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Nevím, jestli je to zákonité i u ostatních dlouholetých návštěvníků, 
ale u mne vždycky, ať se tomu sebevíc bráním, vyvolává Porta 
jisté návaly nostalgie. 
Snad za to mohou vzpomínky sahající desítky let dozadu, snad 
to, že se tady potkávám se spoustou starých dobrých známých, 
kteří jako já si sem přijíždějí nabít baterky. Ať už aktivně na 
pódiu či pasivně v publiku a neformálních nočních sejšnech 
s  neopakovatelným kouzlem okamžiku. Většina z nich je úzce 
spjatá s portovní minulostí a někteří tlačí Portě káru dodnes, což 
rozhodně zaslouží přímo medaili za věrnost. 
Takovým posledním mohykánem z oněch zakládajících porťáků, 
nominovaným na tohle imaginární ocenění, je nenápadný a 
skromný Zdeněk Lukášek, který v řadách aktivních tvůrců Porty 
nechybí ani letos. 
A hned v závěsu za ním by asi zákonitě měla následovat hromada 
jmen z neustále doplňované, ale víceméně anonymní armády 

Sedmnáctiletý Vít Dvořáček je jedním  
z nejmladších účastníků finále. 

těch, kteří každoročně vytrvale a obětavě staví Portu na nohy. 
Ani byste nevěřili, co všechno je třeba zařídit, vyřešit a udělat, 
než je Porta schopná se každoročně znovu rozběhnout mezi 
vás. Bohužel tenhle seznam se pro svou objemnost a vlastně 
i neúplnost asi nikdy neobjeví ani na stránkách Portýra, ani jinde 
v médiích. Ale útěchou nám může být, že bude přesto navždycky 
otištěn v srdci Porty.
A budou v něm přibývat stále další a další jména, protože na 
místa těch, kteří odcházejí, nastupují noví, mladí a nadšení 
příznivci muziky, jež už dávno nemůže být považována za 
menšinovou. 
Já osobně bych si přála, aby těch ochotných rukou a dárců času 
přibývalo přímo geometrickou řadou. Ovšem na straně druhé 
mám k nim jednu velkou prosbu – nechte nám, prosím, kousek té 
portovní zahrádky pro tu naši voňavou a hořkosladkou nostalgii. 
My ji zas za rok přijedeme zalít vzpomínkami.   Hanka Hosnedlová

Místo pro nostalgii

Klára a Zuzka Vytiskovy hrají v duu Quaoar  
od roku 2002. Jmenují se podle planetky.
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Votvírák Porty se stává nedílnou 
součástí festivalového programu Porty 
v Ústí. Byl jsem u jeho zrodu, byl jsem 
u toho, když se narodilo tohle koncertní 
portovní mimino. 

V roce 2011, rok poté, co jsme kon
cert oficiálně zařadili do programu, se 
Votvírák konal na terase kulturního 
domu. Vše bylo nachystané, na jevišti 
hrála první kapela, báječná atmosféra 
a pak to přišlo… Bouřka a neskutečná 

Bluegrassový předkrm chutnal
větrná smršť, která smetla během pěti 
minut kompletní scénu. Vzduchem lítaly 
slunečníkové sety, stan zvukaře, pivo, 
jídlo, futrály od nástrojů. Naštěstí jsme 
dokázali rychle zareagovat a během dva
ceti minut jsme program znovu rozeběhli 
v restauraci ústeckého kulturáku. 
Votvírák, takto řádně „přebalený“, začali 
příznivci Porty patřičně vnímat.

V loňském roce slavil třetí narozeniny. 
Koncert jsme udělali na Severní Terase. 
Chtěli jsme koncert pod otevřeným ne
bem, měli jsme vytipované i konkrétní 
místo, ale počasí bylo opět proti. Konal se 
v Biografu U Františka.

