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George Hamilton v Ústí nad Labem
V pátek ve 13 hodin se konala tisková konference s hvězdou country
music, Georgem Hamiltonem IV. George Hamilton IV. navštívil Českou
republiku poprvé v roce 1974 díky pozvání od Jiřího Brabce, se kterým
se seznámil na koncertu v londýnském Wembley. Tak začalo jejich společné přátelství. Jakmile George přijel do České republiky, byl následně
pozván i do Moskvy. Díky tomuto cestování po východní Evropě se mu
dostalo titulu Vyslance country ve světě, nicméně návštěvy právě České
republiky si cení ze všeho nejvíce. Nyní se do české země podíval podruhé, ale bohužel se již s Jirkou Brabcem setkat nemohl, a proto na něj jen
zavzpomíná.
Jakmile George Hamilton IV. vstoupil spolu se svým synem Georgem
Hamiltonem V. do konferenční místnosti, byl přivítán chlebem a solí.
Nejprve byl trochu zaskočen, přece jen nezná naše tradice, ale ihned vše
pochopil a na chlebu si nakonec pochutnal. Během rozhovoru dokonce
rozvířil debatu na téma, zda americký Budweiser opravdu původně pochází z Čech.
Jakmile usedl na své místo, začal s vyprávěním o své cestě a vztahu
k naší zemi. Do Čech přiletěl kolem deváté hodiny ráno a byl velmi unavený, takže dopoledne prospal, ale po cestě z pražského letiště do hotelu
Vladimír obdivoval krásy české krajiny, která mu dle jeho slov velmi připomínala krajinu z jeho domoviny, z Nashville v Severní Karolině.
Od doby, co zde byl poprvé, už uplynula dlouhá doba a v Ústí nad Labem nikdy nebyl, takže ho objevování krás našeho města teprve čeká,
ale jeho syn, George Hamilton V., ten, jako by tu už byl. Doma v USA si
totiž přes internet našel mnoho informací o našem městě, a tak po cestě
už vyprávěl o hradě Střekov a o jiných pověstech našeho města. Oba se
ale shodli na tom, že dle toho, co viděli z okénka auta je Ústí město s bohatou historií a krásnou architekturou.
Sám George Hamilton IV. se navíc považuje za Moraváka. Proč to? Zjistil,
že jeho předci se přes Skotsko do USA dostali právě z Moravy. Celá jeho
rodina je navíc členem církve „Moravian Church“, což v překladu znamená Jednota bratrská.
George dále prohlásil, že je nesmírně vděčný Jiřímu Brabcovi, který
mu otevřel dveře do celé Evropy, kde koncertuje často a rád. Jeho syn,
pokračování na straně 4

A utorská

soutěž se třemi semifinálov ými skupinami

Na rozdíl od loňského ročníku si letos v Ústí nad Labem zasoutěžili všichni postupující z oblastních kol.
Semifinálová soutěž probíhala včera odpoledne paralelně na třech pódiích
A skupina na velkém sále Domu kultury, B skupina v Národním domě a céčko na nové scéně u Fóra.
Večerní finále pak bylo důstojným vyvrcholením celé soutěže.
více se dozvíte na straně 4
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Než to celé vypuklo… Trampský potlach posluchače naladil
Do nástupu první kapely na úvodním
Trampském Potlachu zbývaly ještě dvě hodiny, nicméně přípravy byly v plném proudu.
Organizační štáb. Ano, právě toto sousloví a
následně i několik osob, které toto sousloví
naplňují, stáli a stojí například za tím, že zrovna čtete tohoto Portýra. Jejich úkol je prostý
– zajistit, aby letošní mezinárodní finále Porty
proběhlo bez komplikací a aby jej navštívilo co
možná nejvíce lidí.
Dvě hodiny do zahájení a několik kapel, co
budou v celé Portě vystupovat se již zaprezentovalo, ale ten největší nápor byl právě v pátek
dopoledne, kdy se do Ústí sjela drtivá většina
soutěžních kapel. K celé práci štábu nám řekl
pár slov i jeden z organizátorů, Jindra Šrejbr.
„Po prezentaci dostala každá kapela informace o ubytování, vystoupeních, vylosovala si,
v jakém pořadí vystupovala. Následně jsme si
i my vzali různé informace od nich, abychom
věděli, jestli nedošlo k nějaké změně.“

Samozřejmě by to nemohla výt mega akce,
kdyby se neobjevily nějaké problémy. Tím největším, který pořadatelům udělal vrásky na
čele, byl mohutný déšť, který po celý čtvrtek
sužoval místo konání akce. Díky němu musela být pozastavena stavba scén a doplňkového
zázemí v Letním kině a pořadatelé též museli
vytvořit mokré varianty pro místa konání tří
semifinálových soutěží, které původně měly
být všechny venku, ale nakonec tam byla jen
jedna – před OC Fórum.
Vcelku v zázemí štábu ale panovala příjemná atmosféra a ostřílení organizátoři si se vším
hravě poradili a mohli se po hlavě vrhnout
na zahájení letošního mezinárodního finále
Porty velmi hojně navštíveným Trampským
Potlachem.
Milan Machát

Čtvrteční letní bouřka, která
doprovázela celý zahajovací večer Porty – portovní Trampský
potlach - nedala pořadatelům
na výběr, kde uspořádat přehlídky ve zbývajících dvou dnech.
Večerní štáb rozhodl, že veškeré produkce proběhnou pod
střechou. Členové kapel i mnozí diváci ve velkém sále Domu
kultury se při potlachu pořádně
zapotili – jedni z výkonu, druzí
spontánním potleskem, výkřiky
„Umííí“ či doprovodným zpěvem.
Přehlídkou
trampských
kapel posluchače doprovázel
Antonín Linhart, který na každého účinkujícího něco prozradil. Tradiční Vlajku tentokrát zahrála skupina Zlatý orel ze stejnojmenné pražské osady.
Důkazem toho, že v téměř zaplněném sále se
sešlo trampingem odkojené obecenstvo, byl
společný zpěv hymny. Většina posluchačů dorazila v 19 hodin, ač Country rádio je zvalo na
zahájení o půlhodiny později. Zlatý orel naladil atmosféru v sále na tu správnou notu, když
zahrál skladby jako je Sedm žlutejch kamínků,
Kavaléři, západ hoří, Přijď, přijď, přijď nebo
Javorový list.
Zlatého orla vystřídala legenda Porty, jeden z jejich zakladatelů a rovněž nejúspěšnějších soutěžících, Kapitán Kid. Ten se několika
skladbami vrátil do prvních ročníků festivalu,
kdy protesty proti nesvobodě mohli zpěváci
vyjádřit alespoň nespokojeností k špatnému
životnímu prostředí. Některé jeho skladby
s nádechem romantismu a šansonu však mohou klidně „oslovovat“ problémy současnosti.
Ve štábu Porty se nikdy nic neutají, a tak i tentokrát prosáklo až na podium, že Kid převezme v průběhu sobotního programu v letním
kině Cenu primátora města Ústí n. L.. Na tuto
informaci reagovalo publikum bouřlivým potleskem.
„My, dříve narození, často říkáme, nevíme, nevíme, co se stane s tou trampskou písní,
až tu nebudeme, on už to skoro nikdo nehraje,
my jsme patrně ti poslední. Věřte mně, že to
není pravda, tady je zářný příklad – skupina
Falešná karta,“ uvedl další čtyřčlenné uskupení z Nového Města na Moravě Tony Linhart.
Falešná karta, kterou tvoří mladíci kolem 25
let, to skutečně na podiu rozjela se sérií moderních melodický a jednoduchých trampských skladeb, které můžou oslovit mladou
generaci. „Jsme rádi, že si nás pořadatelé,
když tvořili dramaturgii potlachu, vybrali. Do
Ústí se moc rádi vracíme už proto, že jsme tu
v roce 2003 dosáhli v naší patnáctileté historii
jednoho z největších úspěchů – zisk divácké
Trampské Porty a tehdy jsme zde představili skladbu Vlakem půlnočním, kterou vám

