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Finále naruby?

né úhel pohledu na nelogiku postupového
žebříku chápat jinak.
Sestava účastníků mezinárodní interpretační soutěže se v současnosti rekrutuje z těchto festivalů:
• Polsko: festival Kropka, který se koná
v půlce července a od počátku spolupráce posílá vítěze s ročním odstupem.
• Slovensko: festival Turzovský vrabčiak,
který se odehrává v únoru.
• Vítěz juniorského festivalu Brána, který
vrcholí v listopadu.
• České národní finále Porty, konané závěrem června.

Při pohledu na data obou letošních portovních finále si každý návštěvník Porty
pomyslí, že se buď za A: spletl nebo, že se
za B: pořadatelé v Ústí zbláznili. Správně je
však překvapivě za C, je to pravda a data
platí! V tomto okamžiku se čtenář pravděpodobně znovu zamýšlí nad variantou B,
takže nám nezbývá, než ten dojem vyvrátit.
Vyvrcholení Porty bylo po jejím sjednocení
rozprostřeno do dvou finále - národního a
mezinárodního. Pro národní se našlo místo
takřka ideální – Lesní divadlo v Řevnicích.
Jen s termínem byl problém. Vzhledem
k datu ukončení oblastních kol, možnosti
areálu a akcím města přicházel v úvahu jen
závěr června. Ústí tehdy ustoupilo ze „svého“ června a mezinárodní finále posunulo
tu na červenec, tu na září. Ani jeden z těchto
měsíců se však neosvědčil. Návštěvníci reptali, že jsou dovolené (ty ostatně vybírají i
účinkující, soutěžící a pořadatelé), nastaly
kolize s dalšími akcemi města, se sponzory.

Důsledek se projevil v návštěvnosti. A tak byl
vyslyšen hlas boží = hlas lidu a Ústí se vrací
na počátek „svého“ června, tedy předskakuje Řevnice.
Ale co probůh s gradací soutěže, ptáte se zajisté? Nic se nezmění! A přidáváme vysvětlení. Letos jsme zdůraznili tradiční rozměr Porty jako českého fenoménu tím, že trofej interpretační Porty se uděluje v Řevnicích. A jak je
to tedy s postupem do mezinárodní soutěže
Porty v Ústí, když je dříve? Také jednoduše.
Je třeba si uvědomit, že idea mezinárodní
interpretační soutěže, či chcete-li finále, je
postavena na myšlence vyvézt dobrou zprávu o Portě do zahraničí. A naopak představit
českému divákovi to, co se na tomto žánrovém poli děje za českými humny. V tomto
smyslu je to tedy jakési nadčasové porovnání vítězů různých festivalů z Česka a okolních zemí, které je zároveň onou pověstnou
třešničkou na portovním dortu. Pak je mož-

Čechům se tedy jako jediným změní a prodlouží interval od finále Porty v Řevnicích
do ústecké mezinárodní přehlídky. Ale je
to problém? Natož vážný? Myslíme, že ne!
Naopak, mohou vyzrát, v klidu se připravit
a neřešit otázku co s naplánovanou dovolenou či prázdninami, když jsme zrovínka
„jako na potvoru“ postoupili do Ústí. A dovětek na závěr. Soutěžní řád netřeba měnit,
porušen není. Jen pro dnešní mezinárodní
interpretační soutěž 2011 nahradí postupující vítěze z Řevnic mimořádně ti, kteří byli na
4-6 místě v letošních Řevnicích. Využijeme
tedy výjimečně práva udělit divoké karty.
Petr „Lochness“ Křivohlávek
náčelník České tábornické unie

NA SEMIFINÁLE
LANOVKOU
Letos se nám podařilo soutěžící semifina�
listy autorské soutěže rozdělit pouze do dvou
skupin a snad to bylo ku prospěchu věci. Méně
logistiky, kvalitnější zvuk a možná i větší pře�
hled pro porotu. Tradiční Lidické náměstí
bylo až příliš letní, na scénu Větruši se poprv�
né v historii jezdilo lanovkou. (více na str.4.)
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POTÍŽISTA

PORTA 2011

45. ročník
MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU
folk,country a trampské písně
2. - 4. června 2011 v Ústí nad Labem
Sobota 4.června 2011
10.00-14.00 Kapely se představují Na Větruši

PORTA V LETNÍM KINĚ
12.30 – 15.30 na malé scéně

TRAMPSKÁ SEDMA

nesoutěžní přehlídka trampských kapel:
BPT, BYZONI, GALERIE,GLADLY S.W.,
Standa Haláček, NAOPAK a TULÁCI.
15.30 -19.00 v amfiteátru

MEZINÁRODNÍ FINÁLE
INTERPRETAČNÍ
SOUTĚŽE
8 finalistů z Česka, Polska a Slovenska
a hosté : PĚTNÍK, ALIBABA,
RELIÉF a MODROTISK.
Moderuje Zdeněk Schwager.

