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Výsledky PORTY 2012

STODOLNÍ SE LÍBILA

Interpretační soutěž

Rodinná kapela Marodi má radost
z prvenství v autorské Portě

1. Vasil Rubáš
2. Osudy
3. D.N.A
Autorská soutěž

1. Skladba STODOLNÍ,
autor René Racek Matlášek
Skladba TELEPORT,
autor Mirka Miškechová
2. Skladba NA MATĚJSKÉ POUTI,
autor Zdenek Barták
3. Skladba NĚCO O DÍRÁCH,
autoři Roman Diviš a Bořivoj Švéda
4. Skladba STRUNY STROMŮ,
autor Jiří Mucha
Foto: Hana Houdková

Bavila a slavila
Staré dobré písničky, výborné kapely.
Radost poslouchat. Mezi kamarády a kamarádkami obzvlášť. Takové byly, jsou a budou
Porty. Každý rok. Kamarádi se těší, až se sejdou, posedí, zazpívají si a zavzpomínají, jaké
to bylo, když… Pamětníci kvitovali vzpomínkový Potlach s Kidem. Podobné večery
by se mohly opakovat, vzkazují týmu Pepy
Vejlupka, v jehož režii byl letošní ročník country a trampské muziky.
V Ústí nad Labem se téměř tři dny hrálo a zpívalo. Prostě to žilo, i v noci. A „rána
nebyla šedivá“. O těch šedivých zpíval Kapitán
Kid. Šestačtyřicátá Porta nebyla jen vzpomínková, ale i narozeninová a přípitková, třeba
pro Mikiho Ryvolu nebo Wabiho Daňka.
Osmdesátiny letos slaví také autor ocenění
Porty Miroslav Raboch. Osmdesáti let by se
letos dožil Waldemar Matuška, jeho žena Olga
zazpívala jako host při interpretační soutěži.
Porta byla všehochuť. Prostě bavila. S kamarády v Ústí zase za rok.
redakce Portýra

Miss Porta

Ústecký stříbrňák

Skladba NA MATĚJSKÉ POUTI,
autor Zdenek Barták

Cena Českého rozhlasu Sever

D.N.A.
Divácká Porta
a cena Staré myslivecké

D.N.A.

Hanna Kaczmarek
z polské kapely Pieprzyk

Složení odborných porot: Mirek Kovářík,
Renata Lankašová, Miroslav Navara, Petr
Novotný, Veronika Rezková, Veronika
Stráníková, Ľubomír Wágner
Divácká porota: Marek Hořejš - Ostrava;
Denisa Horváthová - Brno; „Tesák“
Matlášek - Ostrava; Marie Říhová - Ústí;
Petr Krupka - Stehelčeves; Mirek „Mlíko“
Šmíd - Ústí; Jarda Huslík - Praha; František
Mlnařík - Ústí; Jaroslav Opálecký - Ústí;
Tomáš Kováč - Ústí; Katka Szymkowicz Glucholazy
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Miroslav Raboch
slaví osmdesát

Akademický
sochař
Miroslav
Raboch je autorem ceny Porty. Ocenění
z jeho dílny dostávají vítězové Port od
prvního ročníku, od roku 1967. Sochař
letos oslaví osmdesátiny. Porťáci mu
blahopřejí.

Jak vidí Portu?

• „Porta v Ústí nejde přehlédnout, všude plakáty, pak pódia v ulicích. Baví mě
koncerty v Letním kině, kde je hodně
pozvaných hostů. Je to z něj slyšet široko
daleko, ale mluvenému slovu není rozumět. Myslím si, že dění na jevišti se musí
vidět na vlastní oči a slyšet na vlastní uši.
Poslouchat někde za rohem na cihlové
zídce a kouřit s kluky, to mě nebaví. Byl
jsem na Portě už třikrát.“ Jan Kartouz
• Vláďa Klečka z Teplic už ako sedemnásťročný stál na pódiu Porty. Jeho gitara
ležala celé roky ladom. Teraz, po mnohých rokoch, sa znovu so svojou gitarou
zaradil medzi súťažiach na postupovom
kole v Litvínove. Nepostúpil, ale nevzdáva
sa. Prišiel ako divák.