i nyní zahrajeme,“ uvedl kapelník skupiny
Milda Dvořák.
Mladíky na podiu vystřídala další legenda,
která získala v osudném roce 1969 ocenění
na Portě za skladbu Bedna od whisky – Miki
Ryvola a přátelé.
Z trošku jiného soudku bylo vystoupení
Jitky Vrbové, která dokáže perfektně přednést trampské písničky jako jazzové skladby.
S tímto repertoárem, který připomíná Evu
Olmerovou, si vzpomenula na celou řadu kamarádů, kteří už odešli do trampského nebe.
Jitku Vrbovou perfektně doprovázel kytarista
Stanislav Chmelík.
Tečku za Trampským potlachem udělala
těsně před půlnocí čistým country koncertem skupina Zelenáči, která rozšířila paletu
klasických trampských instrumentů o housle
a bicí. Série oblíbených skladeb už mnohé posluchače udolala, jiní byli ještě natěšeni a těm
šel Tony Linhart přímo na ruku, když před závěrem potlachového programu oznámil, že v
přísálí už znovu ladí své instrumenty k rozjetí
další rundy skladeb Falešná karta, a tak se už
neoficiální potlach pro některé, kteří nemuseli
v pátek do zaměstnání, protáhl až do ranních
hodin.
(šek)
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Vůbec poprvé před Fórem
Poprvé v historii Porty se hrálo i na náměstíčku před OC Fórum. Bodejť by ne. Vždyť
loni ještě Fórum nebylo otevřeno, a tak se tam
hrálo až letos.
Celý program před OC Fórum začal již v 11
hodin, kdy se zde posluchačům představovaly
soutěžící kapely a svou hudbou navnazovaly
přátelskou atmosféru. Těsně před samotným
zahájením soutěže vystoupila i slovenská kapela kapela Klen & Klenoty. Následně začala
soutěž naostro. Před stage zasedli tři porotci,
mezi nimi i Renata Lankašová: „Já očekávám,
že si zde poslechnu dobrou muziku, dobré
texty, dobrý zpěv. Raději mám sice interpretační tvorbu, nicméně dnes jsem zde na pozici
porotkyně tvorby autorské, ale tak jako tak to
musí být prostě skvěle zahráno a zazpíváno a
já věřím, že bude.“
A také, že bylo. Celkem své síly poměřilo
osm kapel. Některé vícečlenné, některé méně
a jiné byly čistě rodinné. Mezi nimi i kapela
Marod: „Naším frontonem je táta, který i skládá. Občas s tátou polemizuju, ale hlavní slovo
má on. Krom našeho basisty (ten není z rodiny) se snažíme zkoušet co nejčastěji, ale komplet se scházíme jednou za dva týdny. Hudba
mě moc baví a chtěl bych se jí věnovat i nadá-

le. Hraju na flétnu, klávesy, buben a na klavír,“
prozradil nám syn frontmana kapely a zároveň
druhý vokál, dvanáctiletý René Matlášek.
Díky chytrému umístění před OC Fórum,
navštívilo semifinále mnoho diváků, kteří přispívali ke skvělé atmosféře. I přes déšť, který
přišel k závěru soutěže, se nedali odradit, zalezli pod střechy a nadále poslouchali.
Každá z kapel předvedla bravurní výkon
a zvítězit by si zasloužily všechny, ale to možné nebylo. A kdo tedy postoupil do finále 44.
ročníku Trampské Porty? Postoupit mohly tři
kapely a byly jimi kapela DOMINIKA s písní Pátý jezdec je strach, kapela ALIBABA se
skladbou Vítkovice Blues a třetí, ne však poslední, kapela PĚTNÍK s písní Na sv. Řehoře.
Zajímavostí kapely Pětník je to, že jediné
hudební nástroje, které používají, jsou jejich
vlastní hlasivky.
Porota tedy vybrala a kapely se přesunuly
do Velkého sálu KD na velké finále. Ostatní
kapely, které neuspěly, ale i ty, které uspěly,
účinkovaly opět na této stage v sobotu od 11
hodin dopoledne, kdy zde probíhala druhá
část akce Kapely se představují.
Milan Machát

Semifinále netradičně na sále
Vlivem nepříznivého počasí se semifinále A autorské soutěže Porty přesunulo
z Lidického náměstí pod střechu Domu kultury. O tři postupová místa se ucházelo osm
skupin či duet. Do finále poslala porota slovenskou kapelu Klena and Klenoty s písní
„O jeseni“, pražkou kapelu Esence se skladbou
„Klonovaná“, ve které zaujal aktuální text, a
duo Tata Mia s písničkou „Komínkář“, která
posluchače překvapila, zapadá patrně mezi alternativní žánry, a jak se ukazuje, právě proto
u poroty uspěla.
Z Nového Boru měla přijet kapela Zhasni,
ale nakonec se dostavili pouze zpěvák Michal
Vaněk a kytarista a zpěvák Kuba Horák, který je současně jejím skladatelem a textařem.
Prezentovali se soutěžní skladbou „Čaroděj“.
I dalším semifinalistou bylo duo, a to sester
Vytiskových z Prahy, které si říká Quaoar, což
je planetka, která byla objevena v době jejich
narození. Sestry zahrály soutěžní skladbu
„Hodinář“. Další pokrokovou kapelou, která
se ucházela o postup do finále, byla plzeňská
skupina ZaTrest, která se dala dohromady už
na základní škole a vydržela pospolu o stupínek výš, tedy na škole střední. Předposlední
kapelou byla zlínská K.aP.P.R. se skladbou
„Upírka“, kterou složila flétnistka a zpěvačka
Klára Konečná. V kapele dále účinkovali Petr
Němec, Míša Vlček a Pevel Cvikr. Tečku za
semifinálem udělal velmi energicky dobříšská
kapela Naopak se skladbou „Motiv“.