19.00 - 23.00 POCTA PÍSNIČCE
Galakoncert s vyhlášením výsledků.
Kapitán Kid, TAXMENI, Pavlína Jíšová,
NEŘEŽ s Marií Rottrovou,
SPIRITUÁL KVINTET
a František Nedvěd s kapelou.
Moderuje Vladimír Čech
23.00 - 05.00 - Zpívání u táboráku

Práce v organizačním štábu je náročná a v posledních letech mě čím dál víc zmáhá. Letos na�
víc nejsou opět lidi na psaní Portýra a tak trávím festivalové noci u počítače. Nejhorší ale je, když
zklame parťák, opora, pilíř. …Vždycky to vypadá nadějně, ale jak se začne blížit termín Porty,
začíná něco viset ve vzduchu. To, že mi předloni nepři�
nesl slibované utopence a navíc mi snědl trdelník bych
mu ještě odpustil. Loni už to bylo kafe silnější, schválně
si zlomil nohu a nechal se ode mne na Portě málem no�
sit. V Polsku na festivalu KFROPKA, kde tři dny ukrut�
ně pršelo, jsem mu musel tu jeho sádru třikrát denně
balit do igelitu. Letos to vyvrcholilo: Když už se mu ne�
podařilo zlomit si nohu (utopence i trdelníky jsem mu
předem odpustil), vymyslel si záda…. Už asi měsíc před
Portou, když měl někam dojít, ozvala se záda. Pokud to
bylo něco u čeho chtěl být (rozhlas, televize, bulvár, nebo
mladé pohledné zástupkyně sponzorů), museli jsme ho
vozit. Ať už já, nebo Pavel Zeman, oba jsme si málem
zničili auta. Vydrolená sádra po celém interiéru vozidla
po jeho loňském úrazu, byla proti tomu zanedbatelným
detailem. A snad ���������������������������������
proto abychom tomu jeho rafinova�
nému simulování uvěřili a určitě hlavně proto , aby
ho všichni hosté na Portě litovali, přiřítil se ve čtvrtek
s berlí, téměř jako Josef Švejk. Je fakt, že při tom nekřičel
„Na Bělehrad!“, ale „Na Portu !“ Když jsem se ho ptal,
proč má berli, když h bolí záda, bezelstně mi pošeptal „
Když ona bolest zad není vidět !“
Pepa
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Je to už tradice, pět minut před „zvoně�
ním“ sedí v publiku před Potlachem hrstka po�
sluchačů, kteří chtějí mít zajištěno to nejlepší
místo a spatřit při závěrečných zvukových
zkouškách první kapelu. Za minutu dvanáct
už sál Domu kultury hučí, aby při příchodu
zpěváků a muzikantů na jeviště zcela utichl
a společně všichni zpěvem Vlajky odstarto�
vali 45. ročník Mezinárodního festivalu folk,
country a trampské písně. Ti, co přicházejí
pozdě, už jen těžko hledají volnou židli. Ono
však i posezení na schůdcích na druhém konci
sálu není k zahození.
Na jevišti zůstává čtveřice hlavních pro�
tagonistů – skupiny Pacifik, která letos slaví
40 let od svého založení. Tony Linhart, jeden

z dloholetých pamětníků Porty,
se ujal slova, představil členy své
kapely – Helenu Maršálkovou,
Marcelu Voborskou a Jana
Andělína Frühwirt, a poté už ví�
tal jednu kapelu za druhou. Pět
gratulantů přišlo večer Pacifiku
poblahopřát a přispět do ob�
rovské kytice svými oblíbený�
mi i zcela novými písničkami.
Komentář byl vtipně dopro�
vázen pravdivými i tak trochu
přikrášlenými příhodami ze
společných setkání. Bez výjim�
ky všichni účinkující gratulanti
oceňovali vliv Pacifiku v uply�
nulých letech na jejich rozhodo�
vání, kterým směrem se vydat
ve své tvorbě.
Při
gratula�
cích nechyběly
květiny, lahve s vínem, když
Ostraváci nezůstali nic dluž�
ni své vynalézavosti a nechali
připravit pugéty z čeho jiného,
než z pravých ostravských klo�
bás. Všichni, včetně Pacifiku,
se na páteční večer těšili a
svá vystoupení vyplnili těmi
nejúspěšnějšími
skladbami.
Oslavu jubilea a zahájení Porty
si naplno vychutnaly brněnské
Ozvěny, pražská Sekvoj, ústec�
ká Náplava, která přinesla do
Potlachu oživení dvěma proti�
válečnými songy, z nichž jeden
věnovala památce nedávno

zahynulého českého vojáka v Afghánistánu.
Překrásnou tečku za gratulacemi udělal pís�
ničkář Vojta Kiďák Tomáško a ostravská kape�
la Tempo di vlak.
Z Ostravy do Ústí n. L. je to pěkný kousek,
a tak se nedivíme malému zpoždění mladé�
ho ostravského trampa Marka Hořejše, který
svým houpavým pohybem mezi posluchači
každoročně zpestří potlach i samotné soutě�
že. Na Portu se vždy dobře připraví, letos do�
konce vyrobil několik poutačů, aby zdůraznil
svou podporu jak Pacifiku, tak hlavně svým
krajanům. „Atmosféra Porty v Ústí n. L. je
fantastická, je tu slyšet hodně žánrů v podání
vynikajících kapel, proto i ta cesta vlakem stojí
zato. Spím ve stanu a nemohu se dočkat rána,
abych stihl všechny programy,“ uvedl Marek.
Potlachem překrásný večer neskončil,
všichni, co překonali únavu, si společně ještě
nějaký čas pozpěvovali v přísálí Domu kultury.
(se)

