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Interpretační soutěž – finále zahájila vtip-
ným slovem a provázela jím osvědčená dvo-
jice Schwager - Hubičková. Před vlastní sou-
těží je zavedeným zvykem zvolit diváckou 
porotu, která vedle odborné poroty hodnotí 
dle svého úsudku. Tito porotci se najdou tak, 
že se mezi diváky vhodí míčky a kdo chytí, 
ten, hodnotí. 
Hned první míček zamířil k divákovi, který se 
při chytání zaklonil tak, že židle nevydržela a 
rozložila se na zemi i se svým nákladem. De-
vastace inventáře nebyla úmyslná... Zbytek 
volby proběhl v klidu, i když jeden z míčků 
chytila asi desetiletá holčička z Polska.

ZVÍTĚZILI POLŠTÍ BIEGUNI

dokončení na straně 3

Výsledky  
Porty 2013 

Interpretační 
soutěž

1. Bieguni
2. Švédova trojka
3. Crossband 

Autorská soutěž
1. Touha – autor 

Bořivoj Švéda,  
Švédova trojka

2. Konec přátelství – 
autor Pavel Kerouš, 
Humbuk

3. Sodoma – Mirka 
Miškechová

Ústecký stříbrňák
Stanislav Haláček za 

skladbu Mekka

Cena Českého 
rozhlasu 

Bieguni

Divácká Porta  
a cena Staré 
myslivecké

Švédova trojka

Natemperování obecenstva letos připad-
lo kapele Neznámi ze Slovenska. A vůbec 
nebyla pravda, že jsou Neznámi. Známe 
je, v roce 2009 získali cenu města Ústí nad 
Labem. Bílé stetsony na hlavách signalizo-
valy příslušnost ke country stylu a zahráli 
výraznou šlapací muziku, která obecenstvo 
chytla a to začalo rytmicky tleskat. Potěšili a 
úkol splnili.
Prvním soutěžícím byla kapela CROSSBAND 
z Nymburka. V Ústí jsou poprvé, a tak jsme če-
kali na žánrové zařazení. Je to náruč žánrově 
široce otevřená. Zpívali přímo „nakažlivě“ a 

Bieguni

Švédova trojka Crossband
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PROGRAM
47. ročník  

Mezinárodního festivalu  
v Ústí nad Labem 

Neděle 26. května  

DŮM KULTURY V ÚSTÍ NAD LABEM 

14:00 NÁPLAVA 25 let,  
host MIREK PALEČEK, FRANTIŠEK SYSEL

15:00 PŘEHLÍDKA SOBOTNÍCH VÍTĚZŮ

17:00 SLUNÍČKO OTY MAŇÁKA,

18:00 POTLACH SE STRÁNÍKY,  
MIREK OŠANEC, MRAKOPLAŠ, J. SAMSON LENK, J. DOBIÁŠ

PORTA SE STÁLE VRACÍ TAM, KDE ZAČALA

BAFUŇÁŘI A POSKOCI
(Oficiálně realizační tým festivalu)

Tereza Bárová, Iva Horká, Karel Fencl, 
Ludmila Jarošová, Stanislav Ješina, 

Petr „Lochness“ Křivohlávek, Barbora 
Linková, Jan Loučka, Jan Moucha, 

Oldřich Richter, Zdeněk Stárek, Petr 
Špás, Jindřich Šrejber, Pavel Šlegr, 
Vratislav Urban, Josef Vejlupek,  

Pavel Zeman

Čestní hosté festivalu
Miroslav Albrecht, Jan Dobiáš, Zdeněk 

Ečer, Arno Fišera, Zuzana Kailová, Milan 
Knotek, Petr Křivohlávek, Josef Kobra 

Kučera, Tony Linhart, Vít Mandík, Karel 
Poláček, Milan Rambousek, Oldřich 

Richter, Anna Roytová, Fedor Ňuf Skotal, 
Pawol Szynkowicz, Emil Vraspír

Setkání V pravé poled-
ne bylo tentokrát sezváno 
opravdu na poledne, do ho-
telu Větruše. V tomto fan-
tastickém prostředí, obklo-
peném hradbou zeleně se 
měla konat „suchá“ varian-
ta soutěže a doprovodných 
programů. To jest varianta 
za pěkného počasí. 