„Přehlídka to byla velice pestrá, těžko určit, do kterého žánru, která skladba patří. Z mé
zkušenosti, a týká se to i tohoto semifinále, platí, že skladba je čistá v okamžiku vzniku, poté
je skupinám jedno, jak si ji upraví. I tady se
žánry prolínají, některá hraje víc country, jiná
méně,“ uvedl moderátor Miroslav Ošanec.
(šek)

George Hamilton v Ústí nad Labem
dokončení ze strany 1

George V. má v Polsku dokonce svou kapelu a
je moc rád, že se mohl do České republiky podívat, protože celé dětství poslouchal historky
o naší zemi a o Jiřím Brabcovi. Řekl také: „Lidé
v České republice mají country hudbu natolik
rádi, že se dokonce i sami vypravují do samotné meky tohoto žánru – do Nashville.“
George se vynasnaží navštívit co možná
nejvíc vystoupení všech interpretů na Portě
raději, než aby se šel někam projít. Oba dva se
velmi těší na své vystoupení během sobotního
večera. Nebrali si s sebou ani své hudebníky,
chtějí si totiž zahrát s našimi muzikanty, pro
které to bude událost neméně mimořádná.
George Hamilton IV. chce navíc sobotním
koncertem uctít památku svého přítele Jiřího
Brabce.
Konference netrvala příliš dlouho, ale vše,
co mělo být řečeno, řečeno bylo. Po skončení George IV. všem redaktorům poděkoval za
účast a pozornost, kterou věnovali jeho vyprávění, vyčkal, až všichni odejdou a teprve pak,
jako kapitán potápějící se lodi, opustil místnost až jako poslední a směřoval na oběd a následně na projížďku po krásách našeho města.
Milan Machát

Kapela Jane hraje víc mimo Brno
Velký aplaus publika sklidil i druhý host finálového
veřera autorské soutěže – brněnská kapela Jane. Vítěz
loňského ročníku si zahrál se stejným nasazením, jako by
hrál opět o ve finále. Co se změnilo dál jsme se zeptali
vedoucího kapely Pavla Romana.
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to s kapelou Bokomara rozjela

Slova byla o malé změně v sestavě kapely, můžeš
nám představit její současné složení?
Začnu našim něžným pohlavím - zpěvačka a mandolinistka Petra Guthová, klávesy a zpěv Lucie Pretichová,
sólová kytara a zpěv Richard Novotný, bicí Jaroslav
Matějovský, na basovou kytaru hraje Juraj Adler, dne je to
navíc jeho premiéra, což je úžasné, a já – kytara a zpěv.
Odrazilo se vítězství v loňské Portě ve vaší koncertní
činnosti?
Myslím, že ani ne, ale samozřejmě jsme měli možnost
vystoupit v rozhlasovém vysílání, což bylo profesionálně
připravené a mělo to ohlas na veřejnosti.
Kde převážně koncertujete, převládá Brno?
Budeš překvapený, ale v Brně máme minimum vystoupení, protože tu koncerty s country muzikou téměř
nikdo nepořádá. Proto jsme zváni převážně na venkov do obou moravských krajů. Příští týden
jedeme do Hrozenkova, následují Bozkovice, festival ve Vsetíně a v srpnu festival Rádia Čas.
Hrajete spíš moderní country, připomeňte, jak se jmenuje skladba, s kterou jste loni zvítězili?
Byl to Don Quijote. Posluchači ji i po roce ocenili bouřlivým potleskem. Máte pravdu, že
žánr, který zastupujeme, je dost specifický.
(šek)

Hrajeme zkrátka JEN TAK
Jedním z hostů na letošním finále byli i vítězové Dětské Porty, plzeňská kapela Jen Tak. Ve
složení sourozenců Tomáše a Kačenky Kozákových a jejich kamarádky Evy Röhrichové zahráli
celkem dvakrát.
Během svého dvouletého působení již dvakrát vyhráli Portu v Plzni a letos vyhráli republikové kolo v Praze. „Pocit z výhry byl úžasný, hodně lidí nám fandilo. Bylo to super,“ řekly všechny
tři děti téměř jednohlasně.
Jak to vlastně probíhá, že takto malé děti utvoří hudební skupinu? Ptal jsem se přímo samotných hudebníků: „My jsme se dali dohromady opravdu JEN TAK. Řekli jsme si, že bychom si spolu
mohli zahrát, když každý na něco umíme, no a líbilo se nám to, tak jsme u toho zůstali,“ oznámil
nám Tomáš. Ten hraje na kytaru a dokonce i na banjo. Jeho sestřička Kačenka hraje na sopránovou a altovou flétnu a Evička též na flétnu. Všichni tři samozřejmě i zpívají.
Mladé lidi pronásleduje takový nešvar, že velmi často a velmi rádi mění své zájmy. „Chtěli bychom spolu hrát i nadále a chtěli bychom se dostat na dospěláckou Portu. Moc se nám tento festival
líbí,“ vyslovila své přání Evička.
Kde se v dětech vlastně láska
k hudbě objevila?
Ptali jsme se maminky: „Já osobně
jsem muzikant a
hudbu vyučuji, ale
jejich vedoucí kapely je Honza Hattori
Koukolík, ale já jim
pomáhám. Všichni
tři jsou hudebně nadaní a sami na něco
hrají. Festivaly a jiné
akce se jim dle jejich
slov moc líbí a já
jsem ráda, že dělají
pokračování na straně 11

Finále autorské soutěže Porty mělo čtyři
hosty. Úvod obstaral vítěz dětské Porty – trio
Jen tak, následován koncertem loňského vítěze autorské soutěže – brněnskou kapelou
Jane. Soutěžní část pak rozdělilo vystoupení
skupiny Bokomara, jejímž hostem byla Naďa
Urbánková. Své vystoupení začala slovy:
„Pokud by se vás někdo zeptal, proč se popová
a country zpěvačka, a herečka dala dohromady s kapelou Bokomara, pak vězte, že nás jednou sdpolu svedl bůh.“
Legendární zpěvačka po několika
skladbách doslova nadchla publikum hity,
které většinou vznikly při jejím působení
v Divadle Semafor. Naďa po problémech, jež
ji ještě nedávno provázely, opět kypí životem
zpěvačky v plné síle. Ústecké publikum ji přijalo jako v dobách největší slávy, ještě víc ožila, když moderátor Miroslav Ošanec ohlásil
příchod George Hamiltona IV. Obě legendy
se objaly a obecenstvo se z jejich krátkých vyprávění dozvědělo řadu zajímavých informacích. George Hemilton IV. se synem pak Nadě
zazpíval jednu ze svých písní.
„Nedovedete si představit, jak jsem z tohoto setkání překvapená, vrátilo mně na začátek
70. let, kdy jsem mimo jiné zpívala se skupinou
Jiřího Brabce. Vlilo mně to novou krev do žil,
takový festival, kterým ústecká Porta je, musíme pořádně oslavit,“ uvedla Naďa a pokračovala v sérii známých skladeb, které si zazpívala
s plně obsazeným sálem. „S téměř každou písničkou se nese nějaká historka. Hit „Závidím“,
který byl jeden čas zakázaný, jsem zpívala před
zaplněnou Holešovickou sportovní halou, vyslechl ho i bývalý ministr kultury a divil se, že
ještě není na desce, druhý den se mohl hrát
na veřejnosti. Když vás poslouchám, pak jsem
přesvědčena, že country muzika nemůže nikdy zaniknout. Bylo mě s vámi krásně a těším
se, že se s vámi za čas opět setkám a že budu
moci sejmout paruku, protože vlasy mě opět
rostou a pomalu přibývají na délce,“ loučila se
Naďa s ústeckým publikem.
(šek)
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F i na l i s t é – i n t e r p r e t i

