars Porta Bohemica, 
Česká tábornická unie, Sdružení Porta a Kultur-
ní středisko města. Každý má svůj úkol a pokud 
je potřeba, pomáháme si. ČTU perfektně orga-
nizuje oblastní kola, od loňska, kdy se národní 
kolo přestěhovalo do Řevnic, je i tento festival 
velmi dobrý. Navíc je v krásném prostředí.

Letos se nám poprvé podařilo dostat podle 
našich představ do interpretačního finále za-
hraniční kapely, aby nebyly dvě obdobné Porty. 
Proto máme v soutěži Američana, proto je zde 
rakousko-holandská kapela a především Poláci, 
se kterými jsme navázali velice dobrou spolu-
práci. Jsou zde jako polští organizátoři, v porotě 
máme polského zástupce. Postupují ze své ná-
rodní soutěže. Pro Američana a rakousko-ho-
landskou kapelu jsme využili možnosti dvou di-
vokých karet. Slyšeli jsme je na MP3 a myslíme 
si, že sem patří.

(V tuto chvíli Pepíka něco napadlo. Omlu-
ví se a začne shánět vlajky zemí hostů na scé-
nu do Letního kina.)

Byl jsi na národním kole v Řevnicích?
Ano, letos i loni. Předtím jsem jezdil do Jihla-

vy (kde dříve bývalo národní kolo, pozn. red.). 
Řevnice mají ideální polohu, jsou blízko Prahy, 
v Brdech, v krásném amfiteátru. Myslím, že to 
bylo šťastné rozhodnutí. 

Loni se mi moc líbil nápad poslat au-
torskou soutěž mezi lidi, nabídnout ji na 
Lidickém náměstí obyvatelům města.

Myslím, že bylo šťastné rozhodnutí ji před 
třemi roky obnovit. Zájem o autorskou soutěž  
nebyl velký. Hledali jsme řešení a řekli si, že pů-
jdeme naproti lidem. Pozvali jsme na scénu na 
Lidickém náměstí zajímavé atraktivní hosty, a 
myslím, že se to opravdu povedlo. Se služebně 
staršími kolegy jsme se shodli, že tisíc lidí na 
autorském finále je krásná věc. Je rovněž důle-
žité sehnat kvalitní porotu a tu opravdu máme. 

Několik let jsme uvažovali o třídenním festivalu 
a teď už ho třetí rok děláme. Máme i žánrově 
rozdělení – ve čtvrtek trampský Potlach, pátek 
je díky autorské soutěži více folkový a pokud by 
mělo být country muziky málo, jsme schopni 
doplnit sobotní program tak, aby byl divák spo-
kojen.

Mohu se zeptat, jaký je rozpočet festivalu?  
Je to částka k milionu korun.
Ale to zase není tolik.
Spousta soutěžních kapel včetně zahranič-

ních hraje jen za cestovné. Mluvím samozřejmě 
jenom o mezinárodním finále, nepočítám v tom 
prostředky na pronájmy. Díky tomu, že máme 
podporu města, máme řadu věcí zdarma. Kul-
turní dům, Letní kino, Lidické náměstí, všechny 
další scény. Společnost AVE, bývalé technické 
služby, ve které má spoluúčast město, nám po-
skytuje své služby…Ty částky vůbec nejsou za-
hrnuty v rozpočtu festivalu.

Vystoupení Jiřího Suchého s Kapitánem 
Kidem byl tvůj nápad?

Věděl jsem, že spolu před deseti lety natočili 
CD a uvědomil jsem si, že jsem nepoznal, kdo 
napsal který text (bodejť jo, všechny jsem napsal 
já. Pozn. KK). Bylo to zajímavé, řekl jsem si – 
jsou zde dva muzikanti, spisovatelé, výtvarníci, 
muzikanti, divadelníci…

…vždyť Kapitán Kid je z herecké rodiny…
…ano, oba pánové mají do jisté míry společný 

osud. Začal jsem o tom mluvit s Kidem a zjistil 
jsem, že mají k sobě blízko. Včera jsem s nimi 
strávil část odpoledne a znovu se mi to potvrdi-
lo. Věděl jsem, že oba obdivují Georga Formby-
ho, že jsou vlastně stejně staří…

Dělí je rok…
A že jsou skutečně naladění na stejnou stru-

nu. Z časových důvodů nebylo možné, aby na-
cvičili společný repertoár. Deset let se neviděli, 
nicméně velice rychle se domluvili. A děkovali 
za to, že jsme to setkání zorganizovali.Myslím, 
že byli opravdu velmi potěšeni.

Jsem rád, že mohu říct totéž.
Děkuji za rozhovor. Ňuf

Porta a její směřování
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Někdo se diví, jak si Porta troufá. A já, prasta-
rý pamětník, volám: Není to poprvé – a nejde 
jen o INTERPORTU z roku 1991. Zahraniční 
účast na Portě lze datovat až do roku 1968, kdy 
se na jevišti velkého sálu Domu kultury utkali 
o hlavní trofej festivalu nejen Rakušané, ale do-
konce i Nizozemci, kterým jsme samozřejmě ří-
kali Holanďani – a nezapomenu, jak konferující 
Mirek Kovářík zdůraznil, že leader kapely, pan 
Postma, se dokonce jmenuje Jan! (On se ovšem 
psal Ian). Hráli klasický bluegrass, pamatuju si 
jejich provedení písně… eee… no, prostě o tom, 
jak zlomit kruh (určitě se tam vyskytuje slovo 
broken a circle) – hoši z Amsterdamu samozřej-
mě zpívali anglicky… Dále pak nelze zapome-
nout na vídeňské utrápené The Worried Men 
Skiffle Group; oděni v čerň gentlemenů (žakety 
a cylindry) hráli nejen na kytary a 5str. banjo, ale 
také na washboard, což – jak jsme posléze zjis-
tili – byla normální valcha na praní… Měli jsme 

Interfurt aneb Zahraničí na Portě
z nich samozřejmě dost smíšené 
pocity; to, co hráli, byla vlastně 
parodie na blues, jazz, soul… Ale 
i s tím později na Portě získali 
jednu z hlavních trofejí – stejně 
jako Holanďani. Třeba říct, že 
účast Vídeňáků tehdy vyjednal 
Jirka Šosvald, kterému se říká-
valo „westernový dědek“; naku-
poval ve Vídni nějaký hudební 
materiál (u nás nedostatkový) a 
dal se do řeči s majitelem obcho-
du – a ten byl shodou okolností 
kapelníkem výše zmíněné skiff-
lové kapely.

