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Z P R AV O D A J M E Z I N Á R O D N Í H O F E S T I VA L U P O R TA V Ú S T Í N A D L A B E M

Milí kamarádi, přátelé, milovníci a vyznavači
naší muziky, zpěváci, muzikanti a hosté Porty,
rok uběhl jako voda a jsme rádi, že Vás můžeme přivítat opět v Ústí nad
Labem na Portě. Na Portě, na které bude letos poprvé chybět jeden z jejích zakladatelů, její osobnost, autor, muzikant a bard Kapitán Kid.
Narodil se v roce 1932. Osmdesáté výročí jeho narození oslavíme podle
jeho přání i bez něho. Kid byl také „vynálezcem“ a prvním šéfredaktorem
PORTÝRA. Jeho emeritním šéfredaktorem byl až do loňska. Proto jsme si
dnes dovolili upravit titul našeho zpravodaje.
Festival dnes začínáme v ústeckém Domě kultury. Tak jako téměř vždycky a vlastně tak jako vůbec poprvé, v roce 1967 – i když tehdy to bylo
proto, že pršelo a byla zima. Muzikantům se tehdy v Letním kině hrát nechtělo. Stalo se nám koneckonců několikrát při dalších ročnících Porty,
že jsme část festivalu plánovanou do přírody přesunuli do Domu kultury.
Pamatuji si, jak jsme asi před pěti lety chtěli udělat čtvrteční Potlach na
terase Domu kultury. Bylo to na konci července a měli jsme strach z velkého tepla na sále. Rozšířili jsme plochu hlediště na místě, kde se dosud
konaly jen semifinálové soutěže a nesoutěžní recitály soutěžních kapel.
Pódium jsme posunuli do parku, přidali jsme asi sto židlí k restauračním
stolům a židlím a plácali jsme se po ramenou, jak to máme vyřešené.
Měli jsme hlediště asi pro 350 lidí.
„Chtějí nás strčit hrát do hospody,“ posteskl si host večera Kapitán Kid
kolegovi Tonymu Linhartovi. Marně jsem mu vysvětloval, že hospoda je
vedle a při Potlachu se nám hodí, že bude pivo na dostřel. Nakonec to
vyřešila příroda. V podvečer se strhla bouřka s obrovským lijákem, vítr
odnesl plachtu ze střechy pódia a tak tak jsme zachránili aparaturu.
A jak jsme byli rádi, že máme velký sál! Všechno jsme tam rychle přestěhovali a večer přišlo 900 lidí. Na tu terasu by se určitě nevešli. Potlach se
opravdu vydařil. Zkrátka shora nám ukázali, kde se má dělat Potlach!
Soutěže patří ven, do přírody. Když jsme autorskou soutěž před dvěma
lety kvůli počasí přesunuli do Domu kultury, nebylo to ono. Ale tady se
nedá nic dělat, je to lepší, než hrát v dešti a před moknoucími a mrznoucími diváky. Tedy pokud by tam nějací byli.
To znamená, že i pro letošek zůstává pro páteční program mokrou variantou velký sál Domu kultury. Sobota je jasná. V Letním kině hrajeme
za každého počasí. Je tam dobré zázemí, kryté pódium a částečně kryté
hlediště. Jenom zima by nám vadila.
Proto přeji letošní Portě dobré počasí, v soutěžích dobré muzikanty
a odhodlané bojovníky, divákům mnoho krásných zážitků a všem dobrou pohodu. Vždyť „Porta je zpěv, Porta je muzika, Porta je radost,“ říkal
vždycky Kid. Já si to myslím taky a moc se těším.
Josef Vejlupek, člen Rady festivalu PORTA
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46. ročník
MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU
folk, country a trampské písně
14. - 16. června 2012 v Ústí nad Labem
ČTVRTEK 14. ČERVNA
Divadelní sál Domu kultury - 19.00 hod.

