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Hvězdu čtvrtečního bluegrassového večera, žijící legendu české country a bluegrass muziky Roberta 
Mouchu (nar. 1941) asi všichni znáte. Na letošní INTERPORTĚ jsem ho podrobili křížovému výslechu. 
Velmi ochotně mi odpověděl na všechny otázky. 

Vyrůstal jsi v poválečných letech. Jako teenegera si 
tě představuji v úzkých přiléhavých kalhotách, kte-
rým se říkalo „trubky“ nebo „roury“ a s hřebenem 
v zadní kapse. Nebo to bylo jinak?
Samozřejmě, měl jsem roury, ale ten hřeben ne. Tou 
dobou jsem už plaval závodně a  měl jsem krátké 
vlasy.
Kdy ses začal učit hrát na kytaru?
Na kytaru, kterou jsem koupil za můj učňovský plat, 
jsem se učil sám za pomoci mého kamaráda, který 
hrál na saxofon. Takže jsem se učil doma. Bylo to 
kolem roku 1955.
Známí kytaristé Tonda Kny i Petr Kocman uvádě-
jí, že je učil hrát Karel Poláček. To asi nebude tvůj 
případ. Předpokládám, že jsi  asi začal hrát dříve 
než Karel…
To bylo ještě před vojenskou službou a zkoušel jsem 
různé trampské písničky.
Pokud vím, máš dva bratry. Jsou taky muzikanti?
Ano, mám dva bratry. Ten mladší hrál trochu na 
kytaru, a tak jsme i s tím druhým bratrem spolu zpí-
vali. A ten druhý je otcem Honzy a Marcely, takže se 
to nějak přeneslo.
Zdědil jsi talent po někom z předků?
Maminka hrávala na tahací harmoniku a táta docela 
pěkně zpíval. A když jsme chodívali na výlety, tak 
jsme si stále zpívali.
Jak se jmenovala první kapela, ve které jsi hrál?
Moje první kapela se jmenovala Marabu a  byl to 
big beat. Potom jsem hrál v dixielandu, následovala 
slavná éra skupiny The Kings. Po ní jsem se sezná-
mil s  kluky (Karel Poláček, Pavel Brümer, Honza 
Turek, Radek Stanka a  Jindra Šťáhlavský) a  začal 
jsem hrát country - bluegrass.

Jak se z big beaťáka stává country man?
Taky jsem hrál v  kavárenské kapele, a  to na kon-
trabas, který jsem vlastnil. A  na jedné chalupě 
ve  Všemilech u  Jetřichovic, kam jsem jezdil, jsem 
se potkal s  touhle partou. Zahráli jsme si spolu 
a jim se to docela líbilo. Tak slovo dalo slovo a začal 
jsem s nimi zkoušet.
Kdo tě zlanařil k Bluegrass Hoppers, vlastně tehdy 
ke Greenes? V té době už jsi hrál na basu?
V podstatě mě nikdo nelanařil, jen se kluci domlou-
vali, jestli mě vezmou nebo ne. Byl jsem z toho ner-
vózní a když mi pak oznámili, že mě berou, tak jsem 
byl rád.
Pamatuješ si na písničku „Prodám laso“?
Písničku „Prodám laso“ zpíval Jindra a hráli jsme ji 
na Portě myslím v roce 1968 nebo 1969, to už nevím 
přesně. Ale asi 1969.
Které období skupiny Fešáci považuješ za nejšťast-
nější?
Začátky Bluegrass Hoppers byly skvělé a  zkoušeli 
jsme 3x týdně a to nadšení bylo prostě fajn. A po-
tom spojení s bývalými členy Greenhorns (Michal 
Tučný, Tomáš Linka, Petr Novotný, Oskar Hahn 
a  zvukař Zděnek Votava) - to bylo prostě super 
a chuť do hraní vynikající.
Máš nějaký pěvecký, či hudební vzor?
Pěveckých vzorů by bylo moc, ale já na to hlasově 
nemám, tak se držím pěkně při zemi.
Pod kterým kapelníkem jsi nejraději hrál (hraješ)?
Kapelníky - co se týče country - jsem měl jenom 
dva, a to Karla Poláčka a teď Tondu Kny. Oba jsou 
bezvadní. Každý má své a tak je těžko určit, kdo je 
lepší.
Málo se ví o tvém životě v emigraci. Jak dlouho tr-
vala?
Žil jsem v Německu (tehdy SRN) celkem 20 let. Až 
do důchodu.
Myslím, že jsi žil v  Norimberku. Měl jsi možnost 
tam hrát v kapele?
Bydlel jsem v Rosenheimu 16 let a potom v Norim-
berku. Když jsem byl v Rosenheimu, tak jsem jezdil 
do Mnichova do jedné české hospody hrát a zpívat 
s partou Čechů. Taky jsem se tam setkal s Karlem 
Krylem. To hraní trvalo asi tři roky a pak to nějak 
„vyšumělo“. Někteří z  těch  kluků nemohli kvůli 
zaměstnání pravidelně chodit hrát a  tak to prostě 
skončilo.
Sledoval jsi tam country muziku? Jak hodně se tam 
country hraje?
Samozřejmě, country jsem tam sledoval. Když 
jezdívaly Country sisters hrát do Švýcarska nebo 
Rakouska či Německa, často se zastavily u mě v Ro-
senheimu. Dokonce jsem jim sehnal hraní pro US 