Pokud se ohlédnu za Portou úplně první 
(1967), neměli jsme tam žádné zahraničí, a tak 
mezi nás přijel aspoň Carawel Western z Trna-
vy. Zajímavé bylo, že soutěžili v kategorii Coun-
try Music a hráli slovensky otextovanou origi-
nálku u nás známou s textem Jiřího Suchého a 
proslavenou Waldemarem Matuškou jako To 
všechno odnes čas… 

Interesantní je vznik INTERPORTY ’91, kte-
rá zůstala u jednoho ročníku. Jak k jejímu vzni-
ku vlastně došlo: Když jsme si oddychli po „sa-
metové revoluci“ a ředitelem Domu kultury se 
stal Zdeněk Friedl (v roce 1970 z DK vyhozený 
náměstek ředitele), zákonitě musel přijít nápad: 
obnovit Portu tak, jak v Ústí nad Labem v roce 
1970 skončila! A protože název PORTA si dřív 
než my dalo zaregistrovat tzv. „Sdružení Porta“, 
nezbylo nám, než najít název, který by Portu 
připomínal a přesto byl jiný… Mnozí nás pak za 
to napadali, dokonce i někteří zasloužilí bardi, 

„že prý si pár pivních strejců někde v Ústí vzalo 
do hlavy…“ (Samson, který si to už dnes pravdě-
podobně nemyslí). Jenomže my to mysleli tak: 
Zatímco Porta se stává čistě národní záležitostí, 
Interporta bude spojovat muzikanty žánrů FCT 
z Českých zemí a Slovenska… Podařilo se to, ale 
jen v jediném ročníku. Změnili jsme se pak na 
Trampskou Portu (Slovensko v tom i nadále jelo 
s námi) a dnes už jsme – po dohodě se Sdru-
žením Porta, která pořádá české finále v Řevni-
cích – vyvrcholením Porty, tzv. Mezinárodním 
finále, kam postupují nejlepší tuzemské kapely 
z Řevnic, aby se utkaly z vybranými zahraniční-
mi interprety. Kapitán KidPříklad internacionalismu: G-RUNS, kapela složená z muzikantů 

z Holandska, Rakouska, Slovenska a Čech

Co předcházelo dnešku zachytil pamětník a 
účastník Kapitán Kid v článku nahoře. A jak se 
vyvíjela situace dál? Mezinárodnost Porty stála 
na pevných nohách česko-slovenských, kde roky 
probíhal systém regionálních kol, z nichž vítě-
zové postupovali do vyšších soutěží. Po sloučení 
Porty a Trampské Porty proběhlo nejvyšší české 
národní kolo v Řevnicích u Prahy a mezinárod-
ní soutěž  v Ústí nad Labem. Sem byli pozváni 
první mezinárodní hosté, což je polská kapela 
CZAS NA GRAC (čas na bluegrass) a americký 
zpěvák Tim Erikson, což byla první zkouška a 
prověrka organizační  náročnosti a všeho sou-
visejícího. Letos se z Polska zúčastňuje skupina 
WHISKEY RIVA, která soutěžila a postoupila 
ze slovenského oblastního kola, které se ko-
nalo v Turzovce. Tato skupina se s úspěchem 
účastnila i Moravského Brabce v Českém Tě-
šíně. Zástupci české strany byli hosty polského 
festivalu a vrátili se plni dobrých dojmů, z nichž 
nejsilnější je, že tato muzika zajímá především 
mládež a pak to, že znají náš repertoár a zpívají 
ho v češtině.

Další vývoj mezinárodnosti Porty
K letošním soutěžícím v Ústí byla na „divo-

kou kartu“ zařazena  holandsko-rakouská kape-
la G-RUNS. Já se už naprosto ničemu nedivím. 
Ve čtvrtek večer zase představila děčínská kape-
la Vomiště své členy a bez mrknutí oka i svého 
kytaristu Dána. Jo, svět je malej.

Američan Texas Joe, svým jménem Konig, 
přijíždí soutěžit do Čech z řeckého turné a má 
česko-německé předky, tady by to bylo jaksi vy-
sledovatelné.

V letošním roce bylo navázáno spojení s Ra-
kouskem, konkrétně se sdružením country ka-
pel, s návrhem koncepce, ve které byli seznáme-
ni s organizací českého a slovenského festivalu, 
aby zvážili co z předloženého akceptují.

Totéž bylo zasláno do Německa, konkrétně 
státu Sasko na jednotlivé country kluby, protože 
nemají zastřešují organizaci, a s pozvánkou do 
Ústí.  Zatím neznáme reakci.

Spojení se navazuje i s Maďarskem, přes Ma-
ďarské kulturní středisko v Čechách, ale naše 
informace nebyly správně pochopeny, musí se 
tedy v jednání pokračovat.  Georgína

Abyste dobře slyšeli
Ani páteční větrná a dešťová smršť nevza-

la zvukaři Pavlu Šlegrovi úsměv z tváře, 
když trpělivě a s nesmírnou odpovědností 
připravoval open scénu pro páteční odpolední 
autorské zpívání na terase. Na Portě sice zvučil 
už loni, a to Malou scénu v Zoo, letos se ale už 
jeho pracovní penzum ztrojnásobilo.  Kromě 
dramatického čtvrtečního Votvíráku, který 
v improvizovaných podmínkách pokračoval 
pak v sále, zvučil páteční odpolední terasu a 
v sobotu ještě Severní terasu. 

 „Jsem dvorním zvukařem Blue Eyes a jedné 
beatové slupiny, ale Porta je zase něco úplně 
jiného. Jak po technické stránce, tak z hlediska 
prostředí a skladby publika. Je to pro mne zají-
mavá zkušenost, protože prakticky ty skupiny a 
zpěváky až do okamžiku, kdy nastoupí na plac, 
neznám a pak se rychle musím přizpůsobit 
jejich požadavkům,“ říká Pavel, který je ale 
s folkem, country a bluegrassem spojený i tím, 
že na těchto žánrech vyrostl a sám aktivně hra-
je.  „Ale všude platí jedno pravidlo, že čím horší 
kapela, tím větší nároky a sekýrování a blbec je 
vždycky pak zvukař…“ 

Pavel je o rok starší než Porta, která se v době 
od jeho sedmnácti do dvaceti stávala jeho pravi-
delným letním cílem. Pak se ale tenhle festival 
začal ubírat trochu jiným směrem, který Pav-
lovi zrovna příliš nevyhovoval, takže se ve svých 
návštěvách portovních soutěží odmlčel. Ovšem 
dobří holubi se vždycky vracejí, a tak i Pavel se 
v posledních letech do náruče Porty pokorně 
vrátil. A samozřejmě příští rok pojede zase – to 
ví dnes už určitě. Hanka
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Island a jiné podivnosti
Kapitán Kid byl v šedesátých letech minulého 

století fascinující, duchaplná osobnost. Skvělý 
imagemaker, obklopující se tajemnem, mys-
tikou a severskými pohanskými božstvy. Byla 
to inteligentní hra, Kid a jeho osada, Zlatý klíč 
bratrů Ryvolových, Jan Krisťák Čapek či Honza 
Vyčítal vysoko čněli nad  proletářskou základ-
nou českého trampingu. Nepochybně i tato 
okolnost, vědomí určité výlučnosti, nás k sobě 
táhlo a spojovalo.

