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Navzdory volnému vstupnému se při finálovém klání o Autorskou 
Portu sál zaplňoval jen velmi zvolna a ostrůvky posluchačů rozeseté 
po řadách se do konce večera příliš nerozrostly. Úvodní Epy de Myi se 
ale podařilo hned zpočátku infikovat publikum hudebním bacilem, 
takže se jen nerado loučilo s tímle živelným jihočeským tělesem, kte-
ré také vykvetlo na portovních záhonech. Co všechno se dá vyvádět 
s tvárnou češtinou a vtipnou nadsázkou (bohužel občas doslova na 
hraně), předvedl s vervou Vasilův Rubáš ještě před nástupem prv-
ních finalistů. Roli hostů naplnili ještě v polovině programu Bob a 
Bobci a v závěru pak Xindl X. 

Šance pro písničku

AUTORSKÁ PORTA PRO TOUHU

dokončení na straně 3

Autorská Porta
1. Touha – autor Bořivoj Švéda,  

Švédova trojka

2. Konec přátelství – autor Pavel 
Kerouš, Humbuk

3. Sodoma – Mirka Miškechová

Zpěvačky kapely Švédova trojka 
bezprostředně po vyhlášení 

výsledků. Radost jim přinesla 
Touha Bořivoje Švédy.
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Letošní 47. ročník Porty v Ústí nad La bem 
odstartoval Bluegrassový předkrm v  Cent
rálním parku na Severní Terase U  Laguny. 
Měli jsme kliku. Nepršelo, bylo polojasno, 
nefoukal vítr a teplota byla na sluníčku kolem 
14 stupňů. Pro pivo ideální teplota, ale pro se
dící publikum? Tušil jsem, že s přibývajícím 
časem, až slunko zapadne, či vleze za nějaký 
ten mrak, se začne vkrádat do hlediště zima. 
Úvodní koncert Porty si nenechalo ujít zhruba 
350 až 400 lidí, což je velmi slušná návštěva. 
Potvrdilo se naše zjištění z minulého roku, 
kdy jsme tento zahajovací koncert na Severní 
Terase udělali poprvé. Že sem lidi za muzikou, 
potažmo bluegrassem, přijdou, i kdyby z nebe 
trakaře padaly.

V 18.00 hodin jsem se tedy, coby mode
rátor koncertu, přivítal s diváky bouřlivým 
Ahóój a představil první vystupující skupinu. 
RED LEAF z Úštěka zahrála svůj český autor
ský bluegrass, který se divákům líbil natolik, že 
si po necelých šedesáti minutách vynutili ještě 
jeden přídavek. 

Seznamuji diváky detailněji s programem 
následujících tří dní Porty. To už se ale za 
mnou na jevišti připravuje ústeckojinolicko
pražský BURIZON. Pětičlenná bluegrassová 
sestava, ze které jsou všichni (až na jednoho) 
rodáci z Ústí. Přivezli s sebou své naposledy 
vydané CD z roku 2012 s názvem „Burizon ve 
vlastní šťávě“, které si mohli diváci zakoupit. 
Byli neskutečně rychle „zadrátovaní“ a bez 
skrupulí do diváků pustili svůj dynamický, 
český zpívaný, autorský bluegrass. Atmosféra 
byla výborná, ale bylo znát, že se začíná ochla
zovat. Je půl osmé večer a teplota klesá na 10 
stupňů. Divákům to ještě pořád nevadí. Hřeje 
je velmi dobrý bluegrass a mnohé z nich asi 
již i nějaký ten grog, teplá medovina či whisky. 
To vše i mnohé další, včetně klobásek, bylo k v 
improvizovaném amfíku k mání.

BLUEGRASSOVÝ PŘEDKRM 
OTUŽILCŮM CHUTNAL

Ač lehce unešení skvělou atmosférou, 
která hřála sama o sobě, scházíme se s Pepou 
Vejlupkem, Jindrou Šrejberm a Petrem 
Špásem. Musíme udělat rozhodnutí, co s 
pátkem. Zda ponechat program Porty venku 
na Lidickém a Kostelním náměstí, nebo celý 
program soutěže o Autorskou Portu strčit do 
ústeckého kulturního domu. 

