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PORTA 2014 pro Alebo i nie Výsledky  

Porty 2014

Interpretační soutěž
1. Alebo i nie

2. Peter Janků a Pridaná 
hodnota

3. Šeginy

Divácká Porta
1. Alebo i nie

2. Švédova trojka

3. Divozel

Autorská soutěž   
Staré myslivecké

1. Výhybkář 
 autor: Aleš Rogalewicz, 
interpret: Choroši

2. Kde vlastne si 
autor: Michal Récky, interpret: 
Michal Récky

3. Za starých časů 
Autor: Zdeněk Barták, 
interpreti: Zdeněk Barták a Jan 
Adamčík

Ústecký stříbrňák
Choroši

Cena Českého 
rozhlasu

Šeginy

Nové prostředí 
hlavního programu 
našeho festivalu, pre-
cizně česky zazpíva-
ná vlajka partou klu-
ků ze Zvolena (ka-
pela PACIPACIFIK), 
úžasná páteční pře-

hlídka trampských kapel, uspořádaná 
Českou tábornickou unií), perfektní at-
mosféra v zahradní restauraci MEDUSA 
při vystoupení polské dvojice TA JEDNA 
CHWILA…. Takhle bych mohl vyjme-
novávat spoustu mých dalších dojmů z 
letošního ročníku PORTY.

A co pojmy? Především sama PORTA, 

velká soutěž stovek mladých i těch dříve 
narozených muzikantů, z nichž ti podru-
hé jmenovaní se po letech rádi vracejí. 
Setkání starých známých, navazování no-
vých kontaktů s těmi mladými. Nadšení 
organizátorů, velkorysost  partnerů,  ať 
už těch nových (skupina ČEZ, Kozel) či 
těch dlouholetých (Stará myslivecká). Ale 
také porozumění oficiálních míst  včetně 
Ministerstva kultury, kraje, města, měst-
ského obvodu.

Myslím, že jsme konečně našli novou 
cestu. Děkuji všem, jejich jména ani ná-
zvy by se sem nevešly.

Ať žije PORTA 2015!
Josef Vejlupek

člen Rady festivalu PORTA

Dojmy a pojmy

Polští Alebo i nie si vyzpívali první místo 
v Interpretační soutěži, nejvíce hlasů dostali i 

v Divácké Portě. Foto: Eva Houdková
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Willie Jones Band přiveze novinky i Cashe

Složení kapely:

Willie Brian Jones - kytara, zpěv
Táňa Matkovčíková - zpěv

Roman Áč - banjo, zpěv
Jozef Srogončík - ak.,el. kytara, zpěv

Soňa Matkovčíková - zpěv
Lukáš Slabý - bicí

Erik Binovský - bass

Americko-slovenská kapela Willie Jones Band hraje v nynější sestavě zhruba rok. Foto: archiv kapely

Country sobotní večer na Laguně. 
Zahraničním hostem je kapela, která 
hraje country, bluegrass, pop i blues. 
Americko-slovenští Willie Jones Band. 
„Vychutnejte si to a uvolněte se,“ přeje 
skvělý zážitek Willie Brian Jones.

Silný hlas a citlivý projev, tak cha-
rakterizují váš zpěv. Jak o hlas pečujete?

Zpívám každý den. Někdy je to bě-
hem dne opravdu hodně hodin. Zpívám i 
s rádiem, když řídím svůj náklaďák, nebo 
auto. Před tím, než jdu na pódium, dávám 
si hlasové cvičení.

Na hudebním poli se pohybujete 
přes třicet let. S kterými kapelami jste 
před Willie Jones Bandem vystupoval?

Než vznikla kapela Willie Jones Band, 

žil jsem sedm let v Texasu, to bylo v le-
tech 2003 až 2012. Hrál jsem gospelovou 
hudbu, která je pro mě a moji víru velmi 
důležitá. Mnoho let před příchodem do 
Texasu jsem hrál s německo-americkou 
skupinou Shady Mix a Criple Creek Band. 
Kromě toho jsem příležitostně účinkoval 
s mnoha hudebníky.

Kapela má mezinárodní záběr, fa-
noušky po celém světě. Kde se vám hraje 
a zpívá nejlépe?