Mezi oblíbenou Kidovu hru patřilo děsivé 
putování na Island, prapodivný camp nahoře 
v Jizerských horách mezi odumírajícími stromy. 
Vyráželo se z Kidova tehdejšího bydliště v ulici 
Generála Svobody v Liberci zpravidla na večer. 
Putovalo se celou noc, aby druhý den (nebyly 
ještě volné soboty) zničení poutníci při cestě 
zpět dorazili širokou pohodlnou cestou za ne-
celou hodinku k České chalupě nad Libercem. 
Tramping je hra, a strašlivé putování na Island 
patřilo mezi jeho inteligentní varianty.

Trail to Island
Miki Ryvola

(Kidovi, jakož i celýmu prachpodivnýmu 
Islandu)

Ref.: Nechci vo něm slyšet nechci nikdy vidět
islandskej kraj

mý šedivý vlasy mi za pravdu daj

Až někdo ti hochu o Islandu řekne
svým koltem ho přikrej a buď na něj zlej

kdo slovíčko dobrý o tom kraji cekne
je dočista blázen a ty se mu směj.

Kdo kanady prodřel v tom pohřebním koutě
kdo šedivý vlasy z tý hrůzy teď má

kdo viděl ty stíny, co do hrobu zvou tě
třesoucím hlasem mi za pravdu dá.

(následuje pět dalších hrůzostrašných slok)

Na podzim 1968 jsem vděčně přijal Kidovo 
pozvání a společně s kamarádem Idolem z Jih-
lavy jsme stopem vyrazili do Liberce. Kid si dal 
opravdu záležet, aby nás dojmy neminuly. Na-
psal jsem o této cestě, jistě inspirován i Mikiho 
písničkou, krátkou povídku. Přestože pochází 
z období, kdy jsme publikovali zrovna v řadě 
médií, myslím že nikdy nikde nevyšla, asi se mi 
až tak nelíbila. Našel jsem její rukopisnou verzi 
a trochu se mi zdá, že povídka nemá konec. Po-
suďte sami. 

Island
Kid si cosi brumlá do vousů, ani ne tak mně 

jako sobě, a já ho poslouchám, ale hlavu mám 
pořád ještě plnou toho včerejška.

Kluci zmizeli kdesi před náma, popohání je 
dlouhonohá Figu a představa piva na České cha-
lupě, a tak si sami drolíme písek pod kanadama 
a nohy máme v tom prudkým sestupu zaražený 
až po lopatky.

Vůně starých dopisů II.
*    *    *

Kapitán Kid, opředenej stejně bájema jako 
fousama, nám pyšně ukazuje ten svůj nesmyslnej 
Island, kde ještě v květnu padáš tváří do sněhu a 
ten letošní podzim, v kterým ti tuhnou kosti už 
dávno ztuhlý mu připadá jako léto na Tahiti. 
Sem tam balvan, vlastně spíš sem než tam, vichr, 
voda donesená ze spodu v mrazu trhá flašky a 
chleba abys sekal sekerou. Tak si ohrneš límec 
a vylezeš na šutr a díváš se na červánky, než tě 
sfoukne vítr. Kid se rozplývá blahem, jak se to po-
časíčko vydařilo a ty si nadáváš do pitomců, že jsi 
tomu bláznovi šedivýmu, co mu vousy vlají až do 
Liberce, zase skočil na špek. 

Kid, majitel, vynálezce a stvořitel tohoto po-
tvorstva, který by bez něho nebylo tak slavný 
a bez kterýho by asi ani Kid nebyl tak slavnej a 
nejspíš by se dal na politiku, tedy Kid teď právě 
nadouvá hrudníček před jakousi olezlou kládou, 
které říká totem a rozplývá se tak, že úplně teče, 
až odteče za balvan. Ta kláda je neurčitá, ano-
nymní a šklebí se na nás jak pitomá, protože pito-
má určitě bude, když stojí zrovna tady a ne jinde, 
a i my budeme ze stejného důvodu pěkně pitomí. 
V tom vichru se vůbec neslyšíme, zato je nás urči-
tě slyšet až v Salcburku, kde tento vítr skomírá a 
snáší naše slova pod kola kapitalistickejch bourá-
ků, o kterejch sní kdekterej českej komunista, ale 
nesmí to říct nahlas. Teda tady by mohl, tady by 
ho nikdo neslyšel, až v tom Salcburku.

Rozděláme  oheň a pijeme vodu, aby nám v 
noci neroztrhala všechny flašky, protože jsou 
zálohovaný. My romantičtí pitomci sedíme ve 
vichřici na hřebenu Jizerek - a pijeme vodu. Čes-
ké trampstvo se to nikdy nesmí dozvědět, pohr-
dalo by námi. A zpíváme, jenže s kytarou jsi jako 
plachetnice a nikdo není zvědavej na to, aby lítal 
pořád povětřím a padal do šutráků.

Byl tu taky Miki Ryvola a složil písničku, ve 
které zpívá, že nechce nikdy slyšet nechce nikdy 
vidět islandskej kraj a cosi o vlasech, ale to si vy-
myslel, protože žádný  nemá. Až na ty vlasy je to 
fakt autentický.

Mraky si hrajou na honěnou a lítají kolem 
Měsíce, kterej vypadá jak za ventilátorem. Asi je 
půlnoc, ale člověku je líno vstát, protože takovej 
vichr zas dlouho nezažiješ, pokud tedy nepojedeš 
na Island, a to už teda nepojedeš. Možná to dělá 
i Měsíc, že se ti nechce vstát. Povídáš si s ním a on 
slušně odpovídá, protože je tak blízko, že bys mu 
klidně mohl jednu vrazit třeba pod Moře ticha. 
Za chvíli se omluví, že ještě musí na skok do Pol-
ska, a taky juknout do Saska. Možná je půlnoc, 
možná tři dny po půlnoci, je to fuk a je to bezva, 
už proto,že to může být bezva jen jeden večer a 
ten se už nikdy nevrátí. A jaksi cejtíš, že až ráno 
vstaneš, bude to všechno úplně jiný.