V sobotu se bude v areálu Letního kina konat finále mezinárodní
interpretační soutěže, na kterém vystoupí celkem 10 kapel,
a to z České republiky, Polska, Slovenska a Maďarska. Jedná
se o tyto kapely:

Quanti minoris

Brněnská kapela, jejíž repertoár se převážně
skládá z historického
folkrocku
s keltskými kořeny. Jejich hudba
skvěle zapadá do
oblastí hradů a
zámků, ale i na
folková a rocková
pódia. Zajímavostí
je, že pro co největší autentičnost
hrají na repliky
středověkých nástrojů. Když na ně
ale hrají rock, vznikne sice nedefinovatelný žánr, ale o to hezčí barevnost jejich melodie.

Pětník

Další kapelou je Pražský Pětník, jenž funguje už 11 let. Jejich hudební nástroje jsou jen jejich hlasy. Do jejich repertoáru patří spirituály,
gospely, lidovky, jazz, pop, swing a samozřejmě i folk.
Šťastní a veselí
Další pražská skupina je naopak pouhý rok „mladá“, avšak
její členové nejsou žádní nováčci.
Před přijetím nových členů to totiž byla kapela Multiplayer. Nově
vzniklý band tak přejal repertoár
Multiplayeru a dále si vytváří svůj
na základech Claptnovského blues
až po punkrock a latinu.

Alibaba

Moravská skupina vznikla na
přelomu tisíciletí, ale velký rozkvět
zaznamenala v roce 2006 po přijetí
nového baskytaristy Petra Koláře.
Poslední dva roky drží laťku 25
koncertů ročně a nejčastěji vystupují na festivalech. Občas vystupují bez bicích, což jim ale na šmrncu
nic neubírá.

Myśli Rozczochrane Wiatrem
Zapisane

Roční polská skupina vymetá přední příčky polských soutěžních
festivalů. Hrstka lidí, kteří ji tvoří, založili kapelu díky společné lásce
k hudbě a trampování. Celkem má 5 členů. Vystoupení na Portě je jejich první mezinárodní vystoupení.

Alter Egon a Dżentelmenels

Skupina začínala jako duo kde autora a zpěváka Altera Egona doprovázel na kytaru Piotrek Gołaszewsk alias „Smutny“. Postupně se
však duo rozrůstalo o sólovou a basovou kytaru, bicí a perkuse. Kapela
do finále Portu v Ústí nad Labem postoupila z mezinárodního festivalu
trampské písně Glucholazy – Polsko

Kleny & Klenoty

Folk-rocková a rock-folková kapela hrající pouze své vlastní skladby
psané Edou Klenem. Od roku 2005 hrají po hospůdkách a festivalech,
kde se jejich hudba poslouchá. Edo Klena by měl být znám mnohým,
neboť před rozdělením Československa působil na celém jeho území.

www.porta-festival.cz
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Posolstvo z Východného Slovenska
Čo hovoria kroniky košických trampských osád spred viac, ako
tridsať rokov?
...Neboli sme veľmi zvyknutí na mesto plné vandrákov z celej republiky, kde na každom námestíčku, v parčíku alebo na lavičke drnčala
gitara, vymieňali sa pesničky, cancalo sa a volalo ahoj. Všade panovala
dobrá nálada...
...Videl som napríklad kamaráta, ktorý stratil zrak. Chodil na všetky koncerty. Tešil sa ako malé dieťa z každej peknej pesničky. Väčšinu
kapiel poznal už podľa zvuku. Tie ostatné mu ochotne opísali kamaráti.
Potvrdil som si názor, že kamarátstvo patrí na vrcholne priečky rebríčka hodnôt...
...Ďalším zážitkom pre nás bolo, keď sme náhodou v malej krčmičke naďabili na Wabiho Ryvola. Sedel tam v kruhu svojich kamarátov
a ticho hral na starej „gibsonke“. Bolo zvláštne vidieť ho nie v žiari
reflektorov, ale ako obyčajného človeka...
...Nedočkaví sme vtrhli na prvý súťažný koncert. Sála privítala do
svojich útrob stovky kockovaných a zelených košieľ. Vrelo to ako v úli.
Naraz zhasli svetlá a na javisku sa zjavili Brontosauři. Celá masa povstala a z dvetisíc hrdiel zneli slová „Vlajky“. Bol to ako sen...

Takmer plných osem mesiacov trvala trampská výstava v Baníckom
múzeu v Gelnici. Bola venovaná trampingu zrodenému na brehoch
priehrady Ružín na východe Slovenska, kam chodievali predovšetkým
trampi z Košíc. Mojimi rukami prešlo niekoľko trampských kroník,
v ktorých bola nemalá časť venovaná práve festivalu Porta. Keďže tento
festival bol mojím nesplneným snom až do roku 2009, venovala som
priestor na výstave aj Porte, konkrétne zážitkom košických trampov
z Porty. Tieto zážitky zostanú navždy zapísané v kronikách. Napadla
ma myšlienka preniesť tieto odkazy ako posolstvo do súčasnej Porty.

Daily

Vítězem festivalu Brána, pořádaného ČTU, a dalším finalistou se
stala dívčí country kapela Daily z malé slovenské obce Hladovka, ležící
na hranici s Polskem. Ve svém repertoáru mají známé slovenské, české,
americké a polské country písničky a nechybí ani lidové a současné. Je
to nejmladší soutěžní kapela na Portě v Ústí nad Labem.

Poa Pratensis

Kapela byla založena v srpnu 2008 po nalezení kytaristy, díky němuž by mohla hrát bluegrass. Od té doby buduje repertoár jak z tradičního, tak i moderního bluegrassu a zároveň přijímá a upravuje písně