POTLACH S KIDEM
Vzpomínkový pořad na
písničkáře Kapitána Kida

Bob a Bobci • Náplava • Riding Hoppers
Stařenky (původní SCHOVANKY)
Mirek Kovářík • Petr Kocman
Věra Martinová • Miki Ryvola
Helena Maršálková a Tony Linhart
Wabi Daněk • Vladimír Čech
Sólisté baletu Severočeského divadla
Ústí nad Labem

Vážení hudební přátelé,
je pro mne velkým potěšením, že
mohu zahájit již 46. ročník Mezinárodního festivalu PORTA v Ústí nad
Labem, která se stala tradicí našeho
města. V rámci této krásné hudební akce město ožije folkem, country a trampskými písněmi a stane se
opět významným kulturním centrem
a branou pro setkávání lidí mezinárodního charakteru s mnoha zahraničními hosty. Porta opět rozezní
hudbou celé město.
Všem hudebníkům i ostatním návštěvníkům našeho města nabízíme
nejen kvalitní zázemí, ale zároveň
i možnost poznání přírodních hodnot
a pamětihodností Ústí nad Labem
a okolí.
Připomeňme si společně se všemi
účastníky festivalu památku zesnulého Jaroslava Velinského, jemuž bude
věnován vzpomínkový koncert. Odchod Kapitána Kida je ztrátou nejen
pro hudební festival Porta, ale i pro
město Ústí nad Labem.
Děkuji všem organizátorům, kteří
se tradičně ujali přípravy této hudební události ve městě, a zároveň všem
příznivcům hudby přeji nezapomenutelný hudební zážitek.
Vít Mandík
primátor města Ústí nad Labem

PÁTEK 15. ČERVNA

Česko–slovenská
autorská soutěž

14.00 hod. - Lidické náměstí, Větruše
17.30–23.00 hod. – Finále – Lidické náměstí
10 českých a slovenských finalistů a hosté:
D.N.A. • Claymore
Monokl • Petr Novotný
Petra Černocká • Vojta Kiďák Tomáško
moderuje: Johanka Hubičková
19.00 hod. – PORTA v celém Ústí n. L.
Vystoupení trampských, folk a country
kapel v restauracích:
Na Větruši: Workers a hosté PORTY
V Zahradě (Brná): U stolu a hosté PORTY
Hvězda: Kliďánko a hosté PORTY
Na Rychtě: R.A.Š. a hosté PORTY
SOBOTA 16. ČERVNA
10.00 – Letní scéna na Větruši:
Recitály soutěžních kapel

PORTA V LETNÍM KINĚ

13.30 hod. – TRAMPSKÁ SEDMA
TREPKA, ALTERNATIVA, MAROD,
Martin ROUS, STŘEPY,
ŠVÉDOVA TROJKA, KOMÁŘI
16.00 hod. - Finále

Mezinárodní
interpretační soutěže

za účasti kapel z Česka, Slovenska, Polska a
hosté:
Robo Hulej a Spod Budína – SR

Aneta Langerová
Olga Matušková
K.T.O. a Dana Hackerová
Petr Spálený a APOLLO BAND
FEŠÁCI • Pavel Bobek
moderují: Franta Mifek, Jitka Koutná
a Zdeněk Schwager

ˇCestní hosté festivalu PORTA
Jan DobIÁš
Tomáš DOMEČKA
Zdeněk EČER
Arno FIŠERA
Zuzana KAILOVÁ
Milan KNOTEK
Michal Jupp Konečný
Petr Lochness Křivohlávek
Josef Kobra KUČERA
Tony LINHART
Zdeněk Lukášek
Vít MANDÍK
Vladimír MAREŠ
Miroslav Mikeš
Karel POLÁČEK
Milan Rambousek
Oldřich Richter
Anna Roytová
Bohumil Röhlrich
Fedor Ňuf Skotal
Karel SOCHOR
Paweł Szymkowicz (PL)
Emil VRASPÍR

Rada festivalu PORTA
Anna Roytová
Oldřich Richter
Jindřich Šrejber
Josef Vejlupek

Sbor porotců soutěží

Mezinárodního festivalu PORTA 2012 Ústí n. L.
Miroslav Kovářík
Ľubomír Wágner (SK)
Renata Lankašová
Leoš Kosek
Veronika Rezková
Miroslav Navara
Petr Novotný
Petr Mečíř
Paweł Szymkowicz (PL)
Veronika Stráníková