• Z Mostu sa prišla na tvorbu súčasných
interpretov pozrieť Milena Vágnerová.
Je to trampská duša, ktorú spomienky
a trampské chodníčky ešte zavedú aj na
Portu. Vie sa vžiť do cítenia členov kapiel
a pesničkárov, pretože kedysi sama chodievala všade s gitarou. Počas študentských čias aj ako členka kapely Ametyst.

Autorská porta má dva vítěze
O víťazstvo
v autorskej porte sa delia dvaja
interpreti. René
Racek Matlášek z
Ostravy a Mirka
Miškechová
z
Považskej
Bystrice.
Nedali sme
Mirke predýchať
túto
radostnú
správu.
Chceli
sme, aby sa o svoje prvé pocity podelila s nami.
Počítala si s možnosťou, že pocestuješ
domov s ocenením?
Myslím si, že každý, kto sa odhodlá
v niečom súťažiť, chová v srdci nádej na
nejaké ocenenie. S maličkou nádejou som
sem išla aj ja, ale keď som počula hrať iné
kapely, prestávala som si veriť. Výsledný
verdikt ma doslova pozitívne šokoval.
Ako osláviš víťazstvo?
Neviem. Asi budem mať lepšiu náladu. Vlastne ma čaká viac povinností.
Povedala som si, že keď uspejem, budem
každý deň hodinu cvičiť hru na gitare.
Tomu sa trochu vyhýbam. Dávam prednosť tvorbe textov. Takže ma čaká väčšia
drina. Cítim, že to, čo som od poroty počula ma poriadne nakoplo. Už teraz viem,
že to splním. Mám obrovskú motiváciu.
Budem na sebe pracovať.

Krátko po tejto dobrej správe si telefonovala. Prezradíš, kto prvý sa dozvedel
túto dobrú správu?
Gitarista Tomáš Slovák, ktorý ma
sprevádzal. Je to pesničkár a folkáč celým
srdcom. Hneď po vystúpení musel odcestovať do Bratislavy. Zajtra sa so svojou kapelou AIMEE zúčastní hudobnej súťaže
s názvom Emergenza. Tak dúfam, že mu
to dodá ešte viac energie.
Aké koncerty ťa čakajú ?
Hneď po príchode domov, presne 19.
júna, budem vystupovať na oslavách založenia Súkromnej základnej umeleckej
školy manželov Kardošovcov. Som absolventkou tejto školy. Spievať budem práve
víťaznú pieseň „Teleport“. Som presvedčená, že ich to veľmi prekvapí. Teším sa na
to vystúpenie. Jana Matzová Amazonka

„Spievajúci Rambo“ Robo Hulej

V sobotu sa predstavil aj hosť zo
Slovenska Robo Hulej a Spod Budína. Pred
rokom si vyspievali víťazstvo. Získali medzinárodnú interpretačnú Portu 2011 a cenu
Českého rozhlasu Sever. Frontmanom skupiny je Robo Hulej, ktorý sa s láskou k hudbe už zdá sa narodil. Prvé obecenstvo bolo
„ohničkove“, na turistických táboroch, kde
vytváral dobrú náladu s gitarou „krylovkami, nedvědovkami, kamelotovkami, nezmarovkami a inými „ovkami“.
Nasledoval ďalší postup. Amatérska rocková kapela HURIKÁN. Trampská kapela
OZVENA pri vojenskom útvare v Senici.
Po návrate z vojenčiny dal s kamarátmi dohromady kapelu ÚSVIT. Úspech
nedal na seba dlho čakať. Prišiel v podobe víťazstva na Country Lodenici 1999
v Piešťanoch. V čom vidí najväčší úspech

tohto obdobia Robo? „Hlavným úspechom
bolo to, že sme sa túlali, užívali mladosť
a hrali.“ Nasledovala jeho sólová umelecká
dráha. Aj tu si na neho počkal úspech v podobe ocenenia Zlatý Gunár 2006. V roku
2009 sa pod jeho taktovkou zrodila kapela
Spod Budína. Aktuálne zloženie kapely je
Robo Hulej (spev, gajdy a píšťaly), Lucia
Pitáková (spev), Lukáš Štipta (gitara, spev),
Michal Puchel (bicie, perkusie), Adrián
Malovaník (husle), Zdeno Graňák (basgitara). Minulý rok získali všetky prvenstvá na
súťažných podujatiach Turzovský vrabčiak,
Moravský vrabec, medzinárodná Porta. Je
symbolickým pokračovateľom víťaznej tradície kapely Ozvena zo Senice, ktorá získala
divácku Portu v roku 1993 a autorskú Portu
v rokoch 1994 a 1995 na rovnakom pódiu
v Ústí nad Labem.
Amazonka

Porťácké odpoledne
v Letním kině
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Samozvaný maskot
Poprvé jsem si ho všimla na čtvrtečním koncertním večeru pro Kida. V pravidelných intervalech přicházel před pódium s novým velkým papírovým transparentem, na kterém aktuálně zviditelňoval velkým červeným a černým písmem
toho kterého vystupujícího.
Pak jsem ho zahlédla v pátečním odpoledni na Lidickém náměstí při semifinále, následně pak při večerním autorském finále. Tentokrát už měl transparent
barevný na dřevěném rámu a tyči. Docela
mne pochopitelně zajímalo, kdo to je
a čím je vlastně podmíněna tahle veřejná
forma jeho sympatií.
Když jsem se však zvedla ze židle a zamířila k němu, najednou byl pryč. Jako
džin z pohádky. Ale opravdu se mi nezdál,
byl skutečný – mám na to svědky. Dokonce
spoustu a nejen z portovního dění. Hanka

Sejšny s garancí

V PRAVÉ POLEDNE

Pravidelné setkání Porťáků se letos
konalo v krásném prostředí palácové vily
rodiny Petschových. Jde o pravidelné setkání pořadatelů Porty, zástupců kapel
a často i zástupců města Ústí nad Labem.
Tak ti letos nepřišli.

Pepa Vejlupek, duše Porty posledních
let, poděkoval zúčastněným kapelám, organizačnímu štábu, technickým pracovníkům a všem, kteří Portě svou hřivnou
přispěli nebo jí prospěli. Jde o to porovnat
myšlenky a vyslovit dík všem, kteří se do
dění aktivně zapojili.
Jupí! Už je V pravé poledne opět ve
12.00 hodin. Proč to zmiňuji? Protože pamatuji roky, kdy se hodina setkání posouvala nahoru a ještě výš a pak zase jinam.
No, muselo to být, aby například kapely
stihly zvukové zkoušky nebo se muselo přemístit něco někam a času nebylo.
Ono bylo vždycky „něco“, ale vždycky se
všechno zvládlo a zvládne. Tak jak letos –
na jedničku!
Georgína

Každým rokem se Porta snaží přinést
svým příznivcům něco nového, něco navíc. Ať už je to bonus v podobě překvapivého hudebního hosta, další možnosti
v paletě ocenění, přibývajících scén pro
prezentaci nesoutěžících kapel a muzikantů či nabývající šíře služeb pro návštěvníky.
Loňskou novinkou pak byly plánované večerní sejšny ve dvou ústeckých kavárnách a čtyřech hospodách. Zkušenosti
získané z tohohle experimentu pak přefiltrovaly letošní scénář pátečního sejšnování v kvartetu známých ústeckých hospod,
kde hraní s ozvučením garantovaly určené
domácí kapely Workers, U stolu, Kliďánko
a R.A.Š., připravené střídat se s případnými hosty z portovní scény.
Hanka

ZVEME VÁS

Krobka, česko – polský festival
trampské hudby se koná 22. července
ve městě Glucholazy. Jde o
partnerský festival Porty, vítězové
postupují do Ústí nad Labem. (rta)
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Redakce Portýra děkuje Cikánovu Baletu za roznášku. Sestava
Cikánova Baletu: Cikán + Brácha, Květinka, Bleška s Martinem,
Bobeš a Suzán, Borůvka a Líba, Jassika, Jolana, Saša, Žanet.
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Mediální partneři
festivalu
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Hlavní partneři festivalu