Aj takáto bola PORTA v minulosti. Štyridsaťštyri rokov je dlhá doba
na to, aby všetko zostalo po starom a nič sa nezmenilo Je prirodzené,
že sa všetko vyvíja a mení. Hlavné je, že Porta nám zostala a verím, že
zostane naďalej. Vyrastali na nej celé generácie.
V roku 2009 sa prvýkrát splnil sen o Porte mne. Odchádzala som
z Porty v Ústi n. L. plná dojmov. V ušiach mi zneli piesne, v srdci radosť
z toho, že som na vlastné oči videla Kapitána Kida, že som sa mohla
pozdraviť a zalomiť palec s Hankou Hosnedlovou, ktorej články si vždy
s nadšením prečítam v tlačovinách. Výtlačky PORTÝROV zdobia môj
domáci archív. Teším sa na tie tohtoročné.
To, že môžem byť na Porte aj tento rok, patri vďaka hlavne kamarátovi Ľubomírovi „Puky“ Wágnerovi z trampskej osady Čierna Puma
(Banská Bystrica). Porta sa stala súčasťou jeho života a tento rok si znova
zasadne na porotcovskú stoličku. K tematike Porty sa vždy rád vracal aj
vo svojich rozhlasových reláciách „Folkparáda“ a „Country magazín.“
Jeho rozprávaniu o histórii Porty a interpretoch sa nedalo odolať. Bola
som jeho nadšenou poslucháčkou. Dnes ma teší, že som tu práve s ním
a môžem naďalej počúvať jeho rozprávanie osobne, priamo na mieste
činu. Mám radosť, že Východné Slovensko má svojho zástupcu aj v radoch súťažiacich. Je to Edo Klena a Klenoty (Prešov). Držím im palce.
Moje poďakovanie za to, že môžem byť pri tom, patrí jednoznačne
aj Jindřichovi Šrejberovi a Ing. Josefovi Vejlupekovi. Výrazne mi to uľahčili. Dojmy a posolstvo z Porty 2010 donesiem na oplátku domov, na
Východné Slovensko, aby sa v písomnej forme uchovali pre iných tak,
ako sa uchovali tie v starých trampských kronikách.
Mgr. Jana Matzová, „Amazonka“,
Prakovce (SR)

z jiných hudebních žánrů na bluegrass. Členové kapely jsou také mezi
pořadateli bluegrass festivalu v Abaligetu - Maďarsko. Z tohoto festivalu
postoupila kapela i do mezinárodního finále Porty v Ústí nad Labem

Yasya

Velice kvalitní tým Yasya prošel řadou hudebních stylů a proudů.
V současné době se věnuje především melodickému folkrocku. Vedle
své vlastní tvorby má v repertoáru především skladby svých vzorů jako
je PJ. Hervey, N. Vague nebo ukrajinské skupiny Okean Elzy. Kapela má
celkem 7 členů
Milan Machát
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George Hamilton IV:
Na Jiřího Brabce často vzpomínám
Autor: Mgr. Petr Mečíř
Svoji kariéru jsi zahájil jako popová
hvězda v polovině 50. let. Co tě přimělo začít
s country?
„Jako malý chlapec jsem žil v Severní
Karolíně a poslouchal jsem z rádia Grand
Ole Opry. Můj dědeček byl horalem a miloval
country music. Když jsem byl malý, sedával
jsem na jeho kolenou, hrál si s jeho kapesními
hodinkami a společně jsme z rádia poslouchali pořady z Grand Ole Opry. Začátkem
40. let, někdy kolem roku 1942 nebo 1943,
mě můj děda naučil milovat hudbu a já začal snít o kariéře country zpěváka. Má první
nahrávka, která vyšla v roce 1956, byla ovšem
baladou dospívajícího mladíka. Byla jednou z
těch písní o lásce na střední škole a potyčkách
dospívajících. Byl to velký hit v oblasti popu,
nikoliv v country. Vše se seběhlo velmi rychle a já měl najednou svého manažera a jezdil
jsem na společné turné s Buddym Hollym,
Genem Vincentem, Eddie Cochranem a Everly
Brothers. Nazývali nás rockabilly. Všichni to
byli báječní lidé a mě velmi bavilo s nimi vystupovat, ale mé srdce bylo v Nashvillu. Chtěl

jsem být v Nashvillu. Přestěhoval jsem se sem
koncem roku 1959 a Chet Atkins se mnou
podepsal nahrávací smlouvu s RCA. Ve stejném roce mi bylo rovněž nabídnuto, abych se
stal členem Grand Ole Opry. Toto je můj 45.
rok v Grand Ole Opry. Již 45 let! Vždy jsem
toužil být country zpěvákem a je pravda, že
jsem přeběhl z popu ke country. Mé působení v oblasti popu však bylo spíše jen dočasnou
návštěvou. Jen jsem čekal na příležitost, abych
mohl jít a dělat to, co jsem vždy chtěl, což bylo
zde v Grand Ole Opry a Nashvillu. Proto jsem
velice vděčný a velice šťastný, že mohu být maličkou součástí Grand Ole Opry, což je podle
mého názoru nejlepší country show na světě a
domov country music.“
Jednou z tvých současných aktivit je moderování a vystupování v Grand Ole Opry.
Jaké to je být součástí velké historie country
music?
„Jsem za to velmi vděčný. Teď je mi 72 let.
Rozhlasové stanice příliš nehrají interprety
mého věku, protože chtějí oslovit především

mladší publikum. Je to v pořádku a já tomu
dobře rozumím, protože sám jsem býval mladým zpěvákem. Ale někteří z mých přátel,
kteří jsou stejně staří jako já, si občas stěžují,
že rádia nehrají jejich písně a že se jim nedostává stejné pozornosti jako těm mladým.
Ale to není můj případ, protože já jsem tolik
vděčný. Mám již více než padesátiletou kariéru. Toto je můj 55. rok v country music. Jsem
moc rád, že tu stále mohu být. Každé ráno,
když se probudím a dotknu se nohama země,
říkám si: ‚Děkuji ti, Bože, za další den.‘ Bylo
to nádherných padesát let. Jsem tak šťastný, že
mohu být částí Grand Ole Opry, jeviště, kde
již hrálo tolik báječných zpěváků. Grand Ole
Opry je moje životní radost. Cítím, že Grand
Ole Opry je jako hvězda. Nejsou to lidé, hvězdou je každá show na onom místě. Je větší
než my všichni. Myslím, že Grand Ole Opry
je něco jako Vatikán nebo Řím pro katolíka.
Je to posvátné místo všech country zpěváků.
Jsem hrdý, že mohu být její součástí a také
se těším do country nebe, kde znovu uvidím
Jiřího Brabce.“

Jak jsem poprvé potkal Portu

„Dobrý den, Milane, chtěl bych se zeptat,
jestli byste nechtěl napsat nějaké články pro
Portýra, což je zpravodaj z Porty…“ Hlavou
mi problesklo – Porta? To je jako country, folk
a jiná trampská hudba? A jéje, jako by mi nestačilo poslouchat dědovo rádio, kde má stále
naladěný CountryRadio. Nuže řekl jsem si:
„Chlape, to vydržíš, jedno odpoledne si poslechneš country, napíšeš pár článků a aspoň
si vyděláš o prázdninách nějaký peníze. Ke
kytaře trochu vztah máš, hraješ na ní na táborech, tak to dáš!“.