Vojta Kiďák Tomáško publikum rozhicoval
Blíží se konec pátečního potlachu, všichni
jsou už unavení, zvláště jubilující Pacifik, který
setrval na jevišti po celou dobu čtyřhodinové�
ho koncertování. Rázem však sál ožije, když
Tony Linhart uvádí dalšího hosta – písničkáře
Vojtu Kiďáka Tomáško. Po čtveřici kapel, které

posluchačům nabídly písničky z pestré žánrové
škály, přišel malý – velký muž většinou s krat�
šími skladbami, jež pohladily nejedno srdíčko
trampky a duši i toho nejtvrdšího chlapa.
Vojta přišel povzbudit svými písničkami
také soutěžící, z nichž mnozí se představí před
tak početným publikem Porty poprvé, když
mimo jiné uvedl pro Portýra: „Vím, že zvítězit
nemohou všichni, ale sakra přece nejde jen o
to být první, druhý, či třetí. Jasně, že někdo je o
kousek lepší a dostane ocenění. Ale uvědomte
si, že v porotě sedí taky jen obyčejní lidé a ne
každému z nich se musí zrovna líbit to, co vám
připadá nejúžasnější. Něco vám povím. Už teď
jste vítězem každý z vás. Vítězem nad vlastní
leností, vítězem v očích těch, co vás mají rádi,
co vám fandí. Dáváte muzice svůj volný čas,
zkoušíte, učíte se nové věci, skládáte a zpíváte.
Děláte radost druhým. Je vám to málo? Mně
teda ne. Jste skvělí a držím vám všem palce,

přeju hodně štěstí a ať to nikdy nevzdáte.“
Druhou a početnější skupinou byly samotní
posluchači, z nichž velkou část trápí současné
společenské problémy. Myslím, že refrén závě�
rečného songu z jeho poslední desky toto sna�
žení vystihuje: „Lidé blázní, jako by měl konec
světa být, já si říkám, pojď se chvíli zastavit.
Ještě je čas, ještě je čas.“
Vojtovi vyšlo koncem loňského roku vů�
bec první DVD s názvem „Cesty do nadějí“,
s knížkou, kde jsou texty písní, fotky a poví�
dání, a v březnu také úplně nové CD „Hádej,
kdo tě má rád“. Je na něm patnáct dosud ne�
vydaných písní a jak ukázal na potlachu velmi
příjemných a působivých. Vedle Vojty na něm
posluchač nalezne řadu dalších výborných
muzikantů. Po jarních křtech CD a dubnovém
oblastním kole Porty v Koryčanech je Ústí n.
L. další štací, kde byla řada písniček předsta�
vena.
(se)

4

portýr

Lidické náměstí rozpálilo sluníčko i kapely

Větrné semifinále na Větruši

Soutěžící kapely při pá�
tečním odpoledním semi�
finálovém klání v centru
města si nemohly naříkat
na nedostatek poslucha�
čů. Ti využívali více stí�
nu v přilehlých kaváren�
ských zahrádkách nebo
stínu pod stromy, které
lemují Lidické náměstí.
Pochvalovali si různo�
rodost hudebních žánrů
v podání především věkově
mladých kapel. Moderátor
Mirek Ošanec měl plná
ústa informací jak o mu�
zikantech tak o soutěžních
skladbách.
První polovinu semifinále sice odstartoval „domácí“ Hadraplán
stíhaný duem Jampet sester Jany a Petry Loudových z Plzně, ale pak
už diktovaly atmosféru na rinku převážně moravské kapely – ostravská
Dominika se pokoušela získat sympatie poroty, v které zasedli Lubomír
Wagner, Veronika Rezková a Mirek Navara, skladbou Meluzína, urostlý
brněnský písničkář Monty písničkou Bráchovi, další brněnský zástup�
ce, skupina Bossy bez basy, představila vynikající skladbou O folku a
blues, málopočetné skupiny či písničkáře vystřídalo početnější těle�
so – brněnská Jane, která soutěžila s písničkou Ohnivej vůz. Jediným
zahraničním zástupcem v tomto semifinále byla písničkářka Simona
Martausová, která představila skladbu Labute, v níž ukazuje na jeden
z problémů současnosti, kdy se snažíme být co nejdokonalejší a přitom
ztrácíme svobodu a štěstí.
V druhé polovině soutěžního pole zahrála tanvaldská skupina s čís�
lovkou 9431 v názvu skladbu Bohatý muž, po ní rozčeřila poklidnou
diváckou hladinu pražská dvojice Vasilův Rubáš, po nich následovali
Honza Donald Jícha z Všeradic, Michal Vaněk z Nového Boru a přerov�
ská skupina Špunt.
(se)