Vichr se z jakýhosi rozmaru otočil, nebo mu 
prostě padla a teď se převlíká do svátečního, a 
najednou slyšíme vrzání, to si k nám sedá ten 
kládovitej totem, Kid mu trochu uhnul a říká 
Ahoj, klacek zaskřípe a natáhne si nohy, ale jen 

tak, aby mu neohořely. Děláme jako že nic, jako 
že odjakživa sedáváme u ohně s totémama, a ří-
káme mu Peterko.   (1968)

Ten totem byl totiž neuvěřitelně podobný ob-
líbenému filmovému herci šedesátých a sedm-
desátých let Františku Peterkovi, jinak členovi 
nedalekého Divadla F. X. Šaldy v Liberci. Před-
stavitele tvrdých chlapáků, který byl navzdory 
vysokému věku  pořád v dobré kondici, srazil 
před časem neblahý řidič. Více než osmdesáti-
letý František Peterka byl dlouhodobě upoután 
na nemocniční lůžko. S Kapitánem Kidem se 
nikdy nepotkali.

Až někdo Kidovi řekl, že smutek nad tak 
pitomým závěrem života rozhání pan Peterka 
četbou Kidových detektivek, které si oblíbil. 
Úspěšný spisovatel jich vzal pár s sebou a šel za 
starým hercem, jenž snad opravdu byl modelem 
totemu boha Odina na Islandu, do nemocnice. 
Tam se představil a dlouho si povídali.

Když mi to Kid nedávno řekl, cítil jsem, jak se 
mi něco tlačí do očí, ostatně jako u některých 
jeho povedených písní. Ňuf

Pokrok 
nezastavíš

V poslední době se mezi trampy opět roze-
bírá otázka co je a co není trampské. Naposle-
dy jsme se o tom bavily dnes ráno, když jsme 
potkaly několik zelených účastníků Porty, kteří 
měli úhledně sbaleno v plátěných taškách a no-
sili je jako batohy (a karimatku v igelitce).  

Ale pokrok nezastavíš. Naši rodiče nosili 
usárnu, my nosíme bágly a ti mladší goretexovej 
pytel a GPS.

Dokonce i na našich osadních stránkách ob-
čas přistane nějaký příspěvek s GPS souřadnicí 
k nalezení trampského kempu.  Což není zas až 
tak šokující, jako když vás kamarádi pozvou na 
parádní potlach a když už se funící blížíte k pře-
visu lesem, proletí vám hlavou myšlenka: „Sakra, 
to světlo nevypadá na oheň…!“ A vskutku. Naši 
kamarádi sedí potmě v lese ozářeni magickým 
světlem svých notebooků. 

Jak řekl náš kamarád Carmen: „Dobrodruž-
ství vandrů už není v tom, že vyjedeš na tři dny 
ven, ale že necháš mobil na víkend doma.“

My, T. O. Ruměnky
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Páteční 
lePorelo
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Anketa mezi účinkujícími
Vítr ve vlasech – Litvínov
Co vás přivedlo na Portu?
Chtěli jsme si zahrát, tak jsme tady. No ale hlav-
ně kvůli místním holkám.
Víte, že Porta je především festival pro tram-
py? Jezdíte taky na vandry?
Vzhledem k věku jsme spíše jezdili. Dnes jezdí-
me hlavně na potlachy. 
A proč zrovna Vítr ve vlasech? 
Podle filmu s Kevinem Costnerem, protože mu 
jsme všichni podobní. 
(pozn. redakce: Cha cha cha)
Máte nějakou zajímavost z historie vaší ka-
pely?
Původně jsme se měli jmenovat HEA COUPA, 
což v jazyce apačů znamená Losí hlava. 
A krom toho v září máme křest nového CD 
„Z Krušných hor“.

QUAOAR – Praha
Klára a Zuzka Výtiskovy
Co vás přivedlo na Portu?
Začínaly jsme na dětské Portě, pak jsme zkusily 
pražské kolo a vyšlo to dál. Máme s trampy spo-
lečné písničky a jezdíme na vodu.

Jak dlouho spolu hrajete?
Už od roku 2002.
Kláro – zajímalo by nás, kdo tě učil hrát na 
kytaru?
Chodím k Milanovi Tesařovi na konzervatoř  
Jaroslava Ježka na klasickou kytaru.
Máte nějakou zajímavost 
z historie svého dua?
Naše písnička Kapky vyšla na vinylové desce 
v projektu Gramodeska 2008. 

Stanislav Haláček – Kostelní Lhota
Jak ses dostal na Portu?
Píšu tuhle muziku a chci hrát lidem, tak proto.
Jezdíš někdy na vandry?
Jezdím, ale už ne moc. Mám rád písně folkové 
i trampské. Jezdím rád všude, kde jsou lidé, co 
mají rádi moje písničky.

Vedvou – Bechyně 
Co vás přivedlo na Portu?
Jeden z nás je bejvalej skautskej instruktor a 
ostatní za ním jezdili na tábor na návštěvy. 
Ohýnky, poslech muziky, i když jsme každej 
hráli něco jinýho, tak jsme spolu tak dlouho 
hráli, až jsme se sjednotili. Letos jsme tu popr-
vé a líbí se nám tu. Vyhráli jsme diváckou Portu 
v jižních Čechách a to nás povzbudilo. 

Jak dlouho spolu hrajete?
Jen asi ¾ roku.

Šworc – Brtnice u Jihlavy
Odkud jste přijeli?
Z Vysočiny, to je tam, jak drncá dálnice.
Co vás přivedlo na Portu?
Chtěli jsme to zkusit, nikdy jsme tu nebyli. Při-
vedly nás sem zážitky starších kolegů. Porta je 
nejlepší na seznámení s lidmi. 
„Abychom se včera měli líp než zítra.“
Je něco, co byste na Portě změnili?
Porta už není, co bývala. Měla by vést k něčemu 
jinému. Už není jen o kamarádství a písničkách, 
ale i o něčem víc. Měla by přilákat více mladých 
lidí. Přibližuje se k zařazení do modernějších 
festivalů. Určitě je dobře mladým říkat o historii, 
ale neříkat, že to tak bude. Měla by vypadat no-
vodoběji. Proto my k tomu přistupujeme touto 
vizáží. Někdy nás diváci díky naší image přiřa-
zují ke kapelám jako je například Kabát, ale my 
o sobě říkáme, že jsme nová tvář folk – popové 
písně.
Mimochodem nás velmi zklamalo, že jsme 
v amfiteátru spali úplně sami + jeden neznámý 
stan.