Nuže, vydal jsem se tedy na Portu. Kolem
mě spousta starších trampíků s kytarami, plnovousem a pivním mozolem, a mezi nimi já
– devatenáctiletý mlaďas, co poslouchá d’n‘b,
rock a občas metal. O Portě jsem nevěděl nic.
Dal jsem se do řeči s jedním z organizátorů, a
ten mi vše vysvětlil. Řekl jsem si, že to možná
tak hrozný nebude a šel jsem do toho.
Druhý den byl klíčový. Musel jsem na nějaké tři hodiny přímo na stage, kde hrály jednotlivé hudební skupiny. Bál jsem se, opravdu.
Ale jakmile jsem si sedl a zaposlouchal se, dokonce jsem i textu rozuměl, což se mi u rockových skladeb moc často nestávalo a u metalových vůbec. Nehledě na to, že elektrická hudba
žádné texty nemá… HA – a prozření bylo nasnadě. Hned text první písničky mě velmi zaujal. Uvolnil jsem se tedy z křeče, uvelebil jsem
se na židli a zaposlouchal se do písniček.
Melodie každé z nich byla originální, prvky se téměř neopakovaly. Zkrátka tvorba, která moc nekopíruje ostatní a raději si jde svou
vlastní cestou. Každá kapela hrála trochu něco
jiného, což na celou věc házelo poněkud jiné
světlo.
Atmosféra kolem stage mě úplně odrovnala. Pamatuji si z koncertů velkých rockových a
popových hvězd, jak každý euforicky ječí na
důkaz toho, jaký je to odvaz, poskakuje ze
strany na stranu a pivem v kelímku prakticky

ujišťuje ostatní kolem sebe, že zajisté nepojedou domů suší. Ale zde, zde to bylo diametrálně odlišné. Lidé seděli nebo poklidně stáli a
poslouchali, opakuji POSLOUCHALI, o čem
daný interpret zpívá. To mi připadalo kouzelné. A když zazněla nějaká známá skladba,
neřvali její slova bezmyšlenkovitě do vzduchu,
ale tiše zpívali s kapelou a zkrátka vystoupení
kapely nemrvili.
Ano, sice je pravda, že svého vrstevníka
bych tu hledal asi jen stěží, ale kdybych sem
přivedl několik mladých lidí, co to v hlavě mají
srovnáno, věřím, že by si to dokázali užít stejně jako já.
Až do letoška jsem měl o Portě neutrální
mínění mínění a stranil jsem se jí (jak jsem
psal na začátku, o country hudbu jsem zavadil
pouze na táborech a i na těch jsem vyhledával
spíše modernější písně), ale letos se můj názor kompletně změnil, protože jsem zjistil, že
to je skvělá akce se skvělou hudbou, na kterou
chodí skvělí lidé, které Porta vzájemně spojuje.
Příští rok se sem rád vydám znova a doufám,
že sem přivedu i své přátele. Vám, co to čtete, to doporučuji také, přiveďte víc a víc lidí.
Koneckonců, vy zřejmě už sami víte, jaké to
tu je prima…
Milan Machát
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TRAMPSKÁ SEDMA
Portovní znalci vědí, menšina tuší, ale
většina neví, že tu „černou“, ale věřte, že radostnou portovní dřinu dělají porťáci z České
tábornické unie. To nemá být skrytá reklama,
naopak otevřená pochvala těch, kteří v průběhu každého jara zas a znovu stvoří 19 soutěžních koncertů ve 14ti primárních kolech
v České republice.
Statistika letos zaznamenala 228 soutěžních formací, v nich 702 hudebníků, které
shlédlo 1600 diváků. Žánrové nůžky jsou
v základních kolech Porty opravdu široce rozevřené. Bez jakékoliv emoce lze konstatovat,
že žánr, který se s trochou básnické licence
dá označit za ten, který voní kouřem, dálkami a romantikou, je v menšině. Ano, jejich
interpreti si většinou nekladou za cíl ohromit

posluchače vytříbenou instrumentální technikou, složitou kompozicí či nevšedními texty.
Jsou to skladby, které vychází z duše obdařené vnímáním krás přírody, toulání po lesích,
obyčejného kamarádství a v neposlední řadě
trampských tradic.
Pohříchu je třeba přiznat, že jen málo
z nositelů téhle ryzí portovní tradice se objeví
ve finálových koncertech soutěže. Proto jsme
pro vás letos poprvé zkusili vybrat „sestřih“
těch, kteří více či méně nesou na portovní trh
svoji kůži v rytmu „di tramp“.
Přijďte si polahodil uši a duši na malou
scénu Letního kina v sobotu ve 13 hodin!
Trampskou sedmu na Portě 2010 tvoří: ostravský MAROD, plzeňský JAMPET, pražské
HLUBOKÉ NEDOROZUMĚNÍ, JERRY a

DCERY z Příbrami, DOBRÁCI z České Lípy,
přerovský ŠPUNT a CHRPA Chrudim.
Petr Lochness Křivohlávek
ředitel soutěže Porty

PROČ UŽ NEPOROTUJU

O jakékoli naší činnosti rozhoduje i naše
momentální rozpoložení. Někdy se vám zdá,
že cokoli uděláte, je samozřejmě OK; jindy
přijde den, kdy cokoli vezmete do ruky, vám
upadne, kam šlápněte, zaručeně něco rozšlápnete, a co řeknete, bývá většinou blbost. Což
se ovšem přenáší i na naše vnímání činnosti
bližních, přírody i vesmíru… A teď si představte, že máte spravedlivě posoudit, jestli byla
absolutně lepší folková kapela Žahouři nebo
trampský sbor Zlatá podkova, když vám onoho dne připadá všechno kolem krásné, melodické a k tanci mezi sedmikráskami lákající –
případně vám všechno leze krkem a nejradši
byste odešli na pivo, abyste to krákorání nemuseli poslouchat…
Kdepak; s tímhle vnímáním porotci být
nemůžete, byť byste byli jánevímjací odborníci. Porotce musí být asketa, tvrdolín, neukecatelný a na svém si zásadně stojící, v hlavě musí
mít jasno, kritéria hodnotitelská přesně srov-

naná… Teprve
s věkem a zkušenostmi přichází
vám na mysl, že
takových lidí jste
v životě potkali za padesát let
možná pět, ale
spíš dva, pokud
vůbec nějakého.
Pokud jste navíc
desítky let porotovali, a to i na
soutěžích přímo
hvězd se dotýkajících, s dvaceti
tisíci diváky za
zády…
Leč učiňme to srozumitelnějším: Poprvé
jsem seděl v porotě trampské soutěže na Portě
’67 (ano, to byla ta první!). Někdo tehdy přišel
s lehce stupidním nápadem (no prosím, možná dokonce já sám!), aby porota sedící v první
řadě hodnotila čísly od jedné do pěti, které
bude zvedat nad hlavu. Ta čísla byla oboustranná, viditelná jak z pódia Letního kina, tak
z celého hlediště. Ano, přátelé – tušíte správně!
Ovoce nebylo shnilé, spíš nezralé, a nebyly to
maliny, ale letní jablíčka tu a tam i s nějakým
šutrákem… Naštěstí mnohé z projektilů zachytily řady diváků za námi. A to jen proto,
že jsme ocenili moderní Mohykány výše, než
tradičně dující S. T. O. Peklo… A to jsem se
tak snažil být objektivní! Ale tam jsme rozhodovali průběžně. Jinde po mě plivali a jinde
mě zase chtěl zmlátit jeden kulturista, že jejich kapela nevyhrála, ačkoli podle vlastního
úsudku byla nejlepší… Podle mě ne. Ale vypravujte to kulturistovi! Jedna smůlovatá ka-

