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Akce, klapka: Porta po čtyřiačtyřicáté!
Trochu filmařského slangu jsem si vypůjčil pro titulek pozvání do nového ročníku Porty,
festivalu, který ač úctyhodný věkem, je každoročně znovu a znovu mladý a od základu
nový.
Ano, přes tradici, která se letos prodlouží o čtyřiačtyřicátý ročník, je Porta každoročně
omlazována stovkami nových muzikantů, skladatelů, písničkářů. Soutěž zas a znovu začíná od základních kamenů. Těmi jsou především česká primární kola. Všechna vzorně
připravena! Stejně jako loni je i letos čtrnáct základních kamenů „poklepáno“ pro zahájení stavby dalšího ročníku soutěže Porty.
Každému novému ročníku předchází důkladná příprava, začínající zhodnocením ročníku ukončeného, sečtením plusů a mínusů a z toho krystalizující úpravy, změny a novinky. Vězte tedy, jaké novoty jsou (pro vás – soutěžící) připraveny.
Od počátku je Porta soutěží a vítězná interpretační trofej byla a je uctívána nejvýše.
Ačkoliv je festival již několik let formátu mezinárodního, je interpretační soutěž v České
republice nesrovnatelná jak množstvím soutěžících, tak i jejich úrovní. A tak i s přihlédnutím k tradici Porty, jakožto českého fenoménu, se
bude „hlavní“ trofej InterJednou z hvězd řevnického finále Porty
pretační Porty udělovat
bude Jaroslav Samson Lenk
v českém finále v Řevnicích. Přesněji řečeno, vítězové obdrží namísto sice krásných, ale přece
jen trochu „neportovních“ totemů tradiční keramickou plastiku akademického sochaře Miroslava Rabocha. Mezinárodní interpretační
finále v Ústí nad Labem pak bude jakousi pověstnou třešničkou, jejíž
hlavním posláním bude „vyvézt“ tu dobrou zprávu o Portě do zahraničí.
Mění se i formát autorské soutěže Porty – na česko-slovenskou.
Bude nadále vrcholit v Ústí nad Labem. Z každého primárního kola
v ČR a slovenského finále postoupí dvě vítězné skladby. V Ústí n.L. budou všichni postupující nejprve hrát ve třech semifinále – tedy odpadá „domácí předvýběr“ autorské poroty a všichni postupující budou
reálně soutěžit. Do samotného finále pak porota vybere deset finálových skladeb.
Mezinárodní finále pak ještě více podpoři tradici trampské písně či chcete-li - více naplní původní podnázev Porty: festival country & western a trampské písně. Vedle oblíbeného koncertu Trampský potlach
totiž otevře recitálovou přehlídku trampských skupin.
Webové stránky Porty www.porta-festival.cz prošly rekonstrukcí.
Někteří soutěže chtiví muzikanti tak museli čekat se svou přihláškou
na nové přihlašovací formuláře, které byly spuštěny 10. 12. 2009. A že
vás, nedočkavců, bylo! Vše nasvědčuje tomu, že na Portě 2010 bude
pěkný nával. A to je dobře! Už se na vás na všechny těšíme, a přejeme
Velkou hvězdou ústecké části festivalu bude George Hamilton IV.,
Petr Lochness Křivohlávek
úspěch!
náčelník ČTU

pokračovatel slavného countryového rodu.
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Národní finále, Řevnice 25.- 27.června