POŘÁDAJÍCÍ ORGANIZACE:
Kulturní středisko města Ústí nad Labem
ARS Porta Bohemica o.s. Ústí nad Labem
Česká tábornická unie
Agentura MONIA
Agentura JaM
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POTLACH S KIDEM
A víc už nežádám…

Je těžké charakterizovat Jaroslava Velinského jednou větou – byl doslova
renesanční člověk a svou tvorbou v širokém záběru ovlivnil několik generací
souběžně v literatuře, hudbě a dokonce i v umělecké podnikatelské sféře.
Napsal víc než šest desítek knih, zejména dobrodružných a detektivních
románů s výraznou postavou „bezděčného detektiva“ Oty Finka, zabrousil i do
oboru sci-fi a má na kontě dokonce i šest divadelních her. Navíc založil nakladatelství, v němž sám své knihy nejen vydával, ale i distribuoval. Společně s bratry
Ryvolovými je považován za průkopníka moderní trampské písně a od padesátých
let, kdy spatřila světlo světa jeho první písnička, jich má na kontě víc než stovku.
Kdo by neznal Krinolínu, No to se ví, Slabocha Bena či Jenoféru. Ale nejsou to
jen písničky k táborovému ohni, z jeho autorské dílny vzešly i velice dobré šansony
a kuplety. Většinu z nich najdete buď na některém ze třinácti alb a samplerů nebo
na stránkách řady autorských zpěvníků.
Především ale je jméno Kapitána Kida spojováno s Portou, s hudebním festivalem, který vznikl v Ústí nad Labem, kam se po sametu zase vrátil. Kid patřil
k jejím zakladatelům, ale zapojil se i jako autor a muzikant a získal i několik portovních ocenění včetně Zlaté porty. Mimo jiné obdržel před dvěma roky i Cenu primátora města Ústí nad Labem za kulturní přínos.
Já si Kapitána Kida zase vybavuji jako šéfa redakce Portýra, kde jsem měla tu čest také řadu let aktivně působit. Později se sestavy
i vedení redakce stále obměňovaly, ale takovou nostalgickou reprízu s Kidem v čele jsme měli možnost s Fedorem Ňufem Skotalem
a Jiřinou Georgínou Třeškovou si zopakovat před třemi roky. Netušili jsme, že je tomu tak naposledy...
Až do posledních dnů připravoval Jaroslav Velinský společně s kolegy pořad Potlach s Kidem, který měl být součástí programu
letošní ústecké mezinárodní Porty k jeho letošním (bohužel nedožitým) osmdesátinám. Byl koncipován jako vystoupení jeho přátel,
kteří měli hrát a zpívat výhradně jeho písničky. Třebaže hlavní postava na pódiu už nestane a nepřevezme žezlo hostitele, pořad se
přesto konat bude.
Ráda vzpomínám na naše nekonečné debaty po namáhavých portovních dnech či v zákulisí festivalů, na jeho někdy až bolestivou otevřenost, se kterou hodnotil nejen své okolí, ale i sám sebe, na jeho bonmoty a nevyčerpatelné historky ze života, na jeho
vtipnou ironii a sarkasmus, bez něhož
si ho už ani nedovedu představit, na
jeho neskrývaný obdiv k ženské kráse,
ale hlavně na jeho nadšení, s nímž se
vrhal do každého nového projektu.
Když už se mi dostalo té možnosti,
chtěla bych v těchhle řádcích ještě naposledy Kidovi poděkovat, že mě naučil
hledat krásu i tam, kde jiní vidí jen
šedivou všednost, že ne všechno dobré
je pozitivní a že i špatné chvíle v životě
nás mohou popostrčit k cíli.
A tuhle malou vzpomínku zakončím verši z jeho písničky, kterou považuji za nejzdařilejší Kidovo životní
vyznání: Žádám, pokud smím, ty, kteří
všechno smějí, aby mě, pokud zabloudím, nechali jít, kam větry vějí, bez
stínu slavobrán a bez zbytečnejch řečí
a nebejt přitom sám – a víc už nežádám...
Hanka Hosnedlová
© foto František Heřman a archiv
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Na Portě musí být sranda …

Country rádio vysílá každý pátek ráno pořad „Dnes vás budím já“ a do toho pořadu
zve hosty, kteří jsou těmi symbolickými budiči. Loni, někdy v polovině května, tam
pozvali Kapitána Kida a mne. Mluvili jsme tam o PORTĚ, zvali posluchače do Ústí nad
Labem na festival, režie to prokládala Kidovými písničkami a lidé volali dotazy.
Když jsme se vraceli z Prahy do Ústí n. L., bylo krásné slunečné květnové dopoledne. Zastavili jsme u čerpací stanice na dálnici za Prahou. Koupili jsme si kávu a něco
malého k zakousnutí a sedli jsme si na zahrádku. Ještě nebylo ani deset hodin (ranní
pořad na rádiu končí v devět) a my jsme najednou měli spoustu volného času.
Bylo to krátce před loňskou Portou, která už byla připravená a tak přišla řeč na tu
letošní.
„Kide, kdy ti bude osmdesát,“ zeptal jsem se ho náhle. „No, příští rok, ale až v prosinci. Proč se ptáš,“ doplnil hned svoji odpověď otázkou. „Mohli bychom ti udělat
oslavu na Portě. Letos děláme Potlach s Pacifikem, který slaví čtyřicítku, příště uděláme
Potlach s Kidem.“ Udiveně se na mne zadíval a zeptal se: „Ty chceš dělat Portu v prosinci?“ „Ale ne, já chci dělat tvoje narozeniny v červnu, protože Porta bude v červnu,“
snažil jsem se obhájit svůj nápad. „Ty mě chceš zkrátka udělat o půl roku starším,“
odpověděl typicky Kidovským způsobem. Samozřejmě se u toho ani neusmál a kdo
ho neznal, usoudil by, že jsem ho pořádně naštval. „Dva roky mi slibuješ, že půjdeme
na večeři do tý pěkný restaurace pod rozhlasem a vždycky se z toho nějak vykroutíš,“
pokračoval, „a najednou bys dělal narozeniny“. (Byli jsme tam na večeři v roce 2009
společně s Jiřím Suchým, ale Kid tvrdil, že to nebylo nic moc, protože neměl ty správný
zuby, a tak jsme si slíbili, že si to zopakujeme. Nezopakovali a už nezopakujeme.)
Když jsme znovu nasedli do auta, už jsme začali pracovat na přípravě dnešního pořadu. Původně měl být jediným hostem Miki Ryvola a večer měl být velkým Kidovým
recitálem. „Čím míň tam bude hostů, tím vás to bude stát míň peněz,“ argumentoval
Kid zpočátku. V létě onemocněl a s postupující nemocí se charakter Potlachu postupně
měnil. Když Kid usoudil, že ten večer už neuzpívá a neuhraje, navrhl jsem mu, ať to
jako hostitel moderuje a zpěv a muziku postavíme na hostech. Nadchl se pro to a začali
jsme zvát dnešní hosty a Kid jim začal rozdělovat písničky.
Nikdo z oslovených neodmítl. Kid při práci nikdy neztrácel dobrou náladu. Jednou
mi na mail, ve kterém jsem mu shrnul, které všechny hosty máme zajištěny, napsal : „Jo,
dobrý, a pozvi ještě Miloše Kopeckýho, toho jsem měl taky rád!“
Naposledy jsme na pořadu pracovali 8. února. Když jsme s Jindrou Šrejberem odcházeli, říkal nám: „Kdyby došlo k tomu, že to bude pořad vzpomínkovej, ne aby to
byla nějaká tryzna! Na Portě musí být sranda ….“
Josef Vejlupek