pela, která byla pořád druhá, byla na krajském
kole v Děčíně podle mého hodnocení první.
Nic platné to nebylo, zase byla druhá, a její
zpěvačka (mimo jiné velmi dobrá!) mi osobně
přišla vynadat svatosvatě přesvědčena, že ten
zlej chlap v porotě jsem já.
Nejhorší utrpení byly semináře. To se kapely sešly a porota jim vysvětlovala, proč hodnotila tak, či onak. Jenomže já nikdy nevěděl,
proč jsem hodnotil tak, nebo onak – a vsadím
se, že kromě těch neúplatných asketů a tvrdolínů (z nichž jsem za padesát let porotování nejspíš nepotkal ani jednoho) to v porotě nevěděl
nikdo! Někteří si to jen namlouvali, jiní si činili mnohé poznámky do bloků, aby přesvědčili
sami sebe, další byli víceméně nezodpovědní a
nechávali to prostě na ostatních…
Další problém porotování, který narůstá
s počtem odporotovaných let: Hudba kolem
nás se mění. Přicházejí nové směry, styly, rytmy… Dokonce i v trampské muzice, která je
relativně (samozřejmě vedle C&W) nejkonzervativnější… A vy tomu prostě přestáváte
rozumět! Dokonce se vám to už ani nelíbí.
A když pak navíc máte ten den, kdy všechno,
co vezmete do ruky, vám upadne (atd., viz
výše), máte tendenci všecko šmahem odsoudit,
soutěžící vyhodit, případně postřílet – nebo
jít na pivo. Jenže ani jedno z toho nemůžete,
protože jste se zavázali spravedlivě porotovat.
A všechny ty kapely, lepší i horší, nesou na trh
nejen své umění (či neumění) ale hlavně práci,
snahu a víru… A to všecko by snad dokázal
spravedlivě zhodnotit jenom pánbu se sborem
archandělů.
A proto už neporotuju!
Kapitán Kid
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Vejce a já…
Čech jak má být, herec, moderátor a navíc i tramp. To vše a mnohem víc je jeden z moderátorů letošní Porty, Vladimír Čech, který svolil ke krátkému rozhovoru, jenž vám zde mohu zprostředkovat. „Trochu mě mrzí, že trampování vymírá, protože potkám-li nějakého trampa, tak
bývá v mém věku a hledat mladé trampy je opravdu náročné, ale myslím si, že by se trampování
mělo vzkřísit, protože bylo úžasné a přinášelo povznesení pro lidi, co si hledali vztah k přírodě.
A k trampské muzice, já proti ní nic nemám. U mě to bylo složitější, protože jsem ze šedesátých
let, takže jsem byl ovlivněn i hippies a rockovou muzikou. Tím jsem byl odkojen a až poté jsem
si hledal cestu k jiným žánrům, ale je-li trampská muzika hrána někde u ohně, tak to je prostě
nádhera,“ říká Vladimír Čech o trampování obecně.
Slovo vejce v nadpisu článku je jednoduše vysvětlitelné. Je to totiž Vladimírova přezdívka.
Získal jí poté, co spolu se svým kolegou zvítězil v soutěži hod syrovým vejcem na dálku, aniž
by spadlo. „Když jsme si na konci potlachu vyměňovali adresy, tak se mě jeden člověk jménem Toulavý Zpěvák ptá: „Jméno?“. Odpověděl jsem, že jsem Vladimír Čech a on pokračoval:
„Jméno?!“. Odpovídám, že Vladimír, ale ani to ho neuspokojilo, tak se ozval potřetí: „Copak ty
nemáš trampské jméno?“ Nuže, neměl jsem. Tak on s chladnou tváří šáhl po ešusu, co měl vedle
sebe, ve kterém byl čaj nebo voda, chrstnul mi to do obličeje a pravil: „Křtím tě jménem Vejce!“,
no a měl jsem trampské jméno,“ popsal s úsměvem na tváři proces získání své přezdívky.
Na moderování v Ústí se moc těší, již zde několikrát byl a navíc působil i v Činoherním
studiu, čili Ústí jako město dobře zná. A na co se vlastně těší nejvíc? „Nejlepší je závěrečný oheň,
u kterého všichni hudebníci jakoby jamujou, což je kouzelné a je to zkrátka to nejlepší a na to se
moc těším,“ ukončil náš rozhovor.
Na Vladimíra Čecha se můžete těšit právě dnes, v sobotu, kdy bude moderovat interpretační
finále.
Milan Machát

Jen tak mimochodem
OMLUVA

Omlouváme se všem porťákům, trampům a divákům Porty, že nepouštíme na
podium kouř, nepoužíváme laserová světla
a nemáme velkoplošnou LED obrazovku.
Jsme nejspíš zaostalí, ale slibujeme, že s tím
něco uděláme. Už dnes vám můžeme prozradit, že jednáme s Palace Cinemas, že příští
Portu odvysíláme přímo do vašich domácností ve formátu 3D.

Ach to počasí…

Červenec nás asi nemá rád. Loni nám
déšť s větrem smetli
úvodní koncert
Votvírák, letos nám zničil dva altány ještě
dříve , než Porta vůbec začala . Máme sice
vždy mokrou variantu, ale to rozhodování,
kterou zvolit je vždycky obtížné.Proto jsme
se rozhodli, že následující ročník Porty uspořádáme už v únoru a to Egyptě . Průměrná
denní teplota je tam v té době 24° C a nebe
je jako vymetené.

Povzdech

Nejmenovaný činovník Porty (J.Š) zatlačil v Řevnicích po Rose na kolejích slzu a
povzdechl si:“ Člověče, vždyť mi nejsme tak
staří, ale ta Porta je nějak čím dál častěji !“

Baleťáci díky

I letos Vám Portýra kolportovali členové Cikánova baletu.Kamarádi děkujeme a
jsme Vám vděčni. Při nejbližším příležitosti
se o vás zmínime u ředitele Severočeského
divadla opery a baletu…

Porta v Číně

Většina diváků Porty vůbec netuší, že už
na letošním mezinárodním finále jsme málem mohli vidět i soutěžící z Číny. Náš dvojnásobný porotce Ota Maňák (autorská i interpretační soutěž ) nedávno navštívil Čínu,
aby prověřil terén „Kytary neznají,ale hrají na
takové balalajky. Zahrají všechno – od klasiky
až po džez. To by bylo v pořádku , něco pro
naši soutěž bychom vybrali“ říká náš expert.
Potíž je v tom , že počet soutěžících ve finále
se stanovuje podle počtu oblastních kol , ze
kterých vítězové národních kol vzešli.
Čínská Porta však má 23 736 oblastních
kol, z čehož plyne, že při dodržení soutěžního řádu by v Ústí nad Labem hráli samí
Číňané.

Vzpomínka
Na páteční autorské soutěži mohli posluchači vyslechnout i skladbu „Hyla
arbore“ od autora Marka Jonáše,
která byla nominována ze západočeského oblastního kola. Bohužel nás
Marek opustil navždy dříve, než nám
mohl svoji písničku zahrát.
Věříme, že tam někde nahoře se na
nás dívá a fandí těm, kteří o autorskou Portu bojují.