Oživlé

L e s n í d i va d l o

Ačkoliv většina veřejnosti si portovní dění spojuje s létem, pravdou je, že s přípravami na nový ročník Porty se začíná ještě dříve, než
dozní poslední tóny závěrečného finálového koncertu. Takže s novým
rokem jsou přípravné práce na Portu 2010 už v plném proudu. O tom,
jak to vlastně letos všechno bude, co zůstává, co se změnilo a na co se
můžeme těšit, jsme hovořili s Andulkou Roytovou, předsedkyní Rady
festivalu Porta a zároveň předsedkyní Sdružení Porta:
"Jedním z podstatných bodů, na nichž se organizátoři Porty společně dohodli, je větší propojenost oblastních kol s řevnickým národním a ústeckým mezinárodním finále. Proto budou
do příprav více zapojeni také krajánci z oblastí, aby se i při mediální prezentaci postupovalo jednotně. A oblastní kola jsou vlastně už doslova za dveřmi – první z nich, podbrdské, je plánováno
na 13.únor. Podrobný rozpis termínů jednotlivých kol mohou zájemci najít od začátku ledna na
portovních webových stránkách, které také doznaly určité změny díky zjednodušení pro snazší
orientaci. Co se týká uzávěrek pro přihlášky do těchto kol, platí starý systém - zhruba týden před
datem konání, i když samosebou s určitou tolerancí. Ale jak se ukazuje, už dnes se hlásí první
zájemci o účast."
Vypadá to, že úspěchem bude korunována rovněž snaha organizátorů rozšířit mezinárodní
finálové klání v Ústí nad Labem i o účastníky z dalších zemí, kteří by prošli obdobnými soutěžními festivaly jako je u nás Porta. Kromě slovenských a polských kapel se jedná o Holanďany,
pracuje se i na německé nebo rakouské účasti. (Bližší v textu J.Vejlupka na str.3, pozn red.)
Zásadní změna se promítne do autorské soutěže, kdy z oblastí budou vyhodnocené písničky
postupovat do Ústí do tří semifinálových skupin a teprve odtud do konečného finále. Což je pro
autory soutěžících skladeb daleko příznivější než předchozí forma. Další příjemnou novinkou
je obnovení hudebních workshopů v rámci Porty, takže v Řevnicích můžeme počítat s dílnou
autorskou, kytarovou a banjovou. A soutěžící zde budou hrát nikoliv tři, ale pět písniček, aby se
stačili rozehrát a ukázat víc ze svého repertoáru.
„Bližší podrobnosti o programech a struktuře obou finálových kol se zájemci dozvědí od jejich organizátorů. Já jen ve stručnosti uvedu několik zajímavostí týkajících se řevnického finále.
S nabídkou a předprodejem permanentek jsme začali vlastně již v předvánočním čase jako hezký
dárek pod stromeček. Můžeme slíbit určité technické vylepšení v areálu, zejména zastřešení prostoru pro účinkující u pódia, zajištění občerstvovacích stánků, již tradičního psího útulku, stanového městečka, které v případě potřeby může být rozšířeno, ale i oblíbené noční sejšny. Páteční
program bude opětně trampský, divadlo má být využito už od rána, na paralelní scéně na hřišti
se budou konat recitály, nebude chybět ani doprovodná výstava z portovního dění a spolupráce
s dětmi z místní školy,“ uvádí A.Roytová k programu.
S A. Roytovou hovořila H. Hosnedlová

Porta na rádiích aneb Rádia na Portě
Jednou z cen pro vítěze Českého národního
finále je kromě jiného i medailon na Country
rádiu, které je jedním z hlavních mediálních
partnerů Porty. Další rozhlasové stanice, které
podporují a propagují Portu, dávají prostor pro
písničky a interprety, kteří na Portě vystupují,
což je pomoc překračující hranice samotné
Porty. Je to pro folk, country a trampské písničky velký přínos právě v době, kdy prosadit se
v našich médiích je opravdu velmi obtížné
Je velmi povzbuzující, že Portu dnes podporuje již 20 českých radií.
Významným partnerem je Český rozhlas
Praha, Český rozhlas Sever a další krajská studia Českého rozhlasu.
I pro letošek připravujeme výběrové CD
z Porty v Řevnicích. Vydá ho opět Akordshop

a bude tak jako minulé CD poskytnut všem
našim partnerským rádiím jako promo CD.
Dramaturgie alba bude opět kombinovat písničky soutěžících skupin i slavných hostů festivalu. Pro ročník 2010 platí opět záměr, že veškerá vystoupení na Portě budou nahrávána se
souhlasem interpretů a budou sloužit k propagaci hudby country, folku, trampských písniček
a jejich interpretů.
Dalšími stanicemi, které Portu podporují
a se kterými se budeme snažit spolupracovat
jsou: Rádio Proglas, Rádio Samson, Rádio
Jizera, Rádio Čas, Rádio Vysočina, Rádio
Krokodýl, Rádio Petrov, Rádio Jihlava, Rádio
Folk a od letoška i Rádio Egrensis. Všem děkujeme za pomoc při propagaci Porty a portovních písniček!
Občanské sdružení Porta