Ve městě je portovní léto /za�
plaťbůh/, ulice žhnou začínajícím od�
polednem, říkám si: na Větruši se upe�
ču. Skleněná kabina lanovky vedro ještě
násobí, ale nad kolejištěm ústeckého
železničního uzlu se začínáme houpat.
Že by vítr? Rozkývání zastavilo bouch�
nutí do gumového mola horní stanice a
jsme tu. A hle, Větruše je skutečně hod�
na svého jména. Vedro města rozfouká�
vá svěží větřík. Terasa romantického zá�
mečku je obsypaná výletníky, těžko po�
znat, kdo přišel na kávu a kdo na Portu.
Scéna stojí na ochozu nad údolím Labe
s téměř kýčovitým pozadím siluety
Střekova. Super prostředí! Porta tady
se svým semifinále autorské soutěže má
premiéru. Jsem rád, že můžu být u toho, ale úloha navíc - napsat pár do�
jmů do Portýra /prý došli redaktoři/ mě lehce znervózňuje. Kvalitu au�
torských skladeb soutěžících si totiž nedovolím hodnotit. Ale užívám si
atmosféry. Formace, které postupují do autorské soutěže jsou totiž po�
většinou méně lidnaté a texty často poetické, ba něžné. A to sem prostě
sedí! Mám dojem, že i porota - Renata Lankašová (Náplava), Veronika
Stráníková (Stráníci) a Leoš Kosek (Český rozhlas Leonardo) - tenhle
názor sdílí. Přesedli si na sluníčko a začali úřadovat. Na play listu je na�
konec jen 11 soutěžících: TATA MIA (Kolín/Chrudim), ZA SLUNCEM
(Tábor), MONOLID (České Budějovice), ŠANTRÉ (Praha), Petr a Jitka
ŠOTTOVI (Slatiňany), QUAOAR (Praha), Jan Ombre BLAHYNKA
(Blatnice pod Sv. Antonínkem), DUNIBUCH (Dlouhá Loučka), Duo
Lenka BÉREŠOVÁ – Milan KREJSA (Chlumec), Marek VOJTĚCH
(Praha) a duo DUBNIČKA – LAHODA (Plzeň). Hádejte, kdo vyjímeč�
ně nepřijel? No přece Honza Řepka…
V půl páte je odehráno. Porota se odebere na štáb vyřknout svoji
volbu pěti postupujících do večerního finále a zaplněná terasa Větruše
přichází o skvělý soutěžní program. Ale ne nadlouho. Za chvíli nastoupí
Pětník a Porta bude znít z Větruše až do noci.
Lochness

Vítězem finále autorské soutěže se stala skupina Bossy bez basy
Letošní autorská soutěž přinesla nejen celou škálu žánrů, ale muzi�
kanti předvedli hru na řadu ne příliš často při Portě užívaných nástrojů.
Není proto divu, že nejen posluchače, ale patrně i porotu, zaujalo spo�
jení kytary se saxofonem, které uplatnila brněnská skupina Bossy bez
basy, navíc posílené projevem zpěvačky Lucie Dobrovodské. Potlesk za
mistrnné ovládání dechového nástroje sklidil i Jan Vašina. Skupina prá�
vem získala prvenství.
Zaplněné Lidické náměstí dobře naladili v úvodu půlhodinovými
koncerty hosté Stráníci, kteří neopomenuli přidat pozvánku na jejich
tradiční potlach a písničkář Martin Rous, vítěz Porty z roku 2006. Pak
se už ucházely o přízeň poroty a posluchačů soutěžní kapely. Uskupení
Tata Mia z Kolína a Chrudimi už ústečtí posluchači dobře znají, jejich
vstup zpozdilo odskočení kobylky z kontrabasu, ale vše bylo napraveno
perfektním přednesem skladby Kardiosong, tedy písní o srdci. Kvalitu
finále potvrdila skupina Šantré se skladbou Čokoláda a po nich duo
manželů – Petra a Jitky Šotových (kytara, housle) ze Slatiňan se sklad�
bou Děda. Docela jiný žánr předvedlo další duo Dubnička a Lahoda
z Plzně – „Hrajeme veselé písničky, a to i v případě, že soutěžíme, uve�
dl Dubnička. Klání rozpůlila další sérií svých nejúspěšnějších skladeb
skupina Burizon, z níž většina členů se hrdě hlásí ke krajskému městu.
Po půlhodině nastoupily k soutěži další skupiny – po dvou hodinách si
stejnou roli na stejném místě zopakovalo jak plzeňské duo Jampet sester
Loudových, tak nakonec vítězná skupina Bossy bez basy. Své umění v zá�
věru předvedl písničkář s harmonikou Marek Vojtěch z Prahy, tanvaldská

skupina 9431 a jako poslední Honza Donald Jícha. Pořadatelé položili
pro posluchače třešničku na dort v podobě koncertu Věry Martinové,
když tečku za finálovou přehlídkou udělali Žalman a spol.
(se)
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Představujeme dnešní finalisty
• Písničkář Piotr Plaza „Plazior“ (Plažor) vystupuje na scéně dva
roky, v minulosti hrál jen převzaté písničky. Žije v Jelení Goře, je mu
35 let a je svobodný. „Ze začátku jsem hrál jen pro přátele a oni mě
„vykopli“, ať jdu hrát na scénu pro publikum v Polsku. Po festivalu
„Kropka“ v Glucholazech jsem byl nominován na festival Porta do Ústí
nad Labem. Nejdůležitější v mé tvorbě je text a jeho emotivní výraz.
Píšu o citech i v textech a kriticky reaguji na špatné lidské vlastnosti a
apeluji na lidi. Práce na textu a hudbě mě vnitřně očišťuje,“ říká Plazior.
• Slovenská
kapela
Pacipacifik ze Zvolena
si zajistila postup ze
Slovenského
národ�
ního kola v Turzovce.
Hraje
ve
složení:
Rasťo Belička, Jano
Axmann,
Michal
Weis, Vladimír Nociar
a Tóno Myšiak. Na
finále mají připraveny
skladby: 1. New River
Georgie (CH.MC Coy),
2. Balada o láske (D.