Marťa & Pláma (T. O. Ruměnky)
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Mírové náměstí 1, Ústí n. Labem
tel.: 773 684 001

www.pepeplopez.cz

autorské soutěže Porty ’09
Jindřich Šťáhlavský

zpěvák, textař a muzikant, dlouholetý člen kapely Fešáci,  
autor řady sólových LP a CD, moderátor finálových koncertů PORTY

Renata Lankašová 
textařka, zpěvačka a kytaristka skupiny Náplava,  

dlouhodobá členka porot Porty
Leoš Kosek

hudební redaktor Českého rozhlasu Praha, skladatel,  
autor pořadu Toulavé boty

Mirek Kovářík 
bard PORTY, pedagog DAMU, autor pořadu Českého rozhlasu Zelené peří, 

špičkový odborník především na současnou poezii 
Miroslav Navara 

publicista, novinář a textař, který se podílel na úspěších řady skupin,  
především Hoboes a Scarabeus 

Stanislav Gajdoš 
publicista na volné noze, lektor Kofoedovy školy, 

dlouholetý redaktor rozhlasu v Bratislavě – oblast literatury a hudby, 
člen porot přednesu prózy a poezie

Veronika Rezková  
hudební redaktorka Českého rozhlasu Praha,  

spoluautorka řady pořadů o Portě

interpretační soutěže Porty ’09
Miloslav Feltl 

muzikant, hudební kritik, dlouholetý porotce Porty

Petr Mečíř 
redaktor internetového časopisu CountryWorldu a vydavatel 

elektronického časopisu Country Zone, publicista a znalec country

Marcela Salaková-Mouchová 
muzikantka a zpěvačka skupiny Blue Eyes

Jan Šrámek
hudební redaktor, novinář a hudební kritik

Lubomír Wágner – SK
hudební redaktor, muzikant  

a organizátor „portovních“ festivalů na Slovensku

Jerzy Batko – PL
organizátor Folk&Country festivalu v polské Ustroni

Pavel Jelínek-Číča
populární brněnský trampský bard

Odborné poroty
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Kus srdce pro Portu
Stojí vždycky skromně v pozadí, tichý a ne-

nápadný, ale každým rokem znova a znova na 
svém místě ve štábu Porty i při přípravě tohoto 
nevšedního festivalu. Zdeněk Lukášek, jediný 
ze žijících zakladatelů Porty, človíček, který stál 
u jejího zrodu v roce 1967 a následně i u jejího 
návratu začátkem let devadesátých. 

„Ve druhé polovině šedesátých let se v Ústí 
otevíral nový kulturní dům a já se ocitl v jeho 
výboru, kde byly zastoupeny všechny možné 
instituce ve městě. Přemýšlelo se, jak zatraktiv-
nit program tohohle zařízení, aby byl přitažlivý 
i pro jinou skupinu lidí než jen pro posluchače 
vážné hudby nebo návštěvníky divadla. A pro-
tože se tady tenkrát probouzela k životu count-
ry a western muzika, jak se tehdy tomuhle žánru 
říkalo, a prostor dostávala postupně i trampská 
písnička, tak jsme se rozhodli udělat nějakou 
akci s touhle náplní, zajímavou pro diváky, mu-
zikanty i pro město. A tak vznikla Porta. I když 
byla soutěžní, první ročník byl spíše jakousi pře-
hlídkou. Zúčastněných kapel bylo málo, teprve 
časem jejich počet narůstal, že bylo nutné udě-
lat výběrová předkola,“ vzpomíná na portovní 
začátky Zdeněk. V jeho povídání ale figurují 
i další jména jako Jiří Šosvald, Zdeněk Friedl, 
Zbyněk Jelínek, KapitánKid… 

Rok 1970 se stal pro ústeckou Portu labutí 
písní, takže se festival odstěhoval a vrátil se do 
města svého vzniku až po sametu v roce 1991 - 
nejdříve jako Interporta a poté coby Trampská 
Porta. 

„Ty první ročníky byly ve znamení obrovské-
ho nadšení,  nasazení a osobních obětí. Ale čas 
plynul a já začal mít neodbytný  pocit, že ten pr-
votní entuziasmus nějak pozvolna vyprchával. 
Ovšem v roce 1991 se s novou dobou a nadě-
jemi vrátil, i když během času se píseň opakuje. 
Lidé odcházejí a přicházejí noví, ale už to nikdy 
nebude takové, jako tenkrát…“ dodává Zdeněk 
Lukášek. A je to zákonité, nevstoupíš nikdy dva-
krát do stejné řeky, i když ani dnes by Porta bez 
určité dávky nadšení a obětavosti nebyla…  Jak 
se zpívá v jedné ze známých písniček: na kaž-
dém tom náměstí jsem nechal srdce kus, Zde-
něk může totéž říci o Portách, které prošly jeho 
životem… Hanka Hosnedlová

Písničky, aby Plakal celý svět
„Chtěla bych napsat takovou písničku, aby 

z ní plakal celý svět,“ řekla mimo jiné tmavovlasá 
slovenská písničkářka Dominika Fričová z pó-
dia terasy při pátečním odpoledním autorském 

zpívání.  To mne vzalo, protože každý z nás by 
chtěl určitě něco takového dokázat. A potvrdila 
to i Dominika sama dalšími slovy, která jí na toto 
prohlášení řekl přítel: že by chtěl zase pro změnu 
dát takový gól, aby všichni plakali. Já bych chtěla 
napsat takovou knihu, kamarád zase namalovat 
obraz, další vyřezat takovou sochu.

Dominika ale dokázala zaujmout i svým 
hlasem, který dokonce vytáhl Kapitána Kida 
z portýrny, a lehkostí svých rýmů, plynoucích 
tak nějak samozřejmě, bez křečovitosti násil-
ného veršování. Trochu sympatií u mne ale 
studentka dvou vysokých škol, která si najde čas 
i na skládání a zpívání písniček, ztratila svým 
prohlášením o „folkáčích“. Podle ní jsou totiž 
všichni folkaři podobní zanedbaným hipíkům, 
zarostlí a se zákonitým sklonem k pití. A vždycky 
bez výhrady jsou to prý mužští. Docela by mě 
zajímalo, co si taková šestadvacetiletá dívka ze 
Žiaru nad Hronom myslí pak o trampech. Na 
to mi ale raději neodpověděla, protože údajně 
trampy příliš nezná.

Pavel Klinger z Prahy měl trochu smůlu, 
během jeho vystoupení začalo pršet a pozornost 

diváků rozptýlily rychlé přesuny pod deštníky 
a dvakrát jeho zpěv přehlušil jekot sanitky. A 
navíc poklonu, kterou mu složily dvě divačky 
po vystoupení a která se týkala jeho působivého 
mužského zjevu, také neslyšel, protože zrovna 
zaujatě telefonoval.  

Lucie Bublavá a Jan Dospiva jako zkušení a 
nejen portovní harcovníci nezklamali. Jejich 
texty, kvalitní vokály, zajímavé melodie a ori-
ginální aranže přilákaly další posluchače, zejmé-
na z řad muzikantů, a tak mě trochu zklamalo, 
že po odzpívání odešli, aniž věnovali sebemenší 
pozornost vystoupení těch, kteří vystupovali po 
nich.

Povinnosti mne odvolaly ve chvíli, kdy se 
z mikrofonu linul příjemný melodický hlas 
Standy Hlaváčka z Kostelní Lhoty u Nymburka, 
jehož přemýšlivé a nápadité texty stály i za malé 
zdržení.