Skutečně mě těší náš mezinárodní do-
sah. Ale abych odpověděl na otázku, kde 
vystupuji nejraději? Všude, kde hrajeme, 
protože jsem velmi inspirovaný mladou a 
talentovanou kapelou.

Loni Willie Jones Band odehrála na 
čtyřicet koncertů v zahraničí, letos se 
chce věnovat fanouškům Slovenska a 
Čech. Pociťujete rozdíl mezi „domácí-
mi“ a zahraničními posluchači?

Je pár rozdílů mezi evropskými a 
americkými fanoušky. V Evropě není tak 
často akceptovaná country muzika jako 
rock nebo pop. Je tu pár country rádio 
stanic, které i jako fanoušek těžko na-
jdete. Myslím, že proto je tato hudba tak 
speciální. A jako hudebník, který už hrál 

na obou místech, musím říci, že 
evropské publikum je víc entu-
ziatistické.

Jak dlouho v současném 
složení vystupujete?

Willie Jones Band spolu 
hraje dva roky a v této sestavě 
přibližně rok. Ale s kapelníkem 
Romanem  Áčem  se znám už od 
roku 1999. Seznámili jsme se na 
jednom festivalu ve Švýcarsku, 
kde hrál se svou tehdejší kape-
lou Blueland. Roman byl jedním 
z organizátorů legendárního 
festivalu DOBROFEST, kde nás 
následně pozvali na vystoupe-
ní s kapelou Shady Mix a od té 
doby vlastně spolupracujeme. 
Když jsem se v roce 2012 vrá-
til do Evropy, oslovil jsem ho, 
zda nedáme dohromady nějaký 
projekt, z čehož později vznikl 
Willie Jones Band. 

Kromě vašeho nezaměni-
telného hlasu je označována 
za druhý pilíř, co se týče zpě-
vu, Táňa Matkovčíková, objev 
roku Německé country asocia-

ce. Kde jste se potkali?
S Táňou jsem se setkal na Slovensku. 

Studuje kytaru u našeho kytaristy Jozefa 
a dělala nám přeskokana na jednom z 
našich koncertů. Měla velký úspěch. Dali 
jsme se do hovoru a po čase se stala člen-
kou kapely. Jsme velmi, velmi šťastní. 

Ve čtvrtek si vás poslechli v Kadani, 
v pátek v Karlových Varech, v sobotu 
hrajete na Portě v Ústí nad Labem a v 
neděli už vystupujete v Rakousku. To 
musí být náročné, čtyři vystoupení za 
sebou. Jak mezi nimi relaxujete? 

Beru si sebou knihy, protože rád čtu. 
Cestují se mnou můj psík Gina a manžel-
ka Inge.

Na co se můžou těšit účastníci Porty 
v Ústí nad Labem?

Naši fanoušci na Portě můžou očeká-
vat mnoho nových skladeb, které nikdy 
před tím neslyšeli. Vlastní písně, které 
píšeme Jozef, Táňa a já. Také zahrajeme 
skladby od mých oblíbených umělců, 
mezi které patří například Johny Cash. 
Momentálně finišujeme s naším novým 
CD, které bude venku za měsíc. Určitě se 
budeme snažit nabídnout všechno. 

Alena Volfová
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Sbor porotců soutěží MF PORTA
Miloš Keller, hudební redaktor, moderátor Country rádia

Táňa Kindl Nováková, členka Severočeského klubu spisovatelů 
Dr. Leoš Kosek, hudební redaktor

PhDr. Mirek Kovářík, pedagog DAMU Praha, herec 
Mgr. Petr Mečíř, muzikolog, hudební redaktor
PhDr. Miroslav Navara, textař a novinář
Veronika Rezková, hudební redaktorka ČR Dvojka 
Veronika Stráníková, textařka a muzikantka 
Dr. Pawoł Szymkowicz (PL), ředitel festivalu Kropka PL

Ľubo Wágner (SK), textař a hudební redaktor

Laická porota diváků
Petr Kossinyar, Ústí nad Labem
Eva Sochůrková, Ústí nad Labem
Mirek „Mlíko“ Šmíd, Ústí nad Labem
Andrej Balog, Ústí nad Labem
Petra Balogová, Ústí nad Labem
Katka Szymkovicz, Glucholazy (PL)
David Černý, Ústí nad Labem
Karel Wagner, Ústí nad Labem
Václav Mikule, Ústí nad Labem
Jana Matzová, Prakovce (SK)
Ilona Zemanová, Ústí nad Labem
Marek Hořejš, Ostrava
Marie Jeníčková, Soběslav