Lawson/D.Axman), 3. Hubárska (R.Belička).
Country skupina Pacipacifik vznikla v roce 1999 ve Zvolenu. Dnes kon�
certuje doma i v zahraničí a má za sebou přes 1300 vystoupení na coun�
try akcích a prestižních festivalech jako jsou Porta, Country Loděnice,
Sigort, Country weekend Šuňava, Dudinská stopa, Folková Nová baňa,
Bluegrassový festival Malá Mača, Strunobraní, Dobrofest Trnava či
Country track. Skupina se prezentovala i v Českém rozhlase, televizi
JOJ a Slovenské televizi, je například Laureátem slovenské Porty, ceny
diváků festivalu Country Loděnice. Daniel Axmann byl třikrát oce�
něn jako nejlepší instrumentalista za hru na foukacích harmonikách,
Michal Weis získal stejné ocenění za hru na banjo.
• Skupina Věndy z Litomyšle, která hraje ve složení Jana Věnečková
- housle, zpěv, Iva Věnečková - klávesy, zpěv, a Jan Krásný – trubka,
zpěv, a do finále se prosadila z loňského finále Brána, kde získala v ka�
tegorii skupin 1. místo a navíc se stali absolutním vítězem celé soutěže.
Ve finále Dětské Porty ve stejné kategorii obsadila 3. místo. Soutěžit
bude se skladbami: Paraple s cylindrem (Jana Věnečková), Sladký jako
med (Jana Věnečková), Volný pád (Jana Věnečková). Všichni tři členo�
vé chodí na gymnázium. Kromě hudby je baví tanec, malování, výroba
plastik z keramiky. Společné hraní si vždy užívájí.
• Kapela D.N.A byla založena roku 2004, v aktuálním složení:
Barbora Lidmilová – baskytara, zpěv, Patricie Theimerová – housle,
zpěv, Vítek Dvořáček – kytara, zpěv, Tereza Šperková – flétny, rytmika,
zpěv a Lenka Ručková – buben, rytmika, zpěv. Účinkuje na různých
festivalech a pravidelně se účastní Porty. Hraje to, co se jí líbí, momen�
tálně se zaměřuje na autorskou tvorbu. Má za sebou natočení prvního
CD. Nejčastěji ji můžou posluchači slyšet v Brně v různých klubech.
Připraveny má skladby: Hvězdopravec (Vítek Dvořáček, Na úsvitu
(Vítek Dvořáček a D.N.A.) a Město v mlze (Vítek Dvořáček).
• Pražská skupina Passage - Jarda Kuchař - kytara,zpěv,harmonika,
David Watzl - kytara,zpěv, Markéta Šiffelová – zpěv, Martin Kasa - te�
nor sax., klarinet, flétny a Jan Klupka – baskytara, se ve finále představí
se skladbami: Miláček, O nás a Pod peřinou. Formace vznikla v roce
2008, ale o rok dříve hráli Jarda s Davidem jako duo Passage. Kapela ob�
jíždí různé festivaly a pořádá své folkové večery v Praze a hlavně zkouší
nové písně. V roce 2009 postupila do semifinále soutěže Notování a
v severočeském oblastním kole Porty obsazuje 2. místo. Účastní se řady
festivalů jako je Okolo Třeboně, Folkový kvítek, Osecká kytara, Babí
léto na Kyselce, Prázdniny v Telči či Folková Loděnice. Z mnoha účastí

na festivalech při�
pomeňme, že loni
v březnu získali
Diváckou
Portu
na Krušnohorském
kole v Oseku u
Duchcova a postup
z 2. místa v inter�
pretační soutěži do
semifinále Porty v Řevnicích.
• Špunt z Přerova hraje ve složení Miloslav Dohnal – kytara, zpěv,
kapelník, Jaroslava Ludvová – zpěv, texty, hudba, Martina Trojková
– flétna, whistle, zpěv, Ivan Nussbaum – kytara, zpěv, hudba a Luděk
Kadák – basa, zpěv. Kapela vznikla v roce 1985, jako čistě trampské
uskupení. V průběhu let prodělala mnoho změn až se v roce 2008 ustá�
lila. Žánr, který v současnosti hraje, se dá nazvat tramp-folkem. Hlavní
změnou byl přechod z kontrabasu na basovou kytaru a tím i soundu
celé skupiny. Osvědčil se skladatelský tandem J.Ludvová – Nussbaum,
což znamenalo účast na mezinárodním finále Porty 2008 v Ústí n. L.se
skladbou Sudičky. Následovala účast v národním finále a v semifiná�
le v Řevnicích, finále na festivalu Zahrada, úspěchy v Mohelnickém
dostavníku, Náměšťské placce, Tovačovském portálu, na Prázdninách
v Telči a dalších asi 40 koncertech během roku. V současné době skupi�
na vydala CD pod názvem Vrať mi klíč. Pro porotu a diváky v Ústí n. L.
připravila skladby Přání, Čas a Voda (vše I. Nussbaum/J.Ludvová).
• Robo Hulej a Spod Budína pochází z města Budín ležícího mezi
Námestovem a Štefanovem. Do mezinárodní Porty skupina postoupila
ze Slovenského národního kola v Turzovce.
Uskupení hraje v sestavě: Robo Hulej – zpěv, akustická kytara, gajdy,
píšťalky, mandolína, knoflíková harmonika, hulusi, Lukáš Štipta – vo�
kály, akustická kytara, mandolína, Lucia Pitáková – zpěv, vokály, Michal
Puchel – bicí, Aďo Malovaník – housle a Zdenko Graňák – baskytara.
Ve finále se představí skladbami Heľpa, Stereotyp a Hlboký jarčok, kte�
ré vzešly z bohatej klenotnice slovenského folku. Skupina Spod Budína
vznikla v roce 2009.
• Zielone Liście – Polsko, (Łęczyca), hraje ve složení: Natalie, Goshia,
Barry, Carolina, Agáta, Przemek, Chris a Michael. Skupina vznikla
v roce 2007 v Łęczycy. Od začátku hraje trampské písně. Skupina je lau�
reátem mnoha polských a mezinárodních festivalů trampských písní.
Skupina postoupila na Portu z festivalu Glucholazy.