„Klucí, je fakt kláda,“ dává do placu Jindra. 
Navíc na pátek předpovídají déšť a teploty ta
kové, které na vlastní kůži právě „zakusujeme“. 
Je rozhodnuto. Nemůžeme a nechceme ohro
zit zdraví diváků ani soutěžících. Autorská 
soutěž musí do tepla kulturního domu.

Burizon se pomalu loučí, hraje posled
ní skladbu a teplota už je pod deseti stupni. 
„Super,“ říkám si. Teď jdeme na řadu my s 
MONOKLEM. „To už bude koncert pro por
ťácký a bluegrassový otužilce,“ povídám klu
kům ze štábu a s lehce zamrzlým úsměvem 
kráčím k pódiu.

Začínáme hrát asi ve 20.15 a je „kosa“. Na 
jevišti si dáváme k sobě blíž světla v bláhové 
představě, že nás alespoň trochu zahřejí. Tohle 
nepomáhá. Jediné, co nás ve skutečnosti hřá
lo, byl potlesk. Báječných diváků, kteří tam s 
námi vydrželi, a pořád jich bylo hodně. „Ještě 
chvíli a je ze mě sněhulák,“ šeptá mi do ucha 
na jevišti basák Pavel Šlegr. 

„Musíme vydržet,“ povídám a je mi na
výsost jasné, že i diváci v té kose předvádějí 
úžasný výkon. Ze tří posledních písniček bylo 
pět, neboť jsme dvakrát přidávali…, ale už si 
nepamatuju co. Jenom vím, že byl „mráz“ a na 
úplném konci našeho koncertu vedle mne na 
pódiu stál „sněhulák“, náš basák Pavel. 

Přes noc rozmrzl a včera od 14.00 hodin 
zvučil v Café Alibi na Mírovém náměstí semi
finále autorské soutěže.

Honza „Mušák“ Moucha

Festival Porta, dá se říci, se skládá ze tří 
částí. Z řevnického národního finále, mezi
národní Porty v Ústí nad Labem a z mozaiky 
oblastních kol. Troufám si tvrdit, že převážná 
většina příznivců a diváků Porty vnímá právě 
jen festivalové vrcholy v Ústí a Řevnicích. 

Vězte však, že Portu si vychutnávají stov
ky diváků v patnácti základních kolech v celé 
republice. Každé z těchto kol má jiný kolorit, 
různá prostředí a atmosféru. A každý z jejích 
pořadatelů se snaží divákům darovat nějakou 
přidanou hodnotu v podobě skvělých hostů.

Takový koncert hvězd si žádný z obou 
vrcholů Porty nemůže dovolit. Nacestovali 
byste se sice opravdu hodně, kdybyste chtě
li všechna kola objet, ale věřte, stálo by to za 
to. Letos se na jejich scénách objevili hosté 
Miki Ryvola, Nezmaři, Vojta Kiďák Tomáško, 
Roman Horký, Žalman a spol., Míša Leicht, 
Ivo Jahelka, Stráníci, Petr Rímský, Xindl X, 
Marien, Ukulele orchestra, Slávek Janoušek, 
Neřež, Lážo Plážo, Berušky, Crossband, Přelet 
M.S., Strunovrat, Šantré a Naopak. 

Proklatě dobrá společnost!
Lochness 

Megakoncert oblastních kol

Autoři měli Alibi
Studený severní vítr a neutěšená předpo

věď počasí donutily pořadatele k radikální
mu rozhodnutí přemístit semifinále Autorské 
Porty z venkovních prostor do kavárny Alibi 
na Mírovém náměstí. Což se ukázalo jako 
velice taktický tah. Tak se kromě těch, kteří 
si přišli poslechnout soutěžící hráče a písnič
káře, ocitli v kavárně i nahodilí hosté, kteří si 
tak nevšedně zpříjemnili páteční odpoledne. 
A linoucí se tóny přilákaly další posluchače ke 
vchodu do kavárny. Vstřícnost Alibi vsadila na 
dobrou kartu. Vždyť takhle vyhráli nejen ti, co 
postoupili do finále. Hanka Hosnedlová

Burison
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PROGRAM
47. ročník Mezinárodního festivalu v Ústí nad Labem 