Bohužel, v pátek ráno 
organizačnímu štábu po-
tvrdil meteorologický úřad, 
že pěkně nebude. Proto na-
stoupila varianta „mokrá“, 
všechny plány se změnily 
a akce se musely odstěho-
vat pod střechu kulturního 
domu a do restaurací v jeho 
okolí. 

Na Větruši zůstala pou-
ze jediná akce - setkání po-
řadatelů, aktivistů a veškerých dobrých 
duší, které s přípravou soutěží pomáha-
ly. Setkání v předchozích letech navště-
vovali i zástupci města, ale letos jim čas 
nevyšel. Zúčastnili se ho zástupci kapel z 
Čech, Slovenska a Polska. Atmosféru na-
vodil zvonivý zpěv a chytré texty Mirečky 
Miškechové s podporou saxofonu jejího 
spoluhráče.

Úvod patřil hybné síle festivalu Josefu 
Vejlupkovi, který nejen vítal a děkoval, ale 
i vysvětloval zásadní organizační změny, 
které si počasí vynutilo.

Petr Lochness Křivohlávek, náčelník 
České tábornické unie, organizační pilíř 
předkol Porty, pohovořil o tom, jak se sna-
žili v Ústí najít nové místo pro soutěže, jak 
pročesali celé město a výběr jednoznačně 
padl na Větruši. Lochness by měl nejspíš 
děkovat ještě teď, protože České tábornic-
ké unii začíná lopotná práce s hledáním 
zlatých zrnek, které z oblastních kol vy-
šlou do zápasu o metu nejvyšší.

Jindra Šrejber, stálý člen organizační-
ho výboru a pamětník, se snažil odlehčit 
závěr konstatováním, že se Porta stá-

le vrací tam, kde začala. Do kulturního 
domu. Proč ne, stále slouží, akustika je 
tam dobrá, žádné zle.

Po ukončených proslovech znovu za-
zvonil zpěv Mirky Miškechové a přítom-
né Slováky napadla mimořádka: udělit 
Mirce první trampskou přezdívku. Však 
právě vstupovala do osady. A tak ji hruš-
kovicí pokřtili na Mišku. 

Neformální setkání pokračovala pří-
pitkem a hlavně debatami, co by se moh-
lo, aby… a bylo to zase lepší.

 Georgína

Mirka Miškechová pokrstiená trampským menom Miška
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Rada festivalu PORTA
Anna Roytová, Oldřich Richter, 
Jindřich Šrejber, Josef Vejlupek 

Sbor porotců soutěží MF PORTA
Leoš Kosek

Renata Lankašová
Ota Maňák
Petr Mečíř

Miroslav Navara
Veronika Rezková

Veronika Stráníková
Pawol Szynkowicz

Ľubo Wágner

POŘÁDAJÍCÍ ORGANIZACE: 
Kulturní středisko města Ústí nad Labem 
ARS Porta Bohemica o.s. Ústí nad Labem 

Česká tábornická unie, Agentura MONIA, Agentura JaM

Laická porota diváků, 
 finále festivalu

Kaška Szymkowicz, Polsko
Hanka Marešová, Sázava

Jirka Merkl, Babice u Hradce Králové
Jirka Žoch, Dlouhá Loučka

Tomáš Hurt, Praha
František Mlnařík, Ústí nad Labem

Robert Wachtl, Praha
Jirka Hořínek, Ústí nad Labem

Milan Lhotský, Rynárec

Kaška Szymkowicz z Polska (na snímku 
s Lochnessem) byla členkou divácké 

poroty.

skoro nás svedli k tomu, abychom se s nimi 
smáli a pařili až do rána, jak se má a dokud 
čas a Bůh dovolí. Potud píseň. Potlesk dlou-
hý a zasloužený!
Druzí soutěžící - první polští soutěžící s ná-
zvem TA JEDNA CHWILA z Varšavy. Tvoří 
vlastní písničky, ale do repertoáru zařadili 
i Vítězslava Nezvala, zhudebněnou báseň 
Sbohem a šáteček ve volném překladu 
v polštině. V duchu jsem si báseň s hudbou 
přeříkávala a často to s polštinou sedlo. To 
je přístup k dílu s láskou. Ale snad největším 
překvapením bylo zjištění, že komentář pol-
ských soutěžících zazněl v češtině. 
Třetí soutěžící byli MIRKA MIŠKECHOVÁ 
a TOMÁŠ SLOVÁK. Mirka si letos na Portě 
odrovná hlasivky. Stále s úsměvem a zpívá – 
na volných scénách, v předsálí, na jevišti, na 
setkání V pravé poledne a nakonec soutěží. 
Písničku Žurnalista si už pomalu pamatuji.  
Vystoupení holandského zpěváka Jeroena 
Smita bylo předělem večera. Silný zážitek ze 
silného, znělého hlasu a virtuózní hry na ky-
taru s kombinací hry, úderů a tahů po stru-
nách. Ztichlo i dost hlasité předsálí a rychle 

se přemísťovalo do sálu, aby neunikla ani 
nota. Ekvilibristika ve strunách, jinak to ne-
lze nazvat.
Čtvrtými soutěžícími byla rodinná sestava 
ŠVÉDOVA TROJKA. Měli šťastnou ruku ve vý-
běru repertoáru, podali vynikající a stabilní 
výkon. A to není všechno, zabodovali i v au-
torské soutěži s písničkou Touha. 
Pátý soutěžil písničkář a vypravěč ANTONÍN 
JARUŠEK z Kuřimi. Zajímavé je, že se rovněž 
inspiroval černobílým filmem a jeho motivy. 
Před chvílí na stejné téma dozpívala Švédo-
va trojka.
Jako šestý vystupuje JASOŇ ze Slovenska. 
Překvapil především písní Mamka, kterou 
prostoupil národopisem i folkem. Čistá into-
nace, lahodný souzvuk.
Sedmým a posledním ze soutěžících byli 
BIEGUNI z Polska. Hráli výrazově silnou, 
energií nabitou muziku, kde nám sice text 
písní zůstal utajen, ale dali jsme na pocity. 
Byli přesní jako metronom.  Georgína

Titul Miss Porta nosí 
Martyna Skrzeczkowska 
z polské kapely Ta Jedna 
Chwila. „Jsem moc pře-
kvapená, šťastná, nečekala 
jsem to,“ neskrývala pře-
kvapení a obrovskou ra-
dost studentka z Varšavy. 
Poprvé v Ústí, poprvé 
na Portě a poprvé miss! 
Logopedka a polonistka si 
rozšířila studium na var-
šavské univerzitě o studium 
češtiny a po třech letech 
mluví plynně. „Vždy jsem 
chtěla mluvit některým 
cizím jazykem tak dobře 
jako jazykem mateřským a 
čeština se mi líbila nejvíc,“ 
říká Miss Porta Martyna 
Skrzeczkowska. Rychleji 
se učí podle písniček, na 
internetu poslouchá Český 
rozhlas. Ráda si zazpívá s 
Nohavicou, Žalmanem či 
Radůzou. (red)

Třikrát poprvé

ZVÍTĚZILI POLŠTÍ BIEGUNI
pokračování ze strany 1
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V interpretačnej súťaži svoju tvorbu 
predstavila slovenská tramp-folková ka-
pela JASOŇ zo Sklených Teplíc.  

Jasoň vie a pridá
Ľubo „Puky“ Wágner (odborník na 

tramp, folk a country muziku) hovorí, že 
je to jedna z mála kapiel na Slovensku, kto-
rá hrá pôvodnú slovenskú trampskú tvor-
bu. Tá sa vďaka nim rodí v Štiavnických 
vrchoch, kde tradícia tejto tvorby neexis-
tovala. Sú doslova priekopníkmi. 