Národní finále Porty, Řevnice
pořádají: občanské sdružení Porta, Česká tábornická unie, SAI
za finančního přispění: Středočeký kraj, OSA, Akord shop, Sdružení výkonných umělců, Nadace Život umělce
sponzoři: Pivovar Ferdinand, Intergram
partneři: město Řevnice, Řevnické kulturní léto
mediální partneři: Český rozhlas Praha, Country rádio, Radio Samson, FAN online.cz

Výsledky interpretační
soutěže Porty
Řevnice 2009
1. Zdeněk Hamřík, Mohelnice
2. Strašlivá podívaná, Plzeň
3. skupina Alibaba,
Horka nad Moravou

Hvězdy nad Řevnicemi
V národním kole v Řevnicích 2010 vystoupí

Věra Martinová, Spirituál kvintet,
plzeňský Cop, Tomáš Linka,
Rangers Band, Wabi Daněk,
Jaroslav Samson Lenk,
folklórní Hradišťan v čele
s Jiřím Pavlicou,
Štěpán Rak, Tony Linhart,
akustický Radim Hladík,
Ivan Mládek, Ivo Jahelka,
Pavel Žalman Lohonka,
Xindl X, Vojta Kiďák Tomáško
a další

Countryon na Portě

Jednou z hlavních cen pro vítěze národního finále Porty je akustická kytara značky
James Neligan. Do soutěže ji věnuje hudební
obchůdek Countryon.
Tato výjimečná prodejna se specializuje na
country, folk a bluegrass, a tak je přirozené, že
má na Portě, jako již tradiční partner festivalu,
svůj stánek.
COUNTRYON nabízí bohatý sortiment
pro muzikanty: hudební nástroje všech cenových kategorií – kytary Martin, Rosawood,
Takamine, Furch, Rieger-Kloss, Ibanez,
Crafter, Cort, Strunal, Nashville, špičkové
mandolíny a banja od předních českých výrobců, foukací harmoniky, ale i ukulele, autoharfy nebo citery. Příznivce trampské, folkové
a country hudby jistě potěší aktuální nabídka
CD, DVD, zpěvníků a příslušné literatury.
Vedle nástrojů jsou zde nejrůznější typy
pouzder, žánrových příruček a škol a jedinečný výběr trsátek, prstýnků, strun, kapodastrů,
ladiček a ostatních potřebností jinde obtížně
sehnatelných. Postarat se Countryon umí také
o poškozené nebo dlouho nepoužívané nástroje – spolehlivě a rychle.
Prodejna Countryon je jedno z mála
prodejních míst, kde seženete i permanentní
vstupenky na Portu v Řevnicích a samozřejmě
i poslední sérii portovních CD.
Najdete ji U Vodárny 4, Praha 3 u stanice
metra Jiřího z Poděbrad.
(jvz)
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Mezinárodní finále, 22.- 24. července