Omlouvám se těm, kteří v programu pokra-
čovali, ale na druhou stranu to může být i výho-
da – co kdybych je náhodou zkritizovala.

Hanka

Anketa mezi diváky
Co vás přimělo jet na Portu?
Jezdíme sem každý rok, už od roku 1991 a nej-
více si vychutnáváme Potlach v kulturáku.  Mrzí 
nás, že se Porta přesouvá do stylu folk. Láká nás 
více trampská klasika, i když na vandry v pod-
statě nejezdíme. 

Skupinka mladých diváků z Ústí nad Labem
Jak ses o Portě dověděl a proč jsi se rozhodl ji 
navštívit?
Láká mne každý rok. Jsem k této muzice veden 
od malička a teta pamatuje založení Porty. Ve 
čtvrtek mne nejvíce zaujal Pacifik a koncert Ka-
pitána Kida a zítra se těším na Náplavu, jelikož 
kdysi hráli i u nás na chaloupce. Na Portě bych 
nic neměnil, ale obnovil bych nošení kytar do 
letňáku.  Fanda, 21 let, Ústí nad Labem 
S kým jsi přijel na Portu?
S tatínkem v náklaďáku. Chtěl si přijet poslech-
nout písničky. Ale mně se tu nejvíce líbí, jak vaří 
koktejly.  Matýsek, 5 let
Proč jste se rozhodla navštívit Portu?
Jdu z práce a vystoupila jsem dříve, protože 
mám ráda country. Zamlada jsem s kamarády 
jezdila pod stany.

Jana, 63 let, Ústí nad Labem
Co vás přivedlo k trampské a folkové muzice?
Já jsem v tom vyrůstala a kamarádka se mnou 
přijela poprvé. Líbí se nám přístup pořadatelů, 
jelikož je dnešní program zadarmo. Přiláká to 
více lidí. I když nám přijde, že je tu málo mla-
dých diváků. Lucie a Helena, 22 let, Praha

Marťa & Pláma ( T. O. Ruměnky)
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H r n č í ř s k á  7 / 7 ,  Ú s t í  n a d  L a b e m

Někdo by si možná myslel, že Portýr se pros-
tě vytiskne (nejspíš někde v mimoprostoru) a 
objeví se zničehožnic, aby se rozběhl mezi řady 
diváků a posluchačů. Leč zdaleka nikoli!

Portýr je čtyřicetiletý fenomén, který má za 
sebou mnohé – aspoň pokud se způsobu reali-
zace týče.

Jelikož zpočátku neexistovalo kromě fotogra-
fie nic, co by dokázalo přenést texty a obrázky 
někam, odkud se pak dají vytisknout, museli 
jsme všechny články pro Portýr napřed napsat 
na psacím stroji (s pořádně černou páskou a 
vyčištěnými typy!) a pak je společně s různými 
přetištěnými obrázky, případně kresbami (tuší 
po jedné straně papíru) museli rozložit a nalepit 
na velké archy formátu A/3. Tyto se pak zmen-
šovaly na polovinu a fotografovaly reprodukč-
ním přístrojem, z něj přenášely na kovolisty… 
a pak se konečně tiskly na strojích zvaných Ro-
mayor, případně Rominor, které šíleně páchly 
petrolejem a kolem nichž pobíhali tiskaři s čer-
nýma rukama.

Na obrovitých Portách v letech osmdesátých, 
kdy náklad Portýra byl často vyšší než mnohé-
ho specializovaného periodika dnes, se Portýr 

Kterak jsme dělali (a děláme) Portýra…
dokonce tiskl jako noviny na rotačce v plzeňské 
tiskárně. Dnes je to menší, zábavnější – ale je to 
stejná makačka.

Sedíme v suterénu Domu kultury, kdysi dáv-
no tady bydlel domovník, pan Macánek. Teď tu 
máme v jedné místnůstce manžele Houdkovy, 
kteří jsou specialisty na zalamování sazby na 
počítači a pořizují i reportážní snímky z festiva-
lu. Na trio je doplňuje Tony – ale ten se na Por-
týru podílí jen jako hodný a milý doplněk – je to 
totiž pes, který neštěká a nekouše.

Ve vedlejší místnosti máme šéfredaktora Ka-
pitána Kida, zástupce Ňufa, který za šéfredakto-
ra všechno dělá, máme tu dvě mladé trampské 
redaktorky, Marťu a Plámu z T. O. Ruměnky (Li-
berec-Jablonec n. N.), které pobíhají sem a tam, 
kladou nebohým chodcům anketní otázky, tu a 
tam něco přepíšou, i kafe uvaří a pěkný pohled 
skýtají. Dále dvě o něco málo starší, trampsky 
zkušené redaktorky profesionální úrovně – 
Hanku a Georgínu – a ty píšou zasvěcené re-
cenze, reportáže, posudky i rozbory. To děláme 
celý den, lítáme po baráku i scénách, mluvíme 
jeden přes druhého, dokonce se i přeme (ne-
fackujeme se!), řešíme co sem a co tam, jak na 

stránky a kterou fotku a dokdy je potřeba všech-
no dodat; a protože v čísle potřebujeme mít i 
to, co se odehrálo dneska do málem jedenácti 
večer, píšeme dlouho přes půlnoc a šéfredaktor 
dělá korektury do půl třetí do rána – a teprv po-
tom mohou Houdkovi hotových dvanáct strá-
nek vytisknout zrcadlově obráceně na pauzák a 
odvézt tiskárně…

A my se plížíme na svůj camp v hotelu Bohe-
mia uondáni k smrti, abychom od nastávajícího 
rána začali všechno nanovo… A to ještě musíme 
najít a zvolit Miss Porta ’09…! Kapitán Kid
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Změna patří k životu
Také vás zaskočilo, jak se Ústí v průběhu času 

mění? Nejlépe se to dá posoudit s odstupem 
doby. Mohu to potvrdit z vlastní zkušenosti, 
protože když jsem se ocitla v Ústí po dvouleté 
portovní absenci, nestačila jsem se divit. Zjistila 
jsem, že navzdory rozkopaným ulicím u nádraží 
město rozkvétá do krásy, i když mnohdy ješ-
tě s obvazy lešení a překopů po chirurgických 
stavebních a rekonstrukčních zásazích. Novou 
tvář dostalo nádraží, náměstí i ulice v centru. 
Vyrostly osvěžující fontánky, nové budovy a 
díky různým uzavírkám a stavebnímu ruchu, 
ačkoliv je zatím návštěvník nevnímá s přílišným 
nadšením, se dá předpokládat, že za rok bude 
Ústí opět o něco hezčí a přitažlivější. Ale co je 
podstatné i pro nás, že pro Portu a její příznivce 
bude mít stále svou náruč dokořán.  (hh) 