Dobrý holub se vrací
Předsedou letošní mezinárodní poroty finálové interpretační soutěže
se letos stal BACIL Jan Neckář. Skladatel, kapelník a hudební redaktor,
který se narodil v Ústí nad Labem v polovině minulého století, dnes
rozhoduje spolu s kolegy z Polska, Slovenska a Česka o vítězi dnešní
finálové soutěže. Věříme, že vyberou toho nejlepšího.

Kůže místo keramiky
Tradiční keramické „placky“ se znakem PORTA, datem a místem
konání pro všechny hosty a kapely na PORTĚ letos nahradily placky
kožené. Hezký suvenýr na památku pro nás vyrobil kamarád Václav
Poláček a jeho firma BOČAN a spol. Povedly se. Děkujeme!

portýr
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Dave Moody a Jo Walker-Meador
Po loňském vzpomínkovém koncertu na Jiřího Brabce, kterým
vyvrcholilo Mezinárodní finále Porty v Ústí nad Labem a na kterém
rovněž vystoupil legendární George Hamilton IV, jsem oslovil další
Brabcovi bývalé spolupracovníky, aby na tohoto skvělého muzikanta
a propagátora country zavzpomínali. Prvním z nich je Dave Moody z
prominentní nashvillské kapely Moody Brothers, kteří za své instru�
mentální nahrávky získali dokonce dvě nominace na Grammy. V roce
1989 zavítali do Prahy, aby s Jiřím Brabcem a Country Beatem natoči�
li dnes již legendární album Friends. S Davem Moodym jsem pořídil
krátký rozhovor.
Kdy jsi byl v Praze naposledy?
„Myslím, že naposledy to bylo tak v roce 1991. Rok předtím jsme
tam s Jiřím nahrávali ve studiu, odehráli několik koncertů, natočili vi�
deoklip a pár dalších věcí. Bylo to v roce 1991 a bylo to naposledy, co
jsem tam byl. Je to už hodně dávno.“
Jak ses s Jiřím seznámil a jak začala vaše spolupráce?
„V roce 1986 byl v Čechách velký country festival, kam jsme jeli s
Georgem Hamiltonem IV. Tam jsme se setkali s Jiřím a pak jsme se po
pár letech vrátili zpět a nahráli album. Natočili jsme album s názvem
‚Friends‘ a Jiřího a celou rodinu jsme si úplně zamilovali. Pro mě a mé
bratry to byla úžasné časy.“
Kolikrát jsi v Čechách celkem byl?
„Čtyřikrát nebo pětkrát. Všechny návštěvy byly mezi lety 1986 a
1991, možná 1992. V roce 1992 jsme získali práci u Disneyho a já pak
zůstal v Evropě, kde jsem žil až do roku 1998. Pak jsme se vrátili domů
a posledních 10 let jsme byli velmi vytíženi prací u filmu a taky nahrá�
váním ve studiu.“
Napsali jste s Jiřím společně nějaké písně?
„Pro každé album jsme s Jiřím napsali několik původních písní.
Psali jsme s několika různými textaři, českými textaři, a taky jsme na�
psali nějaké instrumentální skladby, které pak Jiří hrál, takže to opravdu
byla intenzivní vzájemná spolupráce. Jiří byl ohromně talentovaný a byl
to skvělý umělec. Rozuměl obchodu, rozuměl hudbě a významu toho
všeho. Byl ve spojení s celou řadou dalších umělců, převázně z východ�
ní Evropy, byl prostě ohromný. Miloval život a já jsem byl velmi rád v
jeho přítomnosti, protože byl neustále nadšený. Jel s námi dvakrát na
turné po USA a pokaždé jsme se dostali do Bílého domu, takže Jiří měl
možnost vidět dvakrát Bílý dům.“
Bavilo tě natáčet s Jiřím společnou desku?
„Bylo to úžasné, stále vzpomínám na ty časy u Supraphonu, kdy
jsme natáčeli naši první desku. Politicky to byla bláznivá doba. V roce
1986, 1987 tam byl stále Východní blok, Berlínská zeď stále stála. Jiří
musel všechno ošetřit a připravit, protože jednou nám třeba zrušili na�
hrávací smlouvu zatímco jsme už byli ve vzduchu na cestě do Prahy.
Jiří to musel vše vyřídit, bylo to fakt šílené. Když jsme pak ale přje�
li v roce 1991, byl to obrovský rozdíl. Bylo znát, že jsme ve svobodné
evropské zemi. Opravdu bych se tam chtěl vrátit. Své rodině neustále
vyprávím, že Praha je jedním z nejkrásněj�
ších měst, která jsem kdy viděl a kdykoliv
Prahu vidím někde ve filmu, říkám si, že
se tam zase musím vrátit. Znovu se tam
vypravit, odehrát nějaká představení a se�
tkat se s lidmi, které jsem již velmi dlouho
neviděl.“
Máš na Jiřího nějakou mimořádně
živou vzpomínku?
„Vzpomínek na Jiřího mám strašně
moc, kterým se furt musím smát, přesto�
že je to smutné. Moje matka zemřela před
šesti lety a já se stále snažím myslet na
všechny veselé věci z jejího života. Vždy se
snažím myslet na ty pozitivní věci a stejně
tak s Jiřím. Byl to šílený řidič. Vždy, když