PORTÝR, festivalový zpravodaj Mezinárodního 
festivalu PORTA 2014 v Ústí nad Labem (48. ročník)

Redakce: Hanka Hosnedlová, Eva Houdková, Michal 
Houdek, Jana Amazonka Matzová, Václav Sedlák

Šéfredaktorka: Alena Volfová

Tisk a technická příprava: EM studio UL

Povoleno MK ČR E61321 SSN 1210 – 6968

Náklad 300 ks

Redakce Portýra děkuje Cikánovu Baletu za roznášku. 
Sestava Cikánova Baletu: Cikán + Brácha, Květinka, 

Borůvka, Líba, Johanka, Saša, Žanet

Porta kráča  
s dobou

Hoci je Porta už dáma v stredných 
rokoch, snaží sa držať krok s dobou. 
Dôkazom toho je finále Interpretačnej  
PORTY. Moderný trend je taký, že kul-
túra nečaká na priaznivcov, ale kráča za 
nimi do ulíc. PORTA je flexibilná a vždy 
hľadá nové možnosti ako zaujať. Prišla za 
ľuďmi rovno medzi paneláky. Nezostala 
sama. Pozornosť divákov jej pomáhajú 
udržať iné záujmové zložky svojimi sprie-
vodnými akciami. Pre divákov je program 
bohatší, účinkujúci sa necítia osamotení, 
majú pre koho hrať. Aj napriek novým 
trendom zostáva Porta v prvom rade ka-
marátska a vytvára priam rodinnú atmo-
sféru.  (jm)

Dvořáčkovy kalhoty  
a vyměněný kabel

Koncert Wabiho Daňka s Milošem 
Dvořáčkem přímo na vodní hladině Laguny 
(téměř na plovoucím molu) měl napínavou 
předehru, ale pohodovou dohru. 

Oba hosty bylo nutno dopravit na 
malé podium uprostřed Laguny na loďce 
a Miloš při nastupování do loďky zakopl 
o natažený provaz, kterým byla loďka při-
vázána ke břehu. Upadl, odřel si koleno, 
zachránil kytaru před pádem do vody a 
roztrhl si kalhoty, což ovšem diváci při 
koncertu nepostřehli. Zaplakal nikoli z 
bolesti odřeného kolena, ale nad kalho-
tami nepoužitelnými pro další umělecká 
vystoupení.

Další svízel způsobil jeden z kabelů, 
které vedly pod vodní hladinou od zvu-
kaře na břehu k muzikantům na vodním 
podiu. Po dlouhých pokusech o správné 
ozvučení musel být kabel vyměněn (jeho 
druhý konec převezen na loďce na podi-
um) a asi s třicetiminutovým zpožděním 
mohl koncert začít. Stálo to však za to a 
stovky nadšených diváků, rozesetých ko-
lem Laguny, byly nadmíru spokojeny

 (jv)

Lilly Maníčková si do Lipan u Prešova 
odvezla titul MISS PORTA 2014. Kromě 
toho i spoustu dojmů ze sobotního sou-
těžního odpoledne s kapelou Divozel. 
„Rádi hrajeme v přírodě, je to pro nás 
vždy zážitek,“ komentovala prostředí 
Porty, pro kterou letos organizátoři zvo-
lili jako místo konání centrální park na 
Severní Terase u Laguny. 

Vedle Divozelu zpívá Lilly Maníčková 
v kapelách ABBA, Soren a Lilly Band, 
hraje v muzikálech. Zpěv a herectví učí 
na základní umělecké škole. To vše je pro 
třiadvacetiletou Lilly záliba stejně jako 
modeling, výšková akrobacie a historická 
střelba z luku.  (av)

Zpívá, hraje, střílí, předvádí

Centrální park na Severní Terase. Tady se konala PORTA 2014 
úplně poprvé od čtvrtka do soboty. Pořadatelé, a hlavně diváci, byli 

spokojeni. Foto: Eva Houdková
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