Rozhlasácká dvojice Veronika Rezková a 
Leoš Kosek se už dávno stala milou a přínosnou 
součástí portovního dění. Jejich zásluhou se 
Porta, její vrcholné okamžiky i hudební objevy 
dostávají k tisícům posluchačů po rozhlasových 
vlnách. Mívám to štěstí, že se s touhle poho-
dovou usměvavou dvojkou setkávám i jako se 
členy poroty na jihočeských oblastních kolech 
Porty, ale také na národním finále v Řevnicích. 
Mohu tudíž zodpovědně říci, že mají nejen za-
svěcený přehled přes portovní dění, ale i cit pro 
vyváženou prezentaci tohohle v minulosti od-
strkovaného žánru. (hh)

Když noty sedlají  
Pegasa

Desítku soutěžících autorských písní před-
stavili jejich interpreti v pátečním večeru ve 
velice pohodovém prostředí Lidického náměstí, 
které přilákalo i spoustu místních obyvatel. Ti 
se sice těšili spíše na Naďu Urbánkovou, která 
z programu vypadla vzhledem ke svému one-
mocnění, a na Pavla Bobka, jehož se dočkali 
až v poslední čtvrtině pořadu, ale trpělivě a se 
zájmem vyslechli i vesměs mladé kapely a jed-
notlivce soupeřící o autorskou portu.

Zahajovala Panenka vyzutá, jejíž styl, který 
ji mimochodem činí naprosto výjimečnou, lze 
charakterizovat jako mix popu, folku, rocku, ale 
i šansonu apod. 

Písničkář Jiří Šmidt, který si už před časem 
vyzpíval své místo na české festivalové scéně, 
vnesl na jeviště živelnou radost, vtipné texty, i 
když občas s poněkud lacinými rýmy. 

Dívčí duo Quaoar sester Vytiskových vzešlo 
vlastně z Dětské Porty a z jejich písniček je ještě 
i dnes poněkud cítit právě vůně dětských stře-
víčků.

Jihočeši se sice uvedli pod názvem Vedvou, 
ale na scéně obhajovali vítězství písničky Koření 
z regionálního kola v sestavě o třech hráčích.

Kapela Šworc působila poněkud zvláštně už 
svým oblečením a vlastně i tím, že spolu fungují 
teprve od loňského roku, ale staví repertoár ve-
směs na vlastních skladbách.

Romantickým pohlazením s přijatelnou dáv-
kou poetiky počastoval publikum Pavel Pokor-
ný, který hrál a zpíval dokonce i na pátém konti-
nentě mezi klokany. 

Zvukový nářez přinesla brněnská kapela Jane 
Country se svými dvěma autorskými písnička-
mi, které s povděkem přijali milovníci moderní 
country.

Mne osobně nejvíce oslovily písničky Pavla 
Šotty, učitele hry na kytaru žijícího ve Slatiňa-
nech, opatřené hlubokými a přemýšlivými tex-
ty. 

Svou tvorbu s dobrým ohlasem prezentova-
la i skupina Alibaba, ověnčená úspěchy z Mo-
helnického dostavníku, Moravského vrabce i 
Trampské Porty.

Ačkoliv název Viejos volně přeloženo zname-
ná staříci, jejich písničky z vlastní dílny si nejen 
podle mého mínění takový přívlastek nezaslou-
ží ani náhodou.

Již večer na nočním sessionu byly známy ko-
nečné výsledky, o nichž rozhodla fundovaná 
porota, ale ve chvíli, kdy tento článek vznikal, 
jsme ještě byli všichni napnuti jako struny. Ale 
zítra už budete znát vítěze i vy. Hanka

Co se kde
Sustne

Na trampu s Béďou 
Šedifkou

Na moderním systému internetového vy-
sílání je prozatím postaveno Radio Samson 
se sídlem a studiem v Plzni. S prvním progra-
mem vystartovalo tohle zelené radio v březnu 
loňského roku, ale již v dalším měsíci naskočil 
do rozjetého vlaku Béďa Röhrich Šedifka, ky-

tarový nezmar a víc než šikovný řezbář. Ovšem 
také člověk, jehož jméno se objevovalo na Portě 
v různých souvislostech. Od hostujícího mu-
zikanta, přes organizátora úspěšných tematic-
kých portovních výstav až po porotce interpre-
tační soutěže. Letos se Šedifka na Portě objevil 
v roli čestného hosta.  

V rádiu připravuje pravidelný hodinový po-
řad Na trampu s Béďou Šedifkou, kde prezen-
tuje především trampskou, folkovou a country-
ovou muziku. „Snažím se vysílat nejen známé 
a zaběhané melodie a trampskou klasiku, ale i 
tvorbu mladších kapel a jednotlivců. V podstatě 
jde o to, abych měl k dispozici alespoň trochu 
přijatelnou nahrávku, co se technické kvality 
týče. Tady mají jedinečnou šanci se zviditelnit 
třeba skupiny, které dosud žádnou oficiální 
desku nevydaly. Záleží jen na nich, pokud mi 
pošlou své album nebo i demonahrávku…“ vy-
světluje náplň svých pořadů Šedifka a dodává, 
že je trochu zklamán malou odezvou tramp-
ských hudebních formací v této záležitosti. Přes 
opakované výzvy ve vysílání i mimo ně mu za-
tím poslalo své nosiče jen pár kapel – například 
Sekvoj či Tempo di vlak.

„Za uplynulých zhruba patnáct měsíců jsem 
protáhl vysíláním už 152 kapel a jednotlivců a 
na osm stovek písniček,“ říká Šedifka, jemuž ne-
jen pro jeho práci, ale i pro všeobecnou povědo-
most chybí něco jako centrální shromažďování 
informací ohledně vydaných hudebních nosičů. 
„Sháním si podklady porůznu, vesměs vlastní 
iniciativou, ale je mi jasné, že mi spousta nových 
počinů v tomto žánru uniká. A nejen mně…“

Termín oficiálního uvedení Radia Samson na 
rozhlasové vlny se sice opětně přesunul ze srp-
na na září, ale je to opravdu otázka jen krátkého 
času, kdy uslyšíme tyto pořady z éteru.