Ústí n. Labem už se těší na Portu 2010
V posledních letech si PORTA v Ústí n. L. zažila spoustu změn. Změn vesměs vynucených spojením dvou festivalů téměř shodného názvu, které v naší malé zemi žily několik let
vedle sebe. V Jihlavě a před tím v jiných městech chodili diváci na finále festivalu PORTA
(bez přívlastku), v Ústí nad Labem pak na finále TRAMPSKÉ PORTY. Některá oblastní
kola byla společná pro oba festivaly, každý festival měl jiný soutěžní řád a není divu, že
některé kapely z toho občas byly poněkud zmatené.
Všichni jsme chtěli-i když možná každý trochu jinak- a tak jsme se v roce 2006 dohodli:
Festival bude jeden a bude to PORTA. Sdružení PORTA, pořadatel festivalu v Jihlavě našel
nové působiště v Řevnicích a protože v Ústí to bylo vždycky trochu mezinárodní (Slováci
pravidelně, ostatní cizinci občas), dohodli jsme se, že v Řevnicích bude české finále a v Ústí
n. L. mezinárodní. Navíc jsme obnovili českou a slovenskou autorskou soutěž a ta vrcholí
také v Ústí n. L. Největším problémem po sloučení obou festivalů se ukázal být ústecký
termín. Do finále totiž postupují kapely z národních kol, takže je logické, že Ústí musí
být až naposledy. V Řevnicích je české finále na konci června, na Slovensku a v Polsku
dokonce v červenci. V roce 2007 jsme se posunuli až do září a počasí se příliš nevyvedlo.
PORTA zkrátka není na září zvyklá. Rozhodli jsme se tedy pro změnu - 2. polovina července. (Jednou z nevýhod červencového termínu jsou ovšem pravidelné červencové dovolené
některých potencionálních hostů PORTY). Další změnou bylo prodloužení ústeckého mezinárodního finále na 3 dny. Přibylo totiž finále autorské soutěže a nám na něj nezbýval čas
v programu.V roce 2007 jsme tedy přidali jeden festivalový den a autorské finále uspořádali v Domě kultury. Přes zajímavé hosty finálového večera neprojevili diváci o program příliš
velký zájem a my jsme se nespokojili s chlácholením pamětníků, že o autorskou soutěž
nikdy nebyl valný divácký zájem. Začali jsme hledat řešení a přišli jsme s novou scénou
pro páteční večer: pěší zóna Lidického náměstí v Ústí n. L. Zkrátka, rozhodli jsme se jít
s PORTOU víc mezi lidi. Tento záměr vyvolal obrovské diskuze na tehdy nových společných webových stránkách spojeného festivalu www.porta-festival.cz.
Změny se ovšem osvědčily a v roce 2008 přišlo na PORTU v Ústí n.L.více než 3200
diváků. Loni - v roce 2009 jsme nemohli být spokojeni s návštěvou v Letním kině, na mezinárodní finále interpretační soutěže přišlo přes dvanáct stovek diváků. Podle prodaných
vstupenek to však bylo více než v letech 2006 a 2007. Ono je to ale relativní: Když přijde do
Řevnic 800 diváků je natřískáno, protože kapacita Lesního divadla je cca 800 míst, zatímco
když přijdou v Ústí n. L. do amfiteátru dvě tisícovky lidí, je poloprázdno. Kapacita hlediště
je totiž téměř pět tisíc.
I pro rok 2010 přicházíme s některými novinkami, nemůžeme zůstat stát na místě, stále je
co zlepšovat. Ve čtvrtek se uskuteční tradiční Trampský potlach, který letos opět připravují
kamarádi z České tábornické unie a slibují v něm vystoupení Zlatého Orla, Mikiho Ryvoly
a Nezmarů, Jitky Vrbové, Falešné karty a Kapitána Kida.
Pátek bude věnován autorské soutěži a kromě tří semifinálových soutěžních částí uvidí diváci autorské finále na Lidickém náměstí. Jeho hosty budou také stále skvělý Pacifik
a písničkář Pepa Fousek.
V sobotu odpadnou nesoutěžní vystoupení soutěžících kapel na terase Domu kultury.
Jako vedlejší scéna poslouží terasa ve čtvrtek a v pátek, v sobotu o ni nebyl v posledních
letech zájem. Počítáme i s dalšími vedlejšími scénami. Jednou z nich bude malá scéna
v Letním kině, na které se v sobotu odpoledne uskuteční nový koncert - Přehlídka trampských kapel, kterou nám pomohou připravit kolegové z České tábornické Unie. V sobotu
v podvečer pak začne na velké scéně amfiteátru Letního kina Mezinárodní finále interpretační soutěže. Mezi hosty uvidíme Wabiho Daňka, Kamelot a - pokud se nestane nic
neočekávaného – na samotný závěr i hosta z amerického Nashwille George Hamiltona IV.
Ve 23 hodin vzplane v Letním kině opět táborák, i když letos na jiném místě než v letech
předchozích. Hrát a zpívat se tam však bude jako vždy až do neděle…
Přijeďte, Ústí už se těší, hodně se tu za poslední rok změnilo, možná že zabloudíte!
Josef Vejlupek, Kulturní středisko města Ústí nad Labem