Sobota 25.května
10.00 – 14:00 OC Forum: Recitály soutěžních kapel

DŮM KULTURY V ÚSTÍ NAD LABEM
13:30 TRAMPSKÁ SEDMA

 HALÍŘKA, A. JARŮŠEK, KALYPSO, S. HALÁČEK, ŠPUNT, ZLATÝ OREL,  
FALEŠNÁ KARTA

16:00 MEZINÁRODNÍ FINÁLE V INTERPRETACI
8 finalistů z Polska, Slovenska a Česka  

a hosté: BLUEGROUND, ELIŠKA PTÁČKOVÁ,NEZNÁMI (SK),  
KLÁRA TIBITANZLOVÁ, JEROEN SMIT (NL), SCHOVANKY, HOP TROP,  

TOMÁŠ LINKA, PAVLÍNA JÍŠOVÁ, JAKUB SMOLÍK
22:30  Táborák s kytarami a písničkami až do rána

Neděle 26.května  

DŮM KULTURY V ÚSTÍ NAD LABEM 

14:00 NÁPLAVA 25 let, host MIREK PALEČEK, F. SYSEL
15:00 PŘEHLÍDKA SOBOTNÍCH VÍTĚZŮ

17:00 SLUNÍČKO OTY MAŇÁKA,
18:00 POTLACH SE STRÁNÍKY,  

MIREK OŠANEC, MRAKOPLAŠ, J. SAMSON LENK, J. DOBIÁŠ

Musím konstatovat překvapivě slušnou 
a nápaditou textovou úroveň soutěžních 
skladeb, mnohdy zaujala i nástrojová pes-
trost, ale v podstatě klasicky převažovala 
folková, mírně filozofující nostalgie. A to bez 
ohledu na to, že někteří vsadili na podob-
nost s populární melodií či na gipsy exotiku. 
Publikum sice nebylo v tomto případě roz-
hodujícím ukazatelem, tradičně reagovalo 
především na strhující svižné odpichovky 
a spolehlivé oživení v sále vyvolal jako ob-
vykle písničkový humor, kterého bylo a je 
poskrovnu. Zajímavé je mimo jiné, kolik pís-
ní a jejich titulů letos inspirovaly zeměpisné 
názvy.  
Finále nabídlo skutečně hezkých a kvalit-
ních písniček, ale skutečností asi zůstává, 
že se zřejmě žádná z nich nestane novým 
jednoznačným šlágrem a v paměti většiny 
posluchačů trvale nezakotví. Jak říkával Ka-
pitán Kid: Dobrý, ale ze židle mě to nezvedlo. 
Pro mnohé ze soutěžících je taková účast a  
postup dalším stupínkem do vytoužené prv-
ní ligy. Hanka Hosnedlová

Šance pro písničku
pokračování ze strany 1

Česko - slovenská autorská Porta fotoobjektivem

Trilobajt Stanislav Haláček

HumbukDunibuch
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Jen málo osobností si může dovolit chlu
bit se přívlastkem moderátor Porty. Vedle 
známého recitátora Mirka Kovaříka, baviče 
Petra Novotného či textaře a publicisty Mirka 
Černého to byl právě Vladimír Čech, který 
Portu po léta moderoval. 

Před devíti lety ho mezi nás přivedli kole
gové z pražské České tábornické unie a před
stavili nám známého „milionáře“ jako trampa, 
milovníka přírody a taky trampských a coun
try písniček. Každý správný tramp má svoji 
přezdívku a jemu kamarádi říkali  přiznám 
se, že nevím proč  Vejce. V Ústí nebyl žád
ným nováčkem, měl za sebou krátké angažmá 
v Činoherním studiu. 

Od roku 2005 potom Vláďa Portu pravi
delně moderoval až do loňského roku. Díky 
Portě se stal známým moderátorem tohoto 
žánru, začal na téma turistiky a cestování spo
lupracovat s jedním rádiem (pořad Toulky po 
české vlasti), moderoval i oblastní kolo Porty v 
Praze a pro Českou televizi v posledních dvou 
letech moderoval cyklus pořadů Country 
Rokoko, který dosud nebyl odvysílán.

Vláďa si Portu opravdu prožíval i užíval. 
Dělil se o své dojmy z vystoupení kapel s divá
ky, dovedl si při galakoncertu zazpívat i s Wabi 
Daňkem. Po sobotním galakoncertu jsme v 
posledních letech dělali pravidelně v Letním 
kině táborák. Vláďa u táboráku nikdy nechy
běl. Posadil se tam, kde bylo místo, ať už mezi 
muzikanty či posluchače z řad diváků Porty a 
zazpíval si.

Loni na Portě paradoxně moderoval vzpo
mínkový potlach k nedožitým osmdesátinám 
Kapitána Kida. Pořad, který začal připravoval 
sám Kapitán Kid, ale nedožil se ho. V únoru 
2012 podlehl zhoubné chorobě. Vláďa byl už v 
té době nemocný a věděl, že má podobný osud 
jako právě kapitán Kid.

Letos Vladimír Čech už Portu v Ústí nad 
Labem nemoderuje. Zemřel 22. března 2013.  

Josef Vejlupek

Osm ročníků s milionářem

Potlach s Kidem se jmenoval loňský úvod
ní večer Porty v Ústí nad Labem. Byl věnován 
nedožitým 80. narozeninám Kapitána Kida a 
byl mimo jiné pozoruhodný tím, že jej Kapitán 
Kid před svým úmrtím vlastně připravil. 
Stejnojmenné DVD je zkráceným záznamem 
tohoto večera a také dokumentem o posled
ním vystoupení moderátora Vladimíra Čecha 
na Portě. Na DVD je zaznamenáno 30 písni
ček, z toho 25 z tvorby Kapitána Kida. Zpívají 

je Věra Martinová, Wabi Daněk, Miki Ryvola, Tony Linhart, Helena 
Maršálková, Petr Kocman a mnoho dalších interpretů, Kidových ka
marádů, které do pořadu sám Kapitán Kid pozval. 

Slavnostní křest se koná v sobotu při galakoncertu, krátce po 20. 
hodině. DVD je k prodeji na Portě za 170 korun.  (vej)

Křest DVD

Vladimír Čech loni moderoval vzpomínkový potlach k nedožitým osmdesátinám 
Kapitána Kida. Věděl, že ho čeká podobný osud. 

Zkráceným záznamem večera s Kidovými kamarády  
je DVD se třiceti písničkami. 
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Páteční přehlídku čtveřice kapel a jed
noho dua v restauraci Hvězda na Klíši tvořili 
především mladí posluchači a s nabídkou byli 
spokojeni, což vyjádřili bouřlivým potleskem. 
Postupně se představili Neznámi ze Slovenska, 
Pavel Houfek Band, Dubnička – Lahoda a na
konec Trilobajt z Litomyšle. Právě repertoár 
této východočeské skupiny nás zaujal.

„Hrajeme spolu třetím rokem a jsme vlast
ně původně gymplácká kapela, nyní téměř 
všichni studujeme na vysokých školách. Šestici 

Restaurace V Zahradě v Brné je místem 
srazů štamgastů a diváků po utkáních na při
lehlém fotbalovém hřišti, ale také pravidelných 
slezin zdejší osady padesátníků při hudebních 
produkcích. „Hlavní jsou country pátky, kdy 
se tu během měsíce vystřídá i šest kapel. Mimo 
to pořádáme swingové úterky. Porta nám při
nesla trochu pestřejší program. Po ústecké Za 
stolem, Vítr ve vlasech a Dunibuchu jsme se 
zaposlouchali do něčeho 
zcela odlišného v podání 
pražské skupiny Šeginy,“ 
uvedl šerif Petr Ptáčník.

Skupinu Šeginy tvo
ří pět hrajících členů a 
textař, kterým je Petr 
Lechner. Na kytaru hra
je a zpívá Richard Rezek, 
na violoncello Barbora 
Kubíčková, na perkuse 
Jaroslav Šlauf. „Já hraji na 
klarinet, saxofon a flétnu. 
V tomto složení se schá
zíme už pátým rokem, ale 
po přestávce hrajeme opět 
jeden rok. Náš repertoár je 

V Zahradě se hrálo pro osadu Brná

Kočkopes v podání Trilobajtu  
se na Hvězdě líbil

tvoří Vojtěch Večeře, skládá písně a hraje na 
kytaru, bubeníkem je Adam Hradil, na basu 
Aleš Hrabalík, zpěvákem Tomáš Fuchs, naší 
jedinou ozdobou je Minka Dočkalová hrající 
na klávesy, na housle a zpívá. Já hraju na kyta
ru, občas na harmoniku a pokouším se skládat 
hudbu i texty. Naše skladby jsou „lízlé“ jazzem, 
bluesem, rockem, folkem, občas country. Je to 
takový kočkopes, ale baví nás to a naše muzika 
se líbí na koncertech v Litomyšli a okolí, kde 
hrajeme nejvíc,“ říká Filip Naiser.

Trilobajt má za se
bou únorový křest první 
CD nazvané Čeněk. Na 
loňské Portě na finále 
ještě nedosáhl. Do letoš
ního finále se probojoval 
3. místem z oblastního 
kola ve Svitavách, kde 
zahrál píseň s poetic
kým názvem „Gauč, tel
ka, postel, jeden lahváč. 
„Nelpíme na vítězství, 
jsme mladá kapela a 
účast v soutěži bereme 
jako dobrou zkušenost, 
která nás posune opět o 
kousek výš,“ dodal Filip. 

Venda

velmi pestrý, což dokazuje poslední skladba  
Ukolébavka,“ říká Jan Votava.

 Skupina Šeginy dostala pro letošek těžký 
úkol, a to reprezentovat pražskou folkovou 
scénu v červnové interpretační soutěži Porta 
v Řevnicích. V pražském finále totiž vyhrála 
interpretační soutěž a zvítězila v diváckém 
hlasování, v autorském klání skončila s písní 
Vivat Sverige na 2. místě. Venda

www.portausti-festival.cz

Trilobajt z Litomyšle je  
na Portě podruhé.

Poprvé při letošní Portě se hrálo ve 
čtyřech restauracích, Na Rychtě, na 

Hvězdě, V Zahradě a v kavárně Alibi. Tam 
vystoupil Slavomír Randis.

Kapela Naopak

RAŠ poslouchali příznivci kapely i 
hosté restaurace Na Rychtě.

Skupina Šeginy reprezentuje na 
Portě pražskou folkovou scénu.

Porta v celém Ústí
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Súťažná prehliadka TFC s názvom 
Turzovský vrabčiak, ktorá sa konala 18. mája 
v Turzovke už ôsmykrát, bola mimoriadne vy
darená, pestrá a vo svojej histórii jednoznač
ne najbohatšia (počtom i kvalitou) na účin
kujúcich. Rovnako najbohatšia bola na účasť 
„porťákov“ z Ústí nad Labem. Jindřich Šrejber 
a Zdeněk Stárek sa stali súčasťou päťčlennej 
poroty a Josef Vejlupek na všetko dozeral 
odborným pohľadom. Turzovský vrabčiak je 
ôsmykrát postupovým kolom na Moravského 
vrabca v Karvinej a jubilejný piatykrát postu
povým kolom na medzinárodnú Portu v Ústí 
nad Labem.

Z celkového počtu 22 interpretov porota 
vybrala:
Do interpretačnej súťaže Porty:

1. Contry Limit Club (Prievidza)
2. DeART (Vrútky)

O autorskú Portu zabojovali:
1. Duo Stano Granec a Ján Čevari 
(Prievidza) s piesňou Ovce a vlci
2. Duo Branislav Kšiňan a Boris Čechvala 
(Bratislava) s piesňou Robinson

V Turzovke vládol počas prehliadky zaují
mavý kamarátsky duch. Určite vďaka vysokej 
koncentrácii ľudí, ktorí už dlhé roky tvoria 
krásne, duševne prepojené hudobné spoločen
stvo. Na prehliadke nebola núdza o kreatívne 
hudobné nápady účinkujúcich priamo na po

Braňo a Boris
Zo súťažnej prehliadky Turzovský vrab

čiak 2013 priletelo na Portu bratislavské duo 
Branislav Kšiňan a Boris Čechvala. Aj napriek 
tomu, že sa obaja poznajú od detstva, myš
lienka spoločného hrania vznikla v roku 2009, 
kedy si prvýkrát spolu zahrali na podujatí s 
názvom Stretnutie priateľov Karla Kryla. To 
zároveň prezrádza, k akému charakteru tvorby 
inklinujú a čo je im blízke. 

Keďže si „sadli na spoločnú nôtu“, rýchlo 
sa dostávajú do povedomia. Všade, kam prí
du, zaujmú svojou tvorbou i „človečenstvom“. 
Hrávajú na festivaloch doma (Lodenica 
 Piešťany) i v zahraničí (Pašík – Teplice, 
Koszalin – Poľsko, na ktorý je vstupenkou pre 
účinkujúcich prespievať tvorbu Vysockého). 
Dobre sa cítia na komorných pódiách, ver
nisážach, v divadle, či väzniciach. Ich piesne 
plachtia na rádiových vlnách. 

V roku 2010 vydali debutový album s ná
zvom „Bolo nám potešením“ a v roku 2012 k 
nemu pribudol braček s názvom „Pred búr
kou“. Pre nás bolo potešením vypočuť si ich 
krásnu búrku poetiky na Turzovskom vrab
čiakovi.  Jana Matzová „Amazonka“

Kto postupuje na Portu  
z Turzovského vrabčiaka?

diu, čo vyvolalo pozitívnu odozvu u publika a 
spôsobilo, že spev neutíchol ani s príchodom 
rána.

Kapely postupujú – okolnosti zasahujú
Od postupového kola na Slovensku uply

nulo iba niekoľko dní. Víťazom zaskočeným 
nečakaným úspechom sa nepodarilo v tak 
krátkej dobe vymotať z väzieb svojich povin
ností a to dokonale zamiešalo karty pre účasť 
slovenských kapiel na Porte.  

V interpretačnej súťaži Porty budeme počuť a 
vidieť:

1. Jasoň (Sklené Teplice)
2. Mirka Miškechová (Považská Bystrica)

V autorskej súťaži zabojovali: 
1. Duo Branislav Kšiňan a Boris Čechvala 
(Bratislava) s piesňou Robinson
2. Mirka Miškechová s piesňou Sodoma

Jana Matzová „Amazonka“

skupina Jasoň (Sklené Teplice) 

Návrat charizmatickej mirky 
Víťazka autorskej Porty 2012, charizma

tická Mirka Miškechová zabojovala o autor
skú Portu aj v tomto roku.  Našli sme ju pred 
kavárnou Alibi, kde si práve odspievala svoju 
súťažnú pieseň v semifinále Porty 2013, s kto
rou po verdikte poroty postúpila do finále a 
napokon získala 3. miesto. 

Tešila si sa na svoj návrat na „miesto 
činu“?

Pricestovalo som priamo z koncertov v 
Košiciach a v Prešove. Bola som unavená, ale 
keď som vystúpila v Ústi nad Labem, pocítila 
som príval energie a veľkú chuť ukázať publi
ku, ako som na sebe pracovala. 

Prezraď teda, čo si za uplynulý rok všetko 
„spáchala“.

V nitrianskom rádiu, kde som vyhrala súťaž,  
ma nahovoril  manažér pesničkára Xindla X na 
zaujímavú spoluprácu. Výsledkom  bolo deväť 
spoločných koncertov v ČR a šesť koncertov 
v SR.  Tejto našej spolupráci s Xindlom X ešte 
„neodzvonilo“. Máme spoločné plány. Viac zatiaľ 
neprezradím. Popri čítaniu skrípt som si našla 
čas aj na tvorbu. Svetlo sveta uzrelo desať nových 
piesni. Vyzerá to tak, že bude aspoň promo CD. 

Prostredie kavárny je príjemné pre ná-
vštevníkov. Ako sa ti tam spievalo?

Jednoznačne výborne. Mám rada blízky 
kontakt s poslucháčmi. Potrebujem vidieť ich 
reakcie. Chcem vidieť komu spievam, koho 
piesňou oslovujem. Najradšej som keď publi
kum spieva so mnou.  Amazonka



7

potlachy) byly jediným zdrojem přenosu nové 
písničky. A věřte, z Porty si každý nějakou od
vezl.Byl to i pramen znovuobjevení velice sta
rých písniček, které někdo někde našel, oprá
šil, udělal nové aranžmá a hned bylo co zpívat. 
Písničky z Porty se dokázaly šířit jako lavina a 
přeletěly z Aše do Košic za pár hodin. Jen co 
tam rychlík z Ústí dorazil.

Srovnejte to s dneškem, není třeba slov o 
možnostech dnešního muzicírování. CD není 
žádná věda a dostat se do řáného studia taky 
ne. A já mám radost, že teď, v době, kdy mi 
stáří neklepe na dveře, ale kope do dveří oko
vanou botou, to je Porta, která začala přita
hovat amatérské muzikanty, začala je třídit a 
oceňovat a schraňovat ony hodnoty, které se v 
dnešní době tisknou, vážou do sborníků, knih 
a not, pořádají se do alb fotografií a prvních 
amatérských filmů.Byl a je to hodně silný pra
men, ze kterého lze stále čerpat.

Myslím, že mi dáte zapravdu: zpívání je 
pro nás ta nejlepší relaxace a nejlepší vyčištění 
hlavy! Je to ta nejlepší duševní hygiena v do
bách zlých i dobrých.  Georgína

PORTÝR, festivalový zpravodaj Mezinárodního 
festivalu PORTA 2013 v Ústí nad Labem (47. ročník)
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Pět hvězdiček
Není žádnou novinkou, že Porta má na 

svém kontě slušnou řádku priorit. Opomenu
li skutečnost, že je nejstarším nepřetržitě 
fungujícím hudebním festivalem v republice, 
zaujme nepochybně i fakt, že ústecké jarní 
festivalové dny jsou vlastně jen vrcholkem 
ledovce. Soutěžící účastníci se totiž rekrutují 
z osvědčené sítě půl druhé desítky oblastních 
kol. A právě tady je to úžasné a záviděníhod
né muzikantské podhoubí, z něhož vzešla už 
celá armáda dobrých muzikantů a písničkářů. 
Letos tvořilo tuhle odrazovou trampolínu 202 
hudebních formací v celkové síle šesti stovek 
muzikantů a zpěváků s rodným listem z Čech, 
Moravy i Slovenska. A to je tu ještě Brána, dět
ská soutěžní Porta. Menší nadšení si už zaslou
ží posluchačská účast  oněch naslouchajících 
a fandících v krajských předkolech napočetli 
totiž jen dvakrát tolik, než bylo soutěžících. 
Hanka Hosnedlová

Soutěžili s Motýlem 

S písní Motýl se zúčastnila Autorské 
Porty kapela Dubnička – Lahoda. Dubnička 
– Lahoda vystupují jednak jako duo, jednak 
jako kapela mimo jiné s Viktorem Limrem, 
basákem a hercem, známým například z te
levizních seriálů Rodinná pouta nebo Velmi 
křehké vztahy. Hudba je pro něho koníčkem. 
Poprvé si zahrál v kapele jako patnáctile
tý kluk. Ústecký rodák vystoupil na letošní 
Autorské Portě vůbec poprvé, kapela postou
pila z oblastního kola v Plzni. 

V Ústí už ale koncertoval s kapelou Chi
chotaj, a to v klubu Circus. 

Páteční odpoledne a večer na Portě si uží
val jako hráč i posluchač, a těšil se na oslavu 
narozenin maminky.  (red)

Porta  soutěž, Porta  festival, Porta  po
rovnání a změření sil, Porta  setkávání, to ano, 
tak to je a tak to bereme. Za sebe přidávám to, 
co je v nadpisu, Porta  jako duševní hygiena!

Do mého života vstoupila v roce 1967, 
nejprve oblastními předkoly, na kterých jsme 
doprovázeli hudebně zdatnější kamarády, kte
ří zvládli víc, než byly ty naše tři akordy. Ať 
už se v soutěži posunuli nebo ne, měli pře
devším možnost „být u toho“ a večery ode
hrát na spontánních sejšnech. Přátelé, to byla 
trampská hitparáda!

Připomínám ony dřevní doby, kdy této 
muzice vůbec nebylo přáno a jen Porta byla 
tou jedinou oficiální výjimkou z pravidla.
Dlouho nebylo myslitelné, aby se nějaká ka
pela dostala k možnosti natočit demosnímek 
(ano, ale doma v kuchyni na magnetefon), 
nebo dokonce dostat se nějak jinak se svou 
muzikou na veřejnost. To byla výsada jen pár 
skupin.Takže jenom portovní sejšny (a venku 

Porta jako duševní hygiena

Viktor Limr 

ZAZNAMENALI JSME
Oslovili sme dve sympatické dámy Zdenku 

Bohúnkovou a Annu Jelínkovou s otázkou, či 
ich zmiatla mokrá varianta festivalu Porta. 

„Nám to nevadí. Jsme z Ústí nad Labem. 
Na Portu jsme chodívaly i v minulosti. Jsme 
jí věrné i letos. Je úplně jedno, jestli je na ná
městí, nebo v kavárně. Přišly bychom tak nebo 
tak.“ 
(škoda, že takýto názor nezdieľa viac obyvateľov mesta)
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