Na čtvrtý, ve znamení bluegrassové 
muziky, U laguny na Severní Terase přišlo 
skoro tři sta lidí. Atmosféra byla úžasná. 
Zahráli Vomiště, Blue Eyes a Riding 
Hoppers, se kterými si zazpíval i Robert 
Moucha, člen skupiny Fešáci. Měl jsem 
možnost koncert moderovat a užívat si to 
bezva „klima“.

Honza „Mušák“ Moucha

PORTÝR KAPITÁNA KIDA, festivalový zpravodaj 
Mezinárodního festivalu PORTA 2012 (43. ročník)
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Jana Matzová Amazonka, Jiřina Georgína Třešková, 

Alena Volfová, Jindřich Šrejber, Josef Vejlupek 
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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)

S Riding Hoppers si zazpíval Robert 
Moucha z Fešáků. 
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Finálové soutěžní klání 
Finále Mezinárodní interpretač

ní soutěže se v sobotu od 16.00 hodin 
v  ústeckém Letním kině zúčastní ka
pely z České republiky, ze Slovenska 
a Polska. Finále zahájí loňský vítěz 
soutěže Robo Hulej a Spod Budína ze 
Slovenské republiky. 

Mezi finalisty je například Spon
tánní hudební seskupení NANY 
z  Prievidze, které si letos připomíná 
deset let, nebo Osudy z Žiliny. Původně 
duo je od letošního dubna pětičlennou 
kapelou. Z Polska přijedou Martyna 
i  Wieslaw a Pieprzyk, kteří postoupili 
z KROPKY, festivalu piosenky turis
tycznej. Českou republiku zastoupí 
Quaoar, Vasilův Rubáš a D.N.A., které 
postoupily z loňských Řevnic a také 
Víťa Dvořáček, vítěz loňské Brány. 

Mezi hosty Finále zazpívá Olga 
Matušková, která na Portu přijela ze 
Spojených států. Její vystoupení připo
mene nedožité osmdesáté narozeniny 
Waldemara Matušky.  (rta)

Polští Pieprzyk 
postoupili z KROPKY, 
festivalu piosenky 
turistycznej.

Vasilův Rubáš. Filip 
Vasilděda Novák obsluhuje 

natahovací harmoniku 
značky Psychedelicia a 

Petr Ruby Rubáš se nikdy 
nezapomene vzít trumpetu.

NANY z Prievidze se 
na Portě a v České 
republice vůbec 
představí naživo 
poprvé.

Natáčí se  
CD a DVD

Režisér Rudolf Tesáček to měl 
pod palcem. Scénáristy, choreogra
fa, promítače, osvětlovače a zvukaře 
čtvrtečního Potlachu s Kidem v ús
teckém Domě kultury. Z originál
ního koncertu bude natočeno CD 
i DVD.  (rta)

Česko-slovenská autorská súťaž na Větruši
Z Větruše aj v tomto roku zneli por

ťácke piesne v rámci semifinále českoslo
venskej autorskej súťaže. Predstavilo sa 
dvanásť súťažných kapiel a pesničkárov. 
Jednotlivé vystúpenia slovom prepájal 
Petr Lochness Křivohlávek. Na Větruši 
sme mali pravdepodobne jedno naj, a to 
najmladšiu účinkujúcu šestnásťročnú 
Kristínu Nídlovú (foto). 

Interpreti sa predstavili menom a tvor
bou. Diváci sú väčšinou tí, ktorí zostanú 
v anonymite. Poobzerali sme sa okolo seba 

a oslovili aj ich. Miroslav Vavřina z Ústí 
nad Labem, čundrák, ako sám o sebe ho
vorí  je pravidelným návštevníkom Porty. 
Verný bol však iba tej v Ústí nad Labem. 
Uvítal, že toto semifinálové kolo sa konalo 
takmer v náručí prírody.    

Michaela Gubčová sa nechala zlákať 
tónmi, ktoré sú jej srdcu blízke. Nemala 
to ďaleko. Prišla zo záhrady, ktorá je na
blízku. Aj jej prítomnosť a potlesk, ktorý 
patril účinkujúcim,  prispel k vytvoreniu 
príjemnej atmosféry, ktorá vládla počas 
celého vystúpenia.   