Čtvrteční premiéra Šedifkových pořadů je 
vždy od 18 hodin, reprízy si můžete poslech-
nout v neděli ve stejném čase a následující úterý 
od 19 hodin. A kde Radio Samson najdete? Na 
www.radiosamson.cz Hanka
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Porta – ceny a ocenění
Dlouholetá existence Porty, její dvoukolejnost na Tramp-

skou Portu a Portu a pak zase její spojení po dlouhých letech 
přinesla i posun v udělování cen. Není to tak, že jeden je nej-
lepší, vyhrál a basta. Proberme si tedy všechna ocenění, jak 
jsou správně nazvána, kdo je předává a co vlastně vítězové 
„dostanou“:

Autorská porta
Ceny:  Porta + dárkové balení piva + dárek + 40 

natáčecích hodin ČRo Sever Ústí n. L.
 Předávající: Alena Škraňková, ředitelka ČRo Sever 

Ústí n. L. + Olda Richter, člen rady festivalu Porta

Interpretační porta
Ceny: Porta + dárkové balení piva + dárek + diplom
 Předávající: Jindřich Šrejber a Josef Vejlupek, 

členové rady festivalu Porta
 + některý ze sponzorů

Divácká porta
Ceny: Porta + dárkové balení piva + dárek + diplom
 Předávající:  

Josef Vejlupek, člen rady festivalu Porta
 + Jan Řeřicha, náměstek primátora města Ústí n. L.
 + některý ze sponzorů

cena pro nejlepšího českého interpreta
Cena: 40 natáčecích hodin ve studiu ČRo Sever Ústí n. L.
 Předávající: Alena Škraňková, ředitelka ČRo Sever 

Ústí n. L.
 + Anna Roytová, členka rady festivalu Porta

cena města Ústí n/l
Ceny: váza + diplom + dárkové balení piva
 Předávající: Jan Kubata, primátor města Ústí n. L.
 + Ivan Dostál, člen rady města Ústí n. L.

stříbrňák – cena za trampskou píseň
Cena: placka + diplom + dárkové balení piva + knížka
 Předávající: Zdeněk Lukášek, člen organizačního 

štábu

MIss porta – nejhezčí účastnice Porty  
vybraná redakcí Portýra

Ceny:  stetson + kytice + knížka + dárek
 Předávající: Kapitán Kid, šéfredaktor Portýra

Zlatá porta – ocenění za výrazný přínos  
k rozvoji trampské písně a festivalu Porta

 Předávající:  
Petr Lochness Křivohlávek, náčelník ČTU

 + Jindřich Šrejber, člen rady festivalu Porta
 + Josef Vejlupek, člen rady festivalu Porta

Připomínám, že ocenění se budou předávat v sobotním 
programu průběžně, od 20:00 do 22:00. Teď s napětím očeká-
vejme, kdo ocenění získá – ZATÍM VELKÁ NEZNÁMÁ????!!!! 

Georgína

D.N.A., Brno – mladá kapela, která do finále postoupila z národního 
kola hudebního festivalu Brána. Tento festival je obdobou Porty a je určen 
dětem a mládeži do 18.let. Organizátorem je ČTU

Cafe Edit, Slovensko – skupina hraje jak vlastní, tak převzaté skladby 
různých žánrů. Inspiruje se především tradiční muzikou a to nejen slo-
venskou. Hraje ve vlastní úpravě slovenské balady, irské instrumentálky, 
ale i autorské skladby v duchu městského folku. Kapela vznikla v roce 
2005, současná sestava spolu hraje od roku 2006. Zúčastnila se řady slo-
venských  folk/country festivalů (Mlýne, Loděnice, Rača Feste a dalších). 
Do finále postoupila z národního kola Slovenska  v Turzovce.

Whisky River, Polsko – moderní country v podání polské kapely, kte-
rá je úspěšným účastníkem řady festivalů a přehlídek nejen doma, ale i 
v České republice a na Slovensku. 

Zdeněk Hamřík – mohelnický folkový písničkář a kytarista, který se 
na české hudební scéně pohybuje od roku 1998. Je žákem vynikajícího 
kytaristy Miloše Dvořáčka. Několik let vystupoval společně s klavíristou 
a percussistou Pavlem Kunčarem, s  nímž v roce 2006 natočil své první 
demo CD. Spolupracuje také s písničkářem Petrem Rímským, u kterého 
absolvoval v roce 2004 kytarovou školu, na jejíž organizaci se v následu-
jících letech podílel. Je organizátorem olomouckého hudebního festivalu 
„Píšu písničky. A ty?“ V roce 2009 se stal vítězem Národního kola Porty 
v Řevnicích u Prahy.

Neznámi, Slovensko – kapela vznikla v roce 1999. Za dobu činnosti se 
v kapele vystřídala řada muzikantů a často se měnil i styl hudby až k dneš-
nímu country - rocku. Od dubna 2008 skupina Neznámi hraje v obno-
vené sestavě a na počátku ledna 2009 nahrála své první CD. Do finále 
postoupila z národního kola Slovenska v Turzovce.

Strašlivá podívaná – nastala na jaře 1988. V prvních letech hledala 
svůj směr i místo v oblasti folkové muziky a prošla tak dlouhou cestu až 
k dnešnímu repertoáru. Dnes hraje folk s historizujícími a etnickými prv-
ky. Texty písní jsou barvité příběhy inspirované historií i světem fantazie… 
Vše lehce okořeněno trochou středověku, renesance či názvuky irskými, 
židovskými i cikánskými… V současné podobě i sestavě kapela vystupuje 
od roku 2004. 

Texas Joe, USA – Joe Koenigovo hudební snažení začalo na konci roku 
1999, kdy společně se spolubydlícím na univerzitní koleji založili rocko-
vou kapelu. V roce 2000 vydává svoje první LP. Od roku 2006 začíná již 
jako sólový zpěvák zaplňovat sály v St. Louis, Kalifornii a Texasu.

G-Runs, Holandsko – vícenárodnostní kapela, ve které jsou zastoupe-
ni muzikanti z Holandska, Rakouska, Slovenska a Česka. Jedná se o blue-
grassovou kapelu, která se úspěšně umisťuje na řadě festivalů v Evropě

Alibaba – skupina Alibaba vznikla na přelomu tisíciletí, ale současný 
kurs nabrala v roce 2006, kdy byl do kapely přijat baskytarista Petr Kolář. 
Klíčovým momentem pro celou kapelu bylo objevení nahrávek legendár-
ní holandské skupiny Livin Blues. Tam (stejně jako např. u hudby, kterou 
v republice reprezentovali či stále reprezentují V. Mišík, I. Hlas, O. Nejez-
chleba, P. Kalandra aj.) byl nalezen hudební průsečík členů kapely, kteří 
jinak působí v různých tělesech bigbandových či naopak metalových. 
V současnosti se kapela těší hlavně přítomností talentovaného bubeníka 
Romana Mlynáře a využívá ho ve studiu Národního divadla moravsko-
slezského, kde od ledna natáčí třetí řadovou desku. 

Grupa Furmana, Polsko – skupina je inspirována americkou hudbou 
a to zejména bluegrassem, ale i žánry odvozenými od blues a rocku. Hraje 
především svoji tvorbu a písně mají velice osobitý humor.  Za dobu spo-
lečného hraní si vytvořila širokou obec příznivců a patří k uznávaným 
kapelám nejen v Polsku.

dnes soutěží
o hlavní trofej:


