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ZPRAVODAJ MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU PORTA V ÚSTÍ NAD LABEM

PORTA 2015 PRO TRIO P.E.S.
Výsledky

PORTY 2015
Interpretační soutěž

1. TRIO P.E.S.
2. LOUKA BAND
3. LATAJACY DYWAN
TRIO P.E.S. zpívalo ve čtyřech a odvezlo si tři tituly. Zlatý z INTERPRETAČNÍ PORTY
a stříbrný z DIVÁCKÉ PORTY. Zpěvačka Elizabeth Denysyuk dostala titul MISS PORTA 2015.

Divácká PORTA

1. Vodníci
2. Trio P.E.S.
3. Latajacy Dywan

Autorská soutěž
Staré myslivecké

Česká kapela LOUKA BAND si vyzpívala stříbrnou INTERPRETAČNÍ PORTU.

1. Babylon
Autor: Štěpán Hulc
Interpret: Nebeztebe
2. Zubatá
Autor: Janko Kulich
Interpret: Janko Kulich & kolegium
3. Šeříky
Autor: Martin Čepelík
Interpret: Martin Čepelík
a Andrea Mineva

Ústecký Stříbrňák
Maja

Cena Českého rozhlasu
Jindřich Černohorský
s kapelou

Cena poroty

Do Polska odjela s třetím místem kapela LATAJACY DYWAN.

Petr Lüftner
za píseň „Myslivecká“
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Trampská pětisedma vrátila Portu do spomienok

Béďa Šedivka z DUA KOMÁŘI

ROHÁČI

Po dvoučlenných hlídkách se střídají na
Portě dobrovolní záchranáři. Jen pár případů nevolnosti ze slunce zaznamenali během
pátečního odpoledne Lucie Randáková
a Václav Belo. Akademie dobrovolných
záchranářů ČR s týmem Porty spolupracuje
již několik let.

Na setkání s názvem „V pravé poledne“
přivítal vedoucí organizačního štábu PORTA
Josef Vejlupek (CZ) organizátory, hosty a interprety. Mezi hosty byl i Peter Janků (SK).

Prečo pětisedma? Tento komponovaný program bol venovaný 75-tim narodeninám Tonyho Linharta. Oslávenci zvyčajne dary dostávajú, v prípade Tonyho
to bolo krásne naopak. On obdaroval nás,
a to úžasným výberom trampských kapiel. KOMÁŘI na čele s ďalším oslávencom Beďom Šedivkom (80), ukázali, že
trampská pieseň žije a má tú silu zaplniť
priestor v publiku, odkiaľ sa ozýval nielen
potlesk, ale konečne aj UMÍÍÍ. Po krátkej
porade v redakcii sme sa zhodli v tom, že
keby sa udeľovalo ocenenie Missák Porty,
tak náš adept je Béďa Šedivka. BRZDAŘÍ
potešili túlavé duše a vybalili staré známe trampské pecky, ako Sosna, Besie,
Tulákový slzy a iné. Pesničkár STANDA
HALÁČEK iba trochu zmiernil tempo
dobre naštartovaného trampského vlaku.
ROHÁČI znova naladili publikum k spevu. Minuloročného víťaza Porty, kapelu
Choroši, uviedol Tony slovami, že kapela má veľkú budúcnosť. Ubezpečujem
Tonyho, že naozaj má. Chorošov prijalo
aj trampské publikum na československom potlachu 2014 v Čičave, na východe
Slovenska, kam kapela prijala naše pozvanie. Jitke Vrbovej a Standovi Chmelíkovi
sme poslali pomyselný pozdrav, pretože
sa nemohli zaradiť medzi účinkujúcich.
Zlatým klincom bolo vystúpenie oslávenca Tonyho s kapelou Pacifik. Trampská
sedma by bola utiahla hranie až do rána,
tak ako to na potlachoch býva, ale porťáci
mali nachystaný ďalší neodolateľný program. Tony a Lochness vedia a pridajú.
Jana Matzová „Amazonka“
Trampská osada Čierna puma

PORTÝR!!! Díky Cikánovu Baletu se Portýr
dostane ke čtenářům. Na snímku jeden ze
členů roznáškového týmu Brácha.
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JAK DRAVÁ VODA

Opravdu už jsem to nechtěl. Jako pokaždé. Nahraju CD a jen co
si ho doma přehraju, hned si říkám: Už nikdy!
Já se totiž nemůžu poslouchat. Proč mi ten nahoře nedal hlas,
jako má Cohen, nebo alespoň Wabi? No jo. Tak to prostě je. Člověk
nemůže mít všechno. Takže nový kotouček s pořadovým číslem 10.
Jméno „JAK DRAVÁ VODA“. Narozeno v dubnu 2015.
Natočeno ve studiu PyHa Plzeň. Vydavatel Jiří Sláma AVIK Plzeň.
Ke koupi na mých koncertech, případně pošlu na dobírku.
Najdete tady 12 písniček, které ještě nikdy nebyly oficiálně vydané. Zkusil jsem těch pár věcí udělat velice skromně. Za prvé jsem
přesvědčen o tom, že na nějaké veliké aranže nemám. Za druhé
vím, že na jevišti jsem sám a pak to má posluchač naposlouchané
z cédéčka a na koncertě by se mohl cítit ošizen.
Ale přesto je pár písniček trochu víc opentleno. Díky Míšovi
Röhrichovi a Přemkovi Haasovi i jeho ženě se tam ozve jak harmonika, tak druhá kytara, někde trochu rytmiky, či baskytara. Pro
fajnšmekry poslouchající techno je na konci zařazena hymna technařů, protože mi bylo líto, že žádnou nemají. Jinak jsou tam písničky, o kterých lze patrně klidně říct: „Celej Kiďák“.
Mám jedno skromné přání. Aby vám, kteří CD budete poslouchat, alespoň jedna píseň zapadla do srdíčka. Hezký den, hezký
poslech a pohodu do duše.
Vojta Kiďák Tomáško

MISS PORTA

je budoucí lékařka

Elizabeth Denysyuk, zpěvačka kapely TRIO P.E.S. je MISS PORTA 2015.
„S Petrem a Slávkem jsme hráli ve třech,
ale poslední dobou vystupujeme čtyři,
ještě s klarinetistou Karlem,“ říká MISS
PORTA, která s kapelou zpívá rok a půl.
Dívka ze Sokolova studuje medicínu
a dálkově klasický zpěv na konzervatoři. „Jedno patří k druhému. Zpěv je můj
koníček, nebylo by asi úplně šťastné řešení, kdybych si jím vydělávala,“ uvažuje
Elizabeth Denysyuk. Během odpoledne
účastníkům Porty zazpívala tři soutěžní
písně, autorem textů i hudby je baskytarista kapely Slavomír Randis.
(av)

Součástí vystoupení Vojty Kiďáka Tomáška byl křest
jeho nového cédéčka JAK DRAVÁ VODA.

Škarohlídům navzdory
Porta žije! Navzdory mnoha těm, kteří
po sametu před pětadvaceti lety přikyvovali v kuloárech kolujícímu výkřiku jakéhosi odborníka, že „Porta skončila v listopadu 89 na Národní třídě“. Ano, skončila
těm, kteří svou účast na festivalu víceméně
považovali za výrazový prostředek odporu proti tehdejší vládě rudokožců. Ale
nechme stranou polemiku nad tím, jakým
procentem tomu tak skutečně bylo. Porta
vždy byla, a zaplať Bůh stále je především
scénou pro muziku, kterou máme rádi,
místem pro setkávání kamarádů, startem
do hudební kariéry, přehlídkou nápadů či
sluncem a radostí v duších diváků, hostů a
soutěžících muzikantů.
Po onom „sametu“ však logicky byly
nad budoucností Porty otazníky. Zvlášť,
když nastalo „dvojportí“. V Ústí se rozhodli vrátit Portu do rodného města a plzeňská
větev pokračovala souběžně dále, putovala
od města k městu a posléze začala živořit.
Též pod Střekovem po počáteční euforii
začala klesat návštěvnost i počty soutěžících. Teprve sjednocení Porty v roce 2007
otočilo statistickou křivku účastníků opět
vzhůru. K radosti pořadatelů roste zájem
muzikantů o soutěž a přibývá diváků jak
na řevnickém národním finále, tak zde
v Ústí na mezinárodní Portě.

Do soutěže Porty je třeba se přihlásit
vyplněním přihlášky na webových stránkách festivalu. Formulář se tam objeví
vždy počátkem roku a do portovní centrály v sídle České tábornické unie se začnou
hrnout e-maily s přihláškami do šestnácti
kol rozesetých po celé republice. Letošní
nápor signalizoval již v únoru rekordní
účast. Nejvíce muzikantů se utkalo o postup v Praze a v Brně, dohromady pak
v celé republice 236 soutěžních formací
a v nich 630 muzikantů. A nebýt nepochopitelného kolapsu na posledním kole
3. května v Ostravě, kam ze třiadvaceti přihlášených kapel dorazilo jen 12, mohl být
překonán absolutní rekord soutěžní účasti
z roku 2002. Diváků se ve všech kolech sešlo přes 1 800.
Takže nemějme obavy o budoucnost
Porty! Všichni pořadatelé do ní vkládají
své nadšení, srdíčko a spousty zanícené
práce. Nelze napsat, že nezištně. Očekávají,
že jim to diváci a soutěžící vrátí v podobě
hojné účasti, radosti a poděkování. Zdá se,
že se jim očekávání naplňuje. Porta žije!
Příští rok se dočká padesátého ročníku!
Uvítáme v ústeckém Letním kině zase takové davy diváků jako koncem minulého
století?
Petr Lochness Křivohlávek
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LAICKÁ POROTA DIVÁKŮ
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INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽ
PORTY

Jana Kortusová, Most
Iva Doležalová, Ústí nad Labem
Daniela Růžičková, Ústí nad Labem
Jana Machková, Ústí nad Labem
Miloš Šedivý, Litoměřice
Klára Hortenská, Most
Jarmila Maierová, Radonice
Jiří Faltin, Praha
Mirek Mlíko Šmíd, Ústí nad Labem
Marek Hořejš, Ostrava
Jan Vidím, Praha
Blanka Jeřábková, Ústí nad Labem
František Mlnařík, Ústí nad Labem
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