Jana Matzová Amazonka
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Medzi kamarátmi bol ako doma

Trampský časopis Severka vo svo-
jom poslednom čísle uverejnil článok 
o Kapitánovi Kidovi.   

Edo Mráz – Ďateľ  v ňom pútavo roz-
práva o Kidovi:  

Kapitán Kid – Európan. V prostredí 
kamarátov, v prostredí Porty neexistovali 
pre neho žiadne hranice a žiaden prob
lém. Na vlastnej koži to pocítil aj Ďateľ, 
ktorý  prišiel na Portu v úlohe porotcu 
a  ako sa neskôr ukázalo aj v úlohe krst
ného otca Kidovho CD.  Kid ho nakoniec 
nalomil aj na hranie a spev, pri ktorom 
pomohli aj ostatní. Krásna improvizácia, 
počas ktorej Kid stál povedľa a spokojne 
kýval hlavou na znak súhlasu.

Kapitán Kid – si dal povedať. Kid sa 
niekoľkokrát zúčastnil festivalu Ozveny 
ciest v Kozárovciach. Všade medzi ka
marátmi bol ako doma. Ďateľ o tom píše 
takto: „Kid si po niekom vzal gitaru a začal 
hrať a spievať. A jednou z piesní bola aj slo-
venská verzia Bedny od whisky. Priznám 
sa, ja som túto verziu počul prvýkrát a 
„položila“ ma. A hlavne jedna jej časť. 
Pôvodne sa spievalo: „...moh si nekde v su-
chu tu svoji whisky pít...“. A Kid tam v pre-
klade tvrdí: „...mohol si niekde v suchu tú 
svoju pálenicu piť...“  

Keď som Kidovi povedal, že pálenica 
nie je slangovo domáca pálenka, ale budo-
va a zariadenie, kde sa pálenka robí, tak 
sa pustil do rehotu nad tým, ako tú pieseň 
doteraz všetci v Čechách „zožrali“ aj s tou-
to blbosťou.“ 

Kapitán Kid - organizátor a učiteľ. 
Na jedenom z prvých ročníkov festivalu 
Ozveny ciest bol ako účinkujúci pozvaný 
aj Kapitán Kid. Po skončení festivalu sa 
štáb radil, ako vychytať muchy a napra
viť nedostatky. Aj v tomto smere mal svoj 
prínos Kid. Skonštatoval: „No jo, Ozvěny 
jsou dobrá akce, ale jak bychom zaplnili 
hlediště?“  A už aj hľadal riešenia. Ďateľ 
o tom v článku píše takto: 

„A vtedy sa začal príbeh, ktorý pre 
mňa urobil veľa. Kid navrhol, že by sa zišlo 
dotiahnuť na budúce OC aspoň časť špič-
kových kapiel z Čiech, pracovne to nazval 
„Kulturní mise na Slovensko“ a najlepšie 
by bolo dohodnúť to na Porte v Plzni.” 

Jana Matzová Amazonka

Celý článok si môžete prečítať  na 
stránkach časopisu Severka č. 1/2012 ako 
aj na www.severka.nfo.sk  

portýr

Tramp rovná se kamarád. Pro 
Kapitána Kida. Na Potlach s ním jich při
šlo na šest set. Loučili se písněmi 14. červ
na v ústeckém Domě kultury.

Koncert klasicky odstartovala Vlajka, 
kterou zahrála místní Náplava. Déle než 
tříhodinovým programem pak provázel 
Vladimír Čech, pravověrný tramp s pře
zdívkou Vejce. 

Doslova mráz přeběhl po zádech, 
když se ze zcela ztemnělého pódia ozval 
nezaměnitelný Kidův hlas v písničce jako 
by psané přímo pro tuto výjimečnou pří
ležitost. „Nemám čas, nemám čas, musím 
psát a zpívat a nebejt furt nasranej…“ 

Dramaturgii tohohle pořadu, původ
ně zamýšleného k letošním Kidovým 
osmdesátinám, si začal koncipovat sám. 
Nedočkal se jich. Pokud se Kid shora na 
koncert díval, jak tvrdil Vláďa Čech, mohl 
být s naplněním svého přání, aby se z ve
čera nestala tryzna, spokojený. 

Por tovní hold
Program odstartovala ústecká 

Náplava, která byla jednou z někdejších 
Kidových doprovodných formací. To 
správné poetické kouzlo Kidových textů 
umocnil přednes nestárnoucího a strhu
jícího Mirka Kováříka, nezdolného rytíře 
s korouhví poezie. 

V prezentaci Kidových písniček po
kračoval i ostřílený portovní matador 
Tony Linhart s hlasovým doprovodem 
Heleny Maršálkové a po nich ženská ka
pela Stařenky. Jde vlastně o znovu vzkří
šené Schovanky. 

S „nákladem modřin a šrámů“ připlul 
pak na scénu Miki Ryvola, který se dočkal 
potlesku ještě dřív, než se objevil na pó
diu, a kterému jako jedinému byl povolen 
přídavek. O Mikiho neskrývané pohnu
tí se nepochybně zasloužily i předávané 
dárky k jeho letošní sedmdesátce – dort 
ve tvaru kytary a bedna od whisky. 

V kompozici programu bylo využito 
živého slova, hudby a videoprodukce na 
čelním panelu jeviště s Kidovou tváří a 
s  jeho hudebním  a literárním dílem. Co 
ještě na Portě nikdy nebylo – umělecký 
pohyb. Na Tenisový song zatančili sólisté 
baletu Severočeského divadla, manželská 
dvojice Pleškových.

Vystřídala je kapela Riding Hoppers, 
ve které diváci poznali tváře z dřívějšího 
Bluegrass Hoppers i z Krakatitu, bývalé 
Kidovy kapely. V této sestavě na housle hra
je starosta Tisé, místa, kde Kid žil. V  jeho 
osobní vzpomínce zaznělo: „Kid byl zábav
ný člověk, který psal ponuré písně.“ 

Pikantností vystoupení Riding 
Hoppers bylo to, že se v předsálí domlu
vili s Petrem Kocmanem, který měl vy
stupovat v samotném bloku, a vystoupili 
společně. Neodpustili si, aby spojení ne
prošpikovali glosami, kdo koho doprová
zí a kdo komu za to děkuje. Žertéři. Bylo 
to pohodové muzikantské spojení. 

Petr Kocman přidal historku, kterak 
jako muzikantské mládě, na návštěvě 
Kidova domu, uviděl originální stetson, 
což byla před revolucí dech vyrážející 
vzácnost. Pak podruhé zalapal po dechu, 
když jej narazil na hlavu proti mírnému 
mrholení, když šel ven vysypat popel. 

Historky ze života Kapitána Kida se 
střídaly jedna za druhou. Třeba ta, kdy 
jel Kid vlakem, ve kterém parta trampíků 
mydlila do kytar a pustila se do jeho pís

Bob a Bobci 
zavzpomínali 

na jednu z 
návštěv Kida. 

Přinesl prý 
pití a nalil 

jen „holkám“. 
„Víte, jak je 
to drahý,“ 
reagoval 

na udivené 
výrazy 

mužských 
členů kapely. 

Jasně, že 
žertoval. 

Následující 
ráno bylo 
„šedivý“.
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ničky Malá Jane. Jméno dívky vyslovovali 
špatně, a tak to nevydržel a napověděl „To 
se zpívá Malá Džejn!“ Leč reakce byla jed
noznačná: „Strejdo, co vy víte o  tramp
ských písničkách!“ 

Riding Hoppers byli Kapitánovi Kidovi 
velice blízko, především kapelník Karel 
Poláček byl jeho souputník celý život.