POTLACH S KIDEM
Na co se můžete těšit v pořadu k nedožitým 80. narozeninám Kapitána Kida:
moderuje Vladimír Čech
Úvod: Má štreka - zpívá Kapitán Kid, záznam
Náplava: Bourák značky Dodge; Mramorovej rám; Mlhovej zvon; Tak dávno již
Mirek Kovářík: J.Kainar - Blues o správným hladu; Kidova próza (z DZWILE);
Anděl smutku - text Kapitán Kid; Nezralé
maliny - text Kapitán Kid; Hrabě: Nebe
jde přes město
Helena Maršálková a Tony Linhart: Kidova Krinolína (Tony Linhart); Adie lásko
(Helena Maršálková); Šlajfka pro štěstí
(Helena Maršálková)
Stařenky (původní Schovanky): Čokoláda; Barevný svět; V restaurantu Dubbonet; Znám ty lidi; Buchty makový
Miki Ryvola: Země tří sluncí; Cesta na Island; Modřiny a šrámy
BALET - Margarita Plešková a Sláva
Pleškov: Tenisový song - zpívá Kapitán
Kid, záznam
Riding Hoppers: Že máš modrý oči (Jandásek a Černý); Malá Jane (Radek Stanka); Vítr od jihu; Alabama (Jiří Jandásek)
Petr Kocman a Riding Hoppers: Pošťák; Strašidelnej vlak
Věra Martinová a Lenka Slavíková: Až
na vrcholky hor; Prší, zas prší; Šedá můra
Bob a Bobci: Krinolína; Ráno je šedivý;
Prázdný rám; Jenoféfa; Zatracenej pistolník; Hrej Joe
Wabi Daněk: Rosa na kolejích; Žádám;
Šanson
Finále: No to se ví - zpívají všichni hosté
za doprovodu Bob a Bobci
Námět: Josef Vejlupek
Dramaturgie: Kapitán Kid
Scénář: Kapitán Kid a Josef Vejlupek
Spolupráce na scénáři: Jana Kůtková,
Petr Nárožný, Mirek Kovářík a Vladimír
Čech
Choreografie: Vladimír Nečas
Režie: Rudolf Tesáček
Zvuk: Jiří Zajíc
Scéna: Pavel Polák
Světla: Vladimír Chudomel, Pavel Trdla
Videotechnika: Jan Kopecký
Fotografie: Jindřich Šrejber, Jana Kůtková a archiv
Produkce: Petr Špás a Josef Vejlupek

První kytara? Od Kida

Tam dole na jihu v Kentucky..., notuje si
při vzpomínce na Jaroslava Velinského herec, moderátor a bavič Petr Nárožný.
Ježci, amatérská skupina, začátek padesátých let. Poprvé si podali ruce. Šestnáctiletý
gymnazista Petr Nárožný a „kluk“ Jarda
Velinský. Asi po dvaceti letech se pozdravili
znovu. Konferenciér Rangers Petr Nárožný
a písničkář a spisovatel Kapitán Kid.
Dvacet let je dlouhá doba. Poznali jste
se?
Přišel za mnou vousatý pán v kovbojském
klobouku, kterého všichni velice uctivě zdravili. Všichni ho znali a já zpočátku nevěděl,
kdo to je. Později jsem pochopil, že to je ten
slavný Kapitán Kid, autor mnoha textů, které
se dodnes hrají u táborů a mezi trampy mají
zvuk. Že to je ten veliký organizátor Trampských port a Potlachů.
Jakou máte vzpomínku na Kida, když ještě nebyl slavný a známý?
V padesátých letech, za mých studií, jsme dělali parodie na operu a vystupovali jako
amatéři po kulturních střediscích. Tehdy se tam objevil kluk, který s námi moc nevystupoval, ale psal. Už tehdy měl literární ambice. Byl to Jarda Velinský. Pamatuji si, že pracoval u ČKD ve Vysočanech, u „černýho“ řemesla, na rozdíl od nás, my jsme byli študáci,
výtvarníci, kluci z gymplu. Měl kytaru, kterou mně dokonce prodal. Byla to moje první
kytara. Rychle jsem ale pochopil, že ze mě kytarista nikdy nebude a že nebudu ani dobrý
doprovázeč u táboráku.
Říkal jste, že už tehdy Jaroslav Velinský psal?
Ano, přinesl jednu hru, jmenovala se Ostrov Gumiguta. Mně, jako gymnazistovi, se
zdálo, že je na tu dobu strašně dobře napsaná. Myslím si to dodnes. V roce 1953 moc
srandy nebylo. Byla to hra z jiného soudku, komediální, v dobrém slova smyslu velice silně
poznamenaná poetikou Osvobozeného divadla. Ve hře vystupovala dvojice typu Voskovec
– Werich, už nevím, jak se jmenovala. Děj se odehrával snad na lodi, nebo na ostrůvku.
Přesně si to nepamatuji, protože to je strašlivě dávno.
Co se stalo s Ostrovem Gumiguta a amatérským divadlem?
Společnost se rozpadla, z Gumiguta nebylo nic, a naše cesty s Kidem se rozešly. Ale
Jarda mi už tenkrát hrál písničku Tam dole na jihu v Kentucky, před mnoha lety žil jsem
taky… Slavná píseň, možná jeho autorská prvotina, se hraje u táboráků dodnes. Aspoň
mi to říkal.
Po setkání v sedmdesátých letech se z vás stali kamarádi?
Občas jsme si zavolali, dozvěděl jsem se, že je i velice úspěšný autor detektivek.
Četl jste některou?
Ne, ale slyšel jsem, že se velice dobře prodávaly.
Jste příznivcem country?
Country mám rád. Pět let, od roku 1968 do roku 1973, jsem byl konferenciérem
Rangers, ale to už bude skoro padesát let. Doma si rád poslechnu Cashe, nebo Pavla
Bobka, který celý svůj život dobře zpívá mimo jiné moderní country. Ale niterný vztah
k tomuto žánru nemám.
Zabroukáte si někdy některou Kidovu písničku?
Jeho prvotinu, odzpíval bych ji snad i celou.
Jezdíte na Portu?
Pracovně jsem jezdil na Portu s Rangers, kteří několikrát vyhráli, ale soukromě ne.
Taková velká shromáždění nejsou a nikdy nebyla můj svět.
S Jaroslavem Velinským jste se setkal krátce před jeho smrtí.
Pozval mě k sobě do Libouchce na návštěvu, to už byl těžce nemocný, hodně unavený
pán. Asi čtyři hodiny jsme si povídali o životě a domlouvali další společné setkání u narozeninových oslav. Krátce poté ale zemřel.
Alena Volfová