další přátelé vzpomínají na Jiřího Brabce

jsem s ním někam jel, myslel
jsem, že se zabijeme. Nikdy
předtím jsem neviděl niko�
ho řídit rychlostí 160 km/h
v protisměru. Prostě miloval
život, miloval jídlo, miloval
lidi a rozhodně miloval mu�
ziku. Nikdy nezapomenu,
když jsem byl před lety v
Nashvillu na návštěvě a jeho
syn Filip mi zavolal a řekl mi
tu hroznou zprávu. Byl jsem
úplně v šoku. Filipa jsem
viděl před několika měsíci.
Žije s rodinou zde v Americe, má několik dětí a má se skvěle. Ještě bych
se chtěl vidět s Jiřího dcerou Lucií, jsou to skvělí lidé.“
Co právě dělají Moody Brothers?
„Sotva kdy se nám podaří, abychom si spolu zahráli. Hráli jsme na
novém albu George Hamiltona IV, ale jinak bydlíme daleko od sebe.
Trent stále žije v Severní Karolíně, já v Nashvillu a můj bratr Carlton
pořád pendluje mezí Nashvillem a Francií, takže tu věčně není. Sice
žijeme daleko od sebe, ale stále spolu chceme nahrávat. Teď nedávno
jsme zrovna měli 25. výročí naší nahrávky ‚Cotton Eyed Joe‘ a opravdu
bychom se zase rádi dali dohromady. Já jsem dělal spoustu věcí sólově,
Carlton taky hraje sólo a Trent taky a moc rádi bychom zas hráli spolu,
ale v tuto dobu je to dost obtížné.“
Dalším dávným Brabcovým přítelem, kterého jsem požádal o něja�
kou vzpomínku, je paní Jo Walker-Meador, která Jiřího a Country Beat
pozvala do Nashvillu a díky ní se tak Country Beat vůbec dostal do
Ameriky. Walker-Meador působila 29 let jako ředitelka Country Music
Association a z dnešního pohledu jsou její zásluhy za rozvoj country
hudby až neuvěřitelné. Pod jejím vedením byla založena věhlasná síň
slávy Country Music Hall of Fame, založen stále populárnější festival
Fan Fair, který se koná každý červen v Nashvillu a na který loni zaví�
talo přes 300 tisíc návštěvníků, založila předávání výročních cen CMA
Awards a rovněž se za jejího působení znásobil počet country rádií v
Americe z necelé stovky na téměř 2400. Jo Walker-Meador letos v úno�
ru oslavila 87. nrozeniny a navzdoru svému věku je neuvěřitelně vitální
a stále hraje dvakrát týdně tenis. Rozhovor jsem s ní pořídil v kancelá�
řích CMA v Nashvillu.
Jak vaše spolupráce s Jiřím Brabcem začala?
„S Jiřím jsem se setkala v Londýně, kde vystupoval na festiva�
lu ve Wembley, který pořádal muž jménem Mervyn Conn. Byla jsem
velmi ohromena vystoupením Jiřího Brabce s Country Beatem a
Naďou Urbánkovou, a tak jsem je kontaktovala. CMA v té době po�
řádala velký mezinárodní festival, tak jsem je pozvala, aby zastupovali
Československo. Měli jsme tam umělce z mnoha zemí a Jiří a Country
Beat se tam stali nejpopulárnější�
mi účinkujícími. Navštívila jsme je
v Praze a oni pak byli několikrát na
festivalu Fan Fair v Nashvillu. Jiří měl
svůj televizní program, byl v Nashvillu
velmi populární mediální osobností a
byl dobře znám i mezi umělci a lidmi
z hudebního průmyslu. Byla jsem s
nimi ve spojení po celá léta. Před Jiřího
smrtí jsem byla v kontaktu s jeho sy�
nem Filipem, který v USA vystudoval
univerzitu a pracoval tady. Stále jsem
ve spojení s Evou a Lucií, Jiřího bý�
valou manželkou a dcerou. Byla jsem
hluboce zarmoucena Jiřího skonem.
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Mezi letošními jubilanty Porty je i
Marie Rottrová
Letošní kulatý ročník Mezinárodní Porty
ozdobí několik významných hostů, kteří navíc
obohatí program svým vystoupením. Pozvání
k dnešnímu závěrečnému programu v Letním
kině přijala Marie Rottrová, kterou doprovází
skupina Neřež. Stálice především české pop�
music letos oslaví významné životní jubileum,
a je tedy ctí pro pořadatele a účastníky 45.
ročníku Porty, že si zpěvačka v letos v nabi�
tém programu našla místečko právě pro tento
festival.
Připomínáme, že Marie Rottrová chce
právě při dovršení toho své jubilea ukončit ak�
tivní kariéru a vyrazí na své poslední koncerty
v podobě turné po ČR a Slovensku. Od závěru
října do počátku prosince zaplní při 11 koncer�
tech největší sportovní arény v ČR. Příznivci
v Ústeckém kraji se mohou těšit na 10. listo�
pad, kdy se představí divákům na Zimním sta�
dionu v Ústí n. L. Své narozeniny na pódiích
oslaví s přáteli - hosty koncertů, jako jsou
Petr Spálený, Jaroslav Wykrent, Petr Němec,
Zdeněk Vřešťál, Vít Sázavský a s dalšími, kteří
ji v průběhu její kariéry provázeli, a také aby
se rozloučila se všemi svými věrnými fanouš�

ky, jež ji byli velikou oporou
po celou dobu její pěvecké
kariéry. Na turné ji doprovodí
ostravská skupina Flamingo a
další hudební hosté. Říká se,
že Marie Rottrová je dáma,
jež umí stárnout, dopřeje si
odpočinku a klidu. A nyní
ukazuje, že umí ve správné
chvíli i skončit.
Zpěvačka, jež zahájila
svou kariéru v roce 1960 v Ostravě při hudeb�
ní soutěži hledající mladé talenty, tehdy v do�
provodu orchestru Gustava Broma, vydala za
svou kariéru více jak 20 alb, desítky výběrů a
odehrála přes tři tisíce koncertů. Po osmileté
přestávce vydala v závěru roku 2009 poslední
album nazvané Stopy s autory.
Sluší se napsat i pár vět o kapele Neřež.
Ta se dala dohromady v roce 1997, vlastně
vznikla na základě tehdejší doprovodné kape�
ly Jaromíra Nohavici. První desku vydala po
roce, a to se skladbami Zdeňka Vřešťála a písní
Ženy Jaromíra Nohavici. S vydáváním dalších
titulů skupina měnila své obsazení. Loni v

listopadu upořádala koncerty na počest zpě�
vačky Nerezu Zuzany Navarové a doprovázela
Marii Rottrovou. Skupina vystupuje v novém
obsazení. Vedle kmenových členů Zdeňka
Vřešťála a Víta Sázavského, kteří přišli z ně�
kdejšího Nerezu, je zde baskytarista a zpěvák
Filip Benešovský, jenž působí také v sestavě
Taliesyn. Novými členy skupiny Neřež jsou
flétnista Robert Fischmann (Bran a Taliesyn)
a klavírista Vítek Beneš (Blue Effect a United
Flavour). Poslední album skupiny nese ná�
zev Kolektivní vina a jeho křest proběhne 23.
června v Chodovské Tvrzi na Praze 4.
(se)
Café La Rue

P O R TA M E Z I L I DM I
Kdo si to zas vymyslel dě�
lat Portu po hospodách?! Ale
ne, nebojte se, to hlavní zůstává
na pódiích , ale kapely si chtějí
zahrát a lidi v restauracích či
kavárnách se dobré muzice ne�
brání. Pamětníci si jistě vzpo�
menou na Plzeň a některé její
hospody v době Porty. A v Ústí
jsou taky restaurace a kavárny,
tak proč to nezkusit? V redak�
ci jsme se tedy rozdělili na dvě
party, jedna sledovala finále
autorské soutěže na Lidickém
náměstí a druhá udělala inven�
turu v gastronomických zaříze�
ních. Zjistili jsme, že to tak udělala i část návštěvníků a hostů Porty a
nejvíce jsme jich načapali Na Rychtě a v Café La Rue. Zjistili jsme však,
že ani na Beach baru VRAK, či u Kmotra, kam už Porťáci asi nedošli, to
nebylo špatné. Příště to ještě vylepšíme…

Beach bar VRAK

Na Rychtě

Dokončení z předchozí strany

Cítila jsem, že je to tragická událost a obrov�
ská ztráta.“
Také jste se přátelila s Waldemarem
Matuškou, je to tak?
„Ano, já a můj muž jsme byli velmi blíz�
kými přáteli Waldemara a Olgy. Bydleli v St.
Peterburgu na Floridě a byli pozváni, aby re�
prezentovali Československo na mezinárod�

ním festivalu, kde jsem se s nimi seznámila.
Navštěvovali jsme je na Floridě a oni zase
navštěvovali nás. Když jsem v roce 1991 šla
do penze, přijeli do Nashvillu a jako dárek mi
přivezli překrásný obraz Prahy. Jsou to úžasní
lidé a já je velmi miluji.“
Kdy jste byla v Čechách naposledy?
„Asi před 10 lety. Waldemar pořádal ně�

jaké koncerty a já měla štěstí se na jedno vy�
stoupení v Praze podívat. Olga nás s mužem
provázela po Praze a vzala nás na všechna na
překrásná místa. Doufám, že se do Prahy ještě
podívám.“
Děkuji za rozhovor.

Petr Mečíř

portýr
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