Věra Martinová nastoupila před mik
rofony spolu s Lenkou Slavíkovou a man
želem Jardou Petráskem, ale u toho ne
zůstalo. Přišel si s nimi zahrát opět Petr 
Kocman, rychlá domluva za jevištěm  
a už se hraje. 

Bob a Bobci, to je kapela trampskému 
světu dobře známá, právě tak je známo 
to, že zesnulý kapelník Bob Zelenka vedl 
kapelu především k interpretaci tvorby 
Kapitána Kida. Vystupovali s Kidem a po
díleli se i na nahrávání jeho věcí na no
siče, zkrátka jsou to Kidologové. V jejich 
bloku zazněly často zpívané písničky, kte
ré už patří do trampského zlatého pokla
du. Vystoupení šestičlenné kapely, s vyni
kající hlasovou barevností a souzvukem, 
pohladilo po duši, ale také nabilo energií. 
Vždyť tento večer nemá být tryzna, tento 
večer je potlach s Kapitánem Kidem!

Wabi Daněk přišel rovněž pozpívat a 
vzpomenout Kidovo významné výročí, ale 
hned ze začátku ho zarazil Vladimír Čech 
s přípitkovou sklenkou v ruce. Totiž, i Wabi 
měl co oslavovat, svoji pětašedesátku. 
Pravda, zlatou barvu alkoholu ve sklence 
vykouzlil jenom čaj. Wabi, na zdraví! Ať ti 
co nejlépe slouží! Sál zatleskal a rozezpíval 
se spolu s Wabim. V místě, kde mu trochu 
vypadla slova, 
ho podržel. 
I  toto se v ži
votě tramp
ském opakuje. 
Jak je to dlou
ho, co takhle 
sál nahazoval 
třeba Wabimu 
Ryvolovi?

K o n t a k t 
o b e c e n s t v a 
a Wabiho 
Daňka se roz
běhl prakticky 
okamžitě, rád 
nechal zpí
vajícímu sálu 
prostor, sou

Kapitánu Kidovi  

hlasně pokýval hlavou a doprovodil ho na 
kytaru.

Na závěr všichni účinkující, kteří se 
sotva směstnali na plochu jeviště, zpívali 
společně. Ano, to je potlach, to je pose
zení, setkávání, loučení, těšení na další 
setkání. „No to se ví, zase se sejdem…!“                                                                                                           

Hanka Hosnedlová, Georgína

Někdejší Schovanky, které si dnes říkají Stařenky, měly úspěch 
i se „špinavou záclonou“. „Kid věděl, že mytí oken není naše 

hobby. Že raději zpíváme,“ přiznaly před publikem.

No to se ví, zase sejdem…, 
zpívají všichni účinkující 

Potlachu s Kidem.
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Starou mysliveckou  

ochutnají při písničkách

portýr

Všichni správní trampové směřu
jí v červnu na tradiční festival Porta. Na 
červnové dny se společnost Granette & 
Starorežná Distilleries chystá se svou spe
cialitou, Starou mysliveckou. Není snad 
jediného účastníka největšího folkového 
a country festivalu, který by si uměl tento 
hudební svátek bez Myslivce představit.

Jedním z návštěvníků festivalu je ředi
tel ústecké likérky Granette & Starorežná 
Distilleries Pavel Kadlec. 

Stará myslivecká už dlouho doprová-
zí ústeckou Portu. Stala se tak trochu její 
součástí, nebo tomu tak není?

Určitě je. Jak Stará myslivecká, tak 
Porta k Ústí nad Labem patří a jsem pře
svědčen, že spousta lidí po celé republice 
vnímá město právě díky oběma produk
tům. I když Stará myslivecká je tu se svou 
stopětašedesátiletou historií přeci jenom 
trochu déle.

Proč se likérka vůbec stala jedním 
z  hlavních partnerů festivalu a co jí to 
přináší?