Toto vyjadrenie prebudilo našu zve-
davosť. Podrobnosti sme zisťovali u ka-
pelníka Petra Uhrína „Uhroša“.

Za všetko vraj môže základná vo-
jenská služba v Čechách, kde sa Uhroš 
s trampskou tvorbou stretol, a ktorá pre-
budila múzu driemajúcu na jeho pleciach. 
To všetko padlo na úrodnú pôdu značky 
„láska k prírode“. Keďže nechceli spievať 
prevzaté veci, postavili kapelu na vlastnej 
tvorbe. Tá hrala pre potešenie kamará-
tov na čundroch a od roku 1996 ju pri-
nášajú poslucháčom ako kapela JASOŇ. 
Predstavili sa na rôznych festivaloch na 

Kapela Neznámi sa dostala do pove-
domia poslucháčov doma i v zahraničí. 
„Neznámi“ nie sú ani na Porte v Ústi nad 
Labem. Po úspešnom roku 2009, kedy 
si z Medzinárodnej Porty odniesli Cenu 
mesta, vrátili sa znova v pozícii hosťa, aby 
na sobotňajšom vystúpení dostali poslu-
cháčov do varu a posmelili kapely pred 
začatím interpretačnej súťaže Porta 2013. 
Vďaka spomínanému oceneniu na Porte 
dostávajú pozvánky na rôzne podujatia, 
festivaly, zúčastňujú sa súťaží a získava-
jú ocenenia. Za všetky spomeniem as-
poň prestížne ocenenie Stetson Michala 
Tučného na country festivale Stodola 
Michala Tučného v Hošticích v auguste 
2010. O rok neskôr sa stali v Českej re-
publike držiteľmi certifikátu Association 
Main Scene Of Country Music. Výpočet 
všetkých úspechov by bol veľmi dlhý. Tí, 
ktorých to zaujíma, si to ľahko nájdu na 
internete. To, čo tam nie je, na to sme sa 
spýtali Jaroslava Šimu, zakladateľa kapely.

Kapela NEZNÁMI sa zrodila v kraji, 
z ktorého pochádza legendárna trampská 
kapela CARAVEL WESTERN – držiteľ 
Porty 1967. Napadol trampský bacil aj 
vašu kapelu?

Na nečakanú otázku „vysypali“ zaují-

NEZNÁMI nie sú neznámi

mavé odpovede. Každý člen kapely tram-
ping okúsil na vlastnej koži a toto pros-
tredie je im blízke. Dokonca niektorí sú 
členmi trampských osád. Jaroslav Rakay  
T.O. Pardali (Trnava) a Ivan Benkovič 
T.O. Sršne (Rača).

Vráťme sa k hudbe. Prečo práve country?
Vyrastali sme na modernej americkej 

country. Tento štýl nás oslovil a je nám 
najbližší. V poslednom období sa zame-
riavame na vlastnú slovenskú pôvodnú 
country hudbu a v tomto chceme zotrvať. 
V súčasnosti pracujeme na tvorbe demo 
CD, ktoré bude obsahovať živé nahrávky. 

Slovensku a v Čechách. Na Morave zau-
jali natoľko, že fanúšikovia z obce Zátor 
založili v roku 1999 fan klub i festival s 
názvom Zátorská mušľa venovaný tejto 
kapele. Ich doterajšia tvorba je zazname-
naná na dvoch CD. Prvé s názvom Cieľov 
pár a druhé s názvom Delfíny. 

Kto tvorí kapelu Jasoň?
Kapelník, ktorého sme už vyspo-

vedali a k dobrému menu kapely ďalej 
prispievajú: Alexandra Ritterová „Aja“, 
Róbert Neuschl „Robin“ , Stanislav Rimeš 
„Stanley“ a Adriana Vallová „Maruška“, 
ktorej povinnosti nedovolili pricesto-
vať. Toto je súčasná zostava. Počas živo-
ta kapely sa vystriedalo mnoho dobrých 
hudobníkov, ktorí vždy zaskočia, keď je 
to potrebné. Tak to bolo i teraz, kedy za 
chýbajúceho basgitaristu „Stanleyho“ za-
skočil kamarát a bývalý člen Juraj Figura. 