5/III

Kid
chystal
svoji
oslavu
Na některé ročníky Porty měl její
zakladatel Kapitán Kid pěkné vzpomínky. „V sedmdesátých letech jsem nebyl
zrovna moc oblíben u ideologických šéfů
a Porty mi předávali bez ovací. Někdy
v roce 1970 jsem to komentoval slovy
„Kamarádi děkuji, že si s vámi nemůžu
potřást pravicí.“ Už jsem někde řekl, že
v roce 1974 jsem měl pocit, že mi Portu
předává muž ve fialovém dominu na záchodě. Myslím, že to bylo v Mimoni. A od
té doby říkávám: „Nežli hráti v Mimoni,
raděj někde mimo ni.“ Vybavil si začátkem letošního roku Kapitán Kid příhodu
z Porty. Jedna z nich autora detektivek
inspirovala k napsání „Labutí písně“, při
které se prý čtenáři mohli i bát.
Letošní Porta měla být pro Kida slavnostní. Ačkoli byl už delší dobu vážně
nemocný, chtěl sebrat všechny síly a oslavit osmdesátiny se svými přáteli, trampy.
A se svými písněmi. Začal si vybírat a zvát
zpěvačky a zpěváky na „Potlach s Kidem“.
S takovým Miki Ryvolou se neviděl, ani
nepamatoval. Naposledy v Qéčku ve
Vysočanech, snažil se rozpomenout při
jednom z posledních rozhovorů s kolegy
Pepou a Jindrou. Těšil se na všechny „své“
hosty. Těšil, ale nedočkal se. Čtrnáctého
června večer uslyší svoje písně tam nahoře…
Třeba tu, ke které ho inspiroval výšlap
na kopeček Kameničná. „Došli jsme tam
kdysi pěšky z Bělé pod Bezdězem,“ usmíval se při vzpomínce na chvíli, o kterou se
podělil se svými fanoušky.
(rta)
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smejeme se s kapitánem kidem
v