Mezinárodní finále Porty, 22.-24. července, Ústí nad Labem
pořádají: Kulturní středisko města Ústí nad Labem, Ars Porta Bohemica, Česká tábornická unie
za finančního přispění: Ministerstvo kultury ČR, město Ústí nad Labem, Ústecký kraj
sponzoři: pivo BŘEZŇÁK , Skupina ČEZ, GRANETTE a.s., INPEKO a.s. , Viamont a.s., SVS,
Severočeské doly, SPOLCHEMIE
mediální partneři: Český rozhlas sever, Ústecký deník, Nové Ústecké přehledy, Severočeský METROPOL

Hvězdy nad Ústím
V průběhu mezinárodního finále 2010
vystoupí tito hosté:

George Hamilton IV.,
legenda z Nashville,
Wabi Daněk
Kamelot s Romanem Horkým,
Pacifik, Petr Kocman a PK band,
Karel Kahovec,
Miki Ryvola a Nezmaři,
Kapitán Kid, Pepa Fousek
a další

Výsledky mezinárodního
finále 2009
Ústí nad Labem
Interpretační porta: G-Runs (NL)
Autorská porta:
Květoslav Nikl a Petra Guthová
za píseň Don Quijote, skupina
Jane Country, Brno
Divácká Porta: Grupa furmana, Polsko
Miss Porta: Patricie Theimerová,
skupina D.N.A. Brno
Ústecký stříbrňák: skladba Holka
z maringotky, skupina Viejos Ostrava
Cena města Ústí nad Labem: Neznámi,
Šterusy, (SK)
Nejlepší česká skupina, Cena Českého
rozhlasu Sever: Alibaba,
Horka nad Moravou
Zlatá porta: Tony Linhart za přínos
trampské písni a festivalu Porta
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Autorská soutěž, Ústí nad Labem 23. července

PORTA je především
soutěžní festival

Slovenská dívčí country kapela Daily
Porta byla od svého počátku soutěžní
přehlídkou souborů, kapel a skupin z oblasti country a trampské písně, posléze i folku.
S narůstajícím zájmem ze strany hudebníků
a interpretů si postupně vypracovala postupový systém od primárního kola až po mezinárodní finále. Tento charakter a rozsah
působnosti si zachovala, jako jediný festival
tohoto žánru u nás, do dnešní doby.
Jeho oblibu a důvěryhodnost dokumentuje skutečnost, že na pomyslné startovní
čáře stojí v Česku každoročně více než 250
soutěžících subjektů. Další soutěžící o postup
do Ústí nad Labem „bojují“ v Polsku a na
Slovensku, a postupují do mezinárodního finále ze svých národních festivalů.
Jejich hodnocení od primárních kol až
po mezinárodní finále objektivně hodnotí
odborné poroty a to podle odvedeného výkonu a ne podle toho, co se hodí dramaturgovi
či „podnikateli“ v kultuře. Letošní maratón
19 primárních soutěžních kol v Česku začíná 13.února v podbrdském Zaječově a končí
15. května v moravských Koryčanech.
Na mezinárodní Portě v Ústí nad Labem
se uskuteční dvě finále a to mezinárodní finále v interpretační soutěži a česko – slovenské
finále v autorské soutěži. Mezinárodní finále
interpretů se tradičně uskuteční v sobotu 24.
července v areálu Letního kina a bude ukončeno gala večerem. Do tohoto finále postoupí tři nejlepší kapely z národního finále České
republiky v Řevnicích a po dvou z národních
festivalů v Polsku a na Slovensku. Finalistou
soutěže se stává i vítěz mladší sestry Porty,
festivalu Brána. Poslední dva finalisty vybírá