Naše společnost cítí sociální zodpo
vědnost k městu, kde sídlí a kde půso
bí. Podporujeme řadu projektů. I když 
i my si vybíráme, s kým se spojíme. 
Podporujeme dobré nápady a aktivity, jež 
zlepší kvalitu života v kraji. O Portě jsme 
ovšem přesvědčeni. Mluví pro ni tradice, 
má ohlas, je nadregionální akcí a navíc 
znamená i  příjemné pohodové setkání. 
Samozřejmě, že za vším hledáme i ob
chod a v případě Porty jsme přesvědčeni 
o dobře investovaných prostředcích do 
podpory značky Stará myslivecká.

Má milovník Staré myslivecké hodně 

společného s fanouškem trampských písní?
Snad každý fanoušek trampských 

písní určitě někdy ochutnal Starou mys
liveckou. A věřím, že pro řadu z nich byl 
dobrým společníkem při zpěvu třeba u 
táborového ohně. Myslivec je jedna ze 
značek, která je po dlouhá léta typická pro 
setkávání lidí se společnými zájmy, ideály. 

Chystá likérka promo akci v průběhu 
festivalu?  

V průběhu Trampské Porty bude mít 
příležitost každý návštěvník starší osm
nácti let Starou mysliveckou v jednotli

Stará myslivecká a Porta patří neodmy
slitelně k sobě. Společnost GRANETTE & 
STAROREŽNÁ Distilleries s tradicí a tra
diční ústecká akce s mezinárodní účastí. 

Společnost GRANETTE & 
STAROREŽNÁ Distilleries, největší čes
ká likérka, podporuje svými aktivita
mi 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 fol
kového festivalu Porta. Oproti tomu jen 
krátce podporuje film. Amatérský, napří
klad 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 part
nerem 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 využi
ty a spravedlivě rozděleny, směřuje k nim 
finanční podpora z likérky přes Ústeckou 
komunitní nadaci.

Likérku a Portu spojuje tradice

vých stáncích ochutnat a poté si ji samo
zřejmě i vychutnat. Logo Staré myslivecké 
doprovází Portu všude. Sami se můžete 
přesvědčit.

Přijdete na Portu?
Pokud se nic nečekaného nestane, 

chtěl bych Portu navštívit. V mých očích 
je největší a nejlepší přehlídkou folkové, 
country a trampské hudby, a proto určitě 
stojí za to se jí zúčastnit.

Ředitel ústecké likérky Granette & Starorežná Distilleries Pavel Kadlec.
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Umět se smát je těžké

Výsledky finále 
Lidické náměstí
Autorská soutěž

1. Skladba STODOLNÍ,  
autor René Racek Matlášek

  Skladba TELEPORT,  
autor Mirka Miškechová

2. Skladba NA MATĚJSKÉ 
POUTI, autor Zdenek Barták, 
 obdržela Ústecký stříbrňák

3. Skladba NĚCO O DÍRÁCH,  
autoři Roman Diviš  
a Bořivoj Švéda

4. Skladba STRUNY STROMŮ,  
autor Jiří Mucha

Složení odborných porot:  
Mirek Kovářík, Renata 

Lankašová, Miroslav Navara, 
Petr Novotný, Veronika Rezková, 

Veronika Stráníková, Ľubomír 
Wágner 

Zatímco areál na Větruši, kde probí
hala jedna část autorského semifinále, byl 
zaplněn až překvapivě, druhá polovina 
semifinálového klání na Lidickém náměs
tí si na návštěvníky musela trochu počkat. 

Zato podvečerní finále si nemohlo na 
množství návštěvníků stěžovat ani na za
čátku, třebaže svatý Petr vyměnil sluníčko 
na obloze za šedivou záclonu s hrozbou 
deště. Publiku se kromě hostů předsta
vila desítka finalistů, z jejichž středu pak 
verdikt poroty vybral 
vítěze, který získal vy
touženou autorskou 
trofej.  