Jana Matzová  „Amazonka“

31. mája sa tešíme na spoločný koncert 
s kapelou Druhá Tráva v Trnave a v lete 
to bude koncert pre Americkú ambasádu 
v Bratislave. 

Po návrate na Portu v Ústi nad Labem 
ste sa predstavili v Reštaurácii Hviezda. 
Ako vás prijalo publikum?   

Keďže hráme modernú country, tí star-
ší poslucháči trochu rozpačito. Skôr sme 
oslovili mladšie publikum. Reštaurácia 
bola plná a hrali sme do polnoci. Tešili 
sme sa na vystúpenie na Větruši, ale „dešti, 
větru – neporučíš.“

 Jana Matzová „Amazonka“
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Potlach s Kapitánem Kidem, DVD záznam vzpomínkového koncertu, který zahájil 
loňskou Portu, pokřtili v sobotu ve velkém sále kulturního domu Kidova manželka 
Vlaďka Velinská (třetí zleva) a autor námětu Josef Vejlupek. Na přípravě pořadu, 

z něhož je na DVD třicet písní, se podílel i Kid, naposledy 8. února 2012.  
DVD je možné zakoupit na Portě za 170 korun.
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Určitě jste si všimli, jak moc se v po-
slední době rozmáhají různá muzea – ně-
kdy i trošku nesmyslná jako třeba vajíček, 
provazů, bičů, buřtů a podobně. Snad je 
to touha po zachování minulosti, po ber-
ličce pro paměť, až tu nebudou pamětníci. 
Tak mne napadlo, jestli by si takové trvalé 
muzeum nezasloužila také Porta? 

Bylo by báječné mít v neustále při-
bývající expozici podchycené všechny 
ročníky tohoto spontánně vzniklého 
festivalu formou dostupných materiálů. 
Od pozvánek, plakátů a vstupenek přes 
Portýry, knihy a jiný tisk, fotografie, des-
ky a nahrávky, trofejní Porty, účastnické 
placky až po zajímavosti z každého roční-
ku. Jistě by se pro tuhle nevšední kolekci 
časem našlo i trvalé místo, kde by mohla 
být ke zhlédnutí po celý rok. 

Chce to ale si pospíšit, dokud ještě žijí 
pamětníci, kteří stáli u kolébky a prvních 
krůčků Porty v zelené košili.

Hana Hosnedlová

Muzeum Porty?

Porta Gate 13. Petr Lochness 
Křivohlávek odlétal z lisabonského 

letiště na ústeckou Portu stylově.  

KURIOZITA

Minutou ticha vzpomněli účastníci sobotní Porty také „kamaráda“ Jindru 
Šťáhlavského. Ně kte rých jsme se zeptali, co by mu vzkázali do hudebního nebe?

Potlach s Kapitánem Kidem

Klára Tibitanzlová, České Budějovice
„Ať máš pěknýho 
harleye, na kterým 
si zajedeš za všemi 
skvělými country 
muzikanty, se kte-
rými tam určitě 
jsi.“

Jiří Kašek, Ústí n. L.
„To už řekl Zdeněk 
Kymlička. Vem 
si s  sebou kytaru. 
Jeho hlas je neza-
pomenutelný. Ještě, 
že je natočený, že 
si ho člověk může 
poslechnout kdy-
koliv.“

ANKETA

Stanislav Veber, Ústí n. L. 
„Měl jsem a mám 
velmi rád Tvoje 
písničky. Sám si 
je občas zabrn-
kám na kytaru 
nebo si je pouš-
tím. Hlavně ty, co 
hřejou u srdíčka.“

Vlastimil Marek, Ústí n. L.
„Všem nám chy-
bíš, neměl jsi to 
tak brzy vzdávat. 
Fešácké písničky 
Jindry rád poslou-
chám, i si je zazpí-
vám, například 
Jaro.“
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