pořadatel po dohodě s pořadateli obdobných
festivalů v zahraničí. Letošní
ročník zná již
tři
finalisty.
Odborná
porota polského
festivalu Kropka
poslala do ústeckého finále
skupiny Egon
Alter a Myśli
R ozczo chrane
W i a t r e m
Zapisane.

Ví t ě z e m
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 písně.
Svou renesanci zažívá od roku 2008 soutěž o autorskou Portu, která v hluboké minulosti byla samostatnou soutěží a konala se
i v jiném termínu než interpretační soutěž.
V novodobé historii festivalu byla autorská
Porta udělována nejlepšímu textu z autorské
dílny finalistů interpretační soutěže. Ústečtí
pořadatelé však opět dávají možnost, aby se
zúčastnili této soutěže všichni autoři, jejichž
písně se prezentují již na oblastních kolech.
Autorská soutěž je oddělena od interpretační. Finále se uskuteční na samostatném koncertu v pátek 23. července, po velkém úspěchu z předešlého ročníku, opět na pěší zóně
Lidického náměstí v Ústí nad Labem.

Stejně jako loni vyberou odborné poroty
na oblastních kolech dvě skladby, které postoupí do Ústí nad Labem. Novinkou letošního ročníku je, že interpreti všech nominovaných skladeb přijedou svoji účast ve finále
obhájit v semifinále. Všech 30 postupujících
skladeb bude rozděleno do tří skupin a z každé postoupí tři do vlastního finále. Pro organizátory se jedná o velice náročný projekt, ale
zvýší se objektivita hodnocení a průhlednost
celé soutěže. Vítěz převezme cenu na Dvoraně
Porty v sobotu 24. července v Letním kině.
Jindřich Šrejber,
Ars Porta Bohemica

Černá múza

hudba+text: Pavel Pokorný
Černá múza nic zadarmo ti nedá
vždycky ti všechno spočítá
kdo na ni pomyslí tomu třikrát běda
je stokrát horší jak noc propitá
Tak už si holka svlíkni tu cizí kůži
víš že ti černá nesluší
půlnocí bloudím jak všichni tví muži
tak hlavně pozor na duši
Má dlouhý vlasy a krásně voní
s jarem se vždycky rozletí
zbydou tu po ní stejně jako vloni
básníci navždy prokletí.
(Písnička z loňské autorské soutěže Porty)

Přehled všech soutěžních kol

Porty 2010
Podbrdské, 1. předkolo, Zaječov, 13.2.
Podbrdské, 2. předkolo, Příbram, 20.2.
Jihočeské, Soběslav, 6.3.
Severomoravské, Bludov (Šumperk), 6.3.
Podbrdské finále, Komárov, 13.3.
Polabské, Kolín, 13.3.
Západočeské, 1. předkolo, Plzeň, 27.3.
Východočeské, Svitavy, 27.3.
Praha, 1. předkolo, Praha - Stodůlky, 25.3.
Praha, 2. předkolo, Prah - Stodůlky, 26.3.
Krušnohorské, Osek (Duchcov), 3.4.
Podorlické, Kostelec n.Orlicí, 10.4.
Jihomoravské, Brno - Černá pole, 10.4.
Západočeské, 2. předkolo + finále,
Březová (Sokolov), 17.4.
Vysočina, Hříběcí (H. Cerekev), 17.4.
Praha, finále, Praha - Stodůlky, 22.4.
Severočeské, Vratislavice, 24.4.
Moravskoslezské, Ostrava, 24.4.
Chřibsko-karpatské, Koryčany, 15.5.
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