Oblastní kola Porty a postup do semifinále
a finále autorské soutěže v Ústí nad Labem
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V České republice se uskutečnilo
celkem čtrnáct oblastních kol, ze kterých postoupilo do semifinále Československé autorské soutěže dvacet osm
skladeb a dvě skladby z národního kola
Slovenska. Letošnímu výběru byla, podle
kvality textů, věnována větší pozornost ze
strany odborných porot na jednotlivých
oblastech.
Soutěžící na semifinále jsou rozděleni do dvou skupin a z každé postoupí
pět autorských písní do finálové soutěže.
Jednotlivé výkony bude posuzovat porota složená z odborníků na slovo vzatých,
od textařů, hudebníků, zpěváků až po
hudební redaktory. To vše pod vedením
Miroslava Kováříka, který je neodmyslitelnou součástí Porty.
V souladu s pravidly této soutěže obdrželi porotci texty písniček bez uvedení
autorů i interpretů. Rovněž do poslední
chvíle není zveřejněno složení poroty.
Tím je zajištěna maximální objektivita
hodnocení.
Jindřich Šrejber
Semifinálové skupiny autorské soutěže
Porty 15. 6. 2012
skupina A na Lidickém náměstí od 14.00
Pocity
Zdeněk Větrovec
Mirka Miškechová
Věneband
Lukáš Svojanovský
Trilobajt
Vítr ve vlasech
Tomáš Vyoral
Marod
Lakuna
Adam Kopřiva
Švédova trojka
skupina B na Větruši od 14.00
Jan Vytásek & Co.
Jiří Mucha
Antonín Jarůšek
Naopak
Kristína Nídlová
X-tet
Zdenek Barták & Tony Smrčka
Galerie
Pavel Tabásek
Marek Vojtěch
Strunovrat
Standa Haláček
KOFE@VLNA
Shodou okolností

Pachatelé,

kteří se skrývají pod pseudonymem štáb
Hlava chobotnice:
Jan Moucha (může nejen za techniku)
Petr Špás (je jeho tajemníkem)
Jindřich Šrejber (může nejen za soutěžní
část )
Josef Vejlupek (může za všechno )
Pavel Zeman (je poslední jenom podle
abecedy)
Kmotr: Zdeněk Lukášek
Realizační tým pachatelů. Bez nich by to
nešlo: Tereza Bárová, Ivana Horká,
Honza Loučka, Šárka Majerová,
Zdeněk Stárek, Pavel Šlegr , Vráťa Urban
Komplicové z Prahy ČTU:
Karel Fencl, Petr „ Lochness“ Křivohlávek,
Tony Linhart, Olda Richter a další .
(Pozn.red. napsali jsme je podle abecedy,aby se nepohádali)
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portýr Kapitána Kida
Hlavní partneři festivalu

Likérku a Portu spojuje tradice
Stará myslivecká a Porta patří neodmyslitelně k sobě. Společnost GRANETTE &
STAROREŽNÁ Distilleries s tradicí a tradiční ústecká akce s mezinárodní účastí.

Společnost GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries, největší česká likérka, podporuje svými aktivitami v rámci
zlepšování kvality života na Ústecku řadu projektů. Velký důraz klade na vzdělávání. Ředitel společnosti
Pavel Kadlec například nedávno předal Fakultě výrobních technologií ústecké Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně finanční dar na zakoupení softwaru AROP.
Pro likérku GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries jsou důležité i kultura a sport. Proto opět prodloužila
spolupráci se Severočeským divadlem v Ústí nad Labem. Desetiletí je partnerkou nejstaršího a největšího hudebního folkového festivalu
Porta. Oproti tomu jen krátce podporuje film. Amatérský, například Střekovskou kameru, i animovaný. Loni se poprvé podílela na
Mezinárodním festivalu animovaného filmu AniFest v Teplicích.
A co se týká sportu, je GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries hrdým partnerem Ústeckých lvů a každý úspěch či prohru s týmem prožívá.
Roky podporuje mezinárodní boxerský turnaj Grand Prix Ústí nad Labem.
Nelze zapomenout ani na charitativní činnost. Aby byly prostředky určené na pomoc potřebným skutečně dobře využity a spravedlivě
rozděleny, směřuje k nim finanční podpora z likérky přes Ústeckou komunitní nadaci.

Mediální partneři
festivalu