Ahoj kamarádi
pakliže máte zájem o zvířátka
nabízím vám štěňátko zlatého
retrívra. Štěňata jsou očipovaná,
odčervená.
K odebrání ihned a zdarma
Bližší informace na tel.: 734 428 331

Hrajeme zkrátka JEN TAK
dokončení ze strany 5

tohle, než aby celé odpoledne seděly před počítačem,“ vyřkla maminka svatou pravdu o tom,
jak dnešní mládež tráví svůj volný čas místo
toho, aby dělala něco ušlechtilého, jako třeba
věnování se hudbě.
Jen Tak už nahráli své první CD, které bylo
spíše neoficiální vánoční překvapení, ale o oficiálním CD silně uvažují. Jen, aby jim to vydrželo.
„Určitě je nebudeme nutit, aby v tom pokračovali,
protože já jsem přes hudbu a manžel přes sport,
takže jsme si řekli, že co si vyberou, tak tam holt
půjdou. Spíš doufám, aby zůstali u podobné muziky, protože Tomáš už koketuje s elektrickou kytarou, ale chtěla bych, aby si zachoval věrnost tomuto stylu, který hraje teď,“ zadoufala maminka
na závěr našeho rozhovoru.
Milan Machát

portýr
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George Hamilton IV: Na Jiřího Brabce často vzpomínám

Co je nejtěžší na skloubení hudební kariéry a rodinného života?
„Vše je velmi těžké. Moje žena musí trávit spoustu času sama. Musela vychovat děti,
protože já byl velmi často pryč a stále jsem. Na
jednu stranu je to nádherný život, ve kterém
člověk může zpívat, skládat hudbu a setkávat
se s přáteli po celém světě, ale na druhou stranu to není moc dobré pro rodinu, protože na
tu bohužel nezbývá mnoho času. Ale nejsou to
pouze hudebníci a baviči, ale také sportovci a
spousta dalších, jejichž práce vyžaduje časté
cestování a odloučení od rodiny. Myslím, že
muži a ženy, kteří zůstávají doma a starají se
o rodinu, zaslouží velké uznání, protože je to
pro ně velmi těžké.“
Těší tě, když se k tobě hlásí fanoušci na
veřejných místech?
„Ano, vůbec mi to nevadí. Vždy jsem velmi
rád, když mě někdo pozná. Mám docela obyčejnou tvář. Spousta lidí si mě vůbec nepovšimne.
Myslím i v country music. Občas mi vyhovuje,
že mohu zůstat v anonymitě. Ale když mě někdo pozná a požádá o autogram, vždy to velmi
potěší. Je dobrý pocit vědět, že někomu na vás
stále záleží. Je to velká výsada strávit 55 let děláním něčeho, co milujete, co je vaším koníčkem
a světlem vašeho života. Občas se mě lidé ptají,
kdy půjdu do penze a já jim říkám: „‘Do penze?
A z čeho?‘. Já nemám žádnou práci, je to zábava.
Skončím, až když mě Pán povolá k sobě.“

Kdy jsi byl v Čechách naposledy?
„Je to již řada let, co jsem tam byl naposled. Naposledy jsem přijel navštívit Jiřího
v roce 1993, abychom natočiili pár televizních
pořadů. Rusové byli pryč, železná opona taky
a lidé byli volní. Měli jste nového prezidenta
a vše se obracelo k lepšímu. Když jsem přijel
navštívit Jiřího a jeho televizi, Jiří mě vyzvedl na letišti v novém autě a pořád telefonoval
z mobilního telefonu. Předtím takové věci
mít nemohl. Řekl mi, ‚Georgi, mám pro tebe
skvělou zprávu!‘ Já jsem nevěděl, co tím myslí,
tak jsem se ptal, co je to za zprávu. A Jiří řekl:
‚Máme teď v Praze tři nové McDonaldy!‘ To
byla ta skvělá zpráva. A Jiří tím byl opravdu
nadšený, protože to bylo symbolem nové éry,
svobody a všech těch báječných věcí, které
byly tak dlouho nedostupné.“
Představuje číslo IV v tvém jméně dlouhou tradici Georgů Hamiltonů v tvé rodině?
„Ano, můj pradědeček, dědeček a otec byli
všichni Georgeové Hamiltonové a když jsem
se narodil, byli všichni stále naživu. Myslím, že
to bylo kvůli sociálnímu pojištění a daňovému
úřadu, aby bylo jasné, o koho jde. Museli nás
nějak rozlišit, a proto na můj rodný list napsali: ‚Toto je George Hamilton IV.‘ Já sám jsem
číslici IV nikdy nepoužíval, dokud jsem nepodepsal svou první nahrávací smlouvu. Řekli
mi: ‚Napiš sem celé své jméno‘, tak jsem na-

psal ‚George Hamilton IV‘.
A ten muž se začal smát a
řekl: ‚To je přece praštěné
jméno! George Hamilton
IV! To chceš být country
zpěvákem s takovým jménem?‘, ale pak se zamyslel a
řekl: ‚Ale víš co, já myslím,
že to použijeme na desku,
protože je to něco jiného.‘
Nakonec jsem byl rád, že
to tak udělal, protože po
pár letech jsem se dozvěděl
o novém herci se jménem
George Hamilton a díky
té číslici IV nás aspoň lidé
mohou rozeznat, kdo je
kdo. Mám syna, který se
jmenuje George Hamilton
V. Je rovněž zpěvák a textař a také on se znal s Jiřím
Brabcem. Když Jiří Brabec
s dcerou Luckou přijeli do
Nashvillu dělat nějaké natáčení pro svůj televizní
pořad a já byl zrovna pryč
na turné, George V provedl Jiřího a Lucku po městě
a zařídil jim nějaká interview. Hodně cestuje po východní Evropě a Polsku a
také strávil nějaký čas v Německu. George V
má pětiletého syna, který se jmenuje George
Hamilton VI. Neptej se mě ale na George VII,
to již bude jeho problém.“ (smích)
Cestuješ stále po světě?
„Ano a zvláštní na tom je, že teď jsem vytíženější než kdykoli předtím. Je to již dlouhá
doba, co jsem měl nějaký hit v rádiu. Zdá se, že
když někdo dosáhne mého věku, lidé začnou
uvažovat: „Radši ho pozveme na vystoupení,
taky tady nemusí být věčně…“ A to je pro
mě legrační. Dostávám více nabídek, než kolik stihnu vyřídit. To je další z důvodů, proč
mohu být tak šťastný. Necítím se být přehlížený, protože lidé stále chodí na koncerty a moje
cédéčka se stále prodávají. Před nedávnem
jsem vydal nové gospelové album. Postupně
jak stárnu, čím dál více se zabývám vážnějšími
tématy, duchovní stránkou života a gospelem.
Občas dělám akustické koncerty v malých
kostelích a pokaždé zpívám nějaké moravské
hymnusy a vyprávím lidem o jednotě bratrské
a o jejím vzniku. Není tam žádná kapela, žádná zvuková aparatura, jen já s kytarou. Velice
mě taková vystoupení baví, protože mohu velmi intimně komunikovat s diváky.“
Děkuji za rozhovor.