Xtet, zahaju
jící soutěžní blok, 
překvapil publikum 
nevšední úpravou 
Nedohrané z dílny 
Mikiho Ryvoly, kte
rá v podání á capella 
dostala naprosto jiný 
rozměr. Stejnou for
mu měla i jejich sou
těžní Výkladní figurí
na, jejímž autorem je 
Milda Vokáč.

Tomáš Vyoral 
z  Otrokovic už v se
mifinále častoval po
sluchače vtipnými, 
mírně recesistickými 
veršíky a také jeho 
úvodní písnička byla 

veselá, ale na misku soutěže vhodil píseň 
naopak vážnou s názvem Markétka. 

Spontánní nevázané veselí vnesla 
na pódium následující rodinná kapela 
Švédova trojka z Moravského Krumlova, 
která vsadila na jednoduchost textu 
a  svižnost rytmu. O autorskou Portu se 
uchází s písničkou Něco o dírách.

Ústecký Adam Kopřiva navzdory 
citovým výlevům v textech příliš neza
ujal. Možná za to mohla i monotónnost 

melodie, možná 
kontrast s předcho
zími odpichovějšími 
výstupy. Z  odpoled
ní semifinálové pre
zentace zaujal Milan 
Pilař z mostecké sku
piny Vítr ve vlasech, 
se svými nápaditými 
rýmy a rozhodně ne 
povrchním obsahem. 
Stejného názoru byla 
i porota, ale Milan 
svou nominaci do fi
nále odmítl s tím, že 
odjíždí, protože se za 
pár hodin žení. 

Mladičká slo
venská písničkářka 
Mirka Miškechová 
vystoupila s kytaro
vým doprovodem 
Tomáše Smolaka. Její 
Schizofrenik optimis

ta přímo sršel nápaditostí a vtipem a po
zadu nezůstávala ani metaforicky bohatá 
soutěžní písnička. 

Jan Vytásek & comp. s dobře posaze
ným hlasem, podpořen dvěma spoluhráči, 
klávesami a další kytarou, zazpíval svoje dvě 
písničky a obě se obecenstvu líbily. Asi sou
hlasili, že „Málo schází nám“, a věřili, když 
zpíval „Přísahám“. Měl divácký úspěch. 

Na pódium nastoupily skotské kostko
vané sukně, čepice s bambulí a tlusté pod
kolenky. Jako host přišli zahrát Claymore 
35 (z dřívější skupiny Navostro) s dudami 
v ruce a vážně nechtěli prozradit, co má 
Skot pod sukněmi. Skotský a irský zvuk 
na Portě, to byl mazec.

Autorská dvojice Zdeněk Barták 
a  Tomo Smrčka se neúčastňují soutěží 
Porty poprvé. Prvního úspěchu dosáhli 
na Portě v Třebíči na 3. místě s kapelou 
Spirála, to už je let! Tentokrát se na ně 
začala lepit smůla, začínali natřikrát, pro
tože stávkovalo kombo. Tak ho odpojili 
a zahráli na mikrofon, což naprosto ne
zkreslilo divácké sympatie.

Marek Vojtěch, sólový písničkář, kte
rý často hostuje v kapelách, jež ho osloví. 
S  harmonikou v ruce zahrál svoje sou
těžní skorotango Káně a mimosoutěžní 
Místní mistr světa.

Marod – jsme kapela jako jedna ro
dina, konstatovali. Perfektně zazpívali 
nesoutěžní píseň Kasiopea a ta soutěžní, 
žertovná, v ostravském nářečí, přitáhla 
všechny uši, aby ani slovo neuniklo.

Jiří Mucha s houslistkou Janou. Z pó
dia zněla angličtina. Později vysvětlil, že 
chtěl píseň použít na indický projekt, kte
rý se neuskutečnil. 

 Hanka Hosnedlová, Georgína   

Mirka Miškechová zpívala Teleport  
a zabodovala s ním.

Se Stodolní uspěla skupina Marod.
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Hlavní partneři festivalu

Mediální partneři 
festivalu

portýr