vojáky a v Rosenheimském country klubu. Country 
je tam velmi oblíbené a spousta kapel měla za členy 
US vojáky nebo Angličany, kteří zůstali v Německu.
Zpíváš to sice v jedné písničce, ale řekni nám, kde 
všude jsi hrál a zpíval? Nebo alespoň kde nejdál?
Kde jsem hrál? V  Polsku, Kanadě, USA, Austrálii, 
Německu a  na Slovensku. Jo a  taky v  Bulharsku 
i v Itálii. pokračování na straně 10

FEŠÁK ROBERT Jako tři festivaly…
Proč jsme to taky „neodpískali?“ – Tuhle otáz-
ku jsme si položili za poslední půl rok nejméně 
padesátkrát. Letošní INTERPORTA byla na pů-
vodní červnový termín začátkem března kom-
pletně připravena: Smlouvy s účinkujícími hosty 
včetně zahraničních, dramaturgie, scénáře, vět-
šina soutěžících, rozpočet, smlouvy se sponzory, 
plán propagace a PR, odborné poroty, předběž-
né dohody s mediálními partnery… a najednou 
bylo všechno jinak.
Vím, že jste to prožívali každý ve svém soukro-
mém životě a mnozí i ve svém zaměstnání. Ni-
kdy nikdo tuto situaci nezažil, nikdo nevěděl co 
bude, jak dlouho to bude trvat, jak se to bude vy-
víjet. Chápu ty pořadatele, kteří své letošní akce 
jednoduše zrušili. Jednoduše je asi nesprávný 
termín. Většina těch rozhodování určitě jedno-
duchá nebyla.
My jsme od začátku cítili závazky. Především 
závazek k soutěžícím kapelám, které si účast na 
INTERPORTĚ vybojovaly férovým vítězstvím 
v jiných soutěžích, či svou dlouholetou tvorbou 
a  neutuchající snahou získat divokou kartu do 
naší soutěže.
Když jsme se rozhodli letošní INTERPORTU 
uspořádat, bylo nejsložitější vymyslet jak. Pokud 
jsme chtěli zachovat regule našich soutěží a při 
tom vzít v  úvahu nutnou účast zahraničních 
soutěžících, abychom mohli zůstat mezinárod-
ní hudební soutěží, dospěli jsme k  názoru, že 
nejjednodušší bude obětovat část původní dra-
maturgie galakoncertů českých profesionálních 
hostů.
Ještě v červnu jsme pracovali asi se šesti náhrad-
ními termíny. Vybrat jeden z nich nebylo vůbec 
jednoduché. Ti pořadatelé, kteří své akce nezru-
šili je také odkládali na druhou polovinu léta 
a my jsme při určení konečného termínu museli 
brát v úvahu aktuální situaci v několika dalších 
evropských zemích. Při rozhodování o  jakém-
koli termínu jsme vždy museli kontaktovat 
všechny zúčastněné a  brát v  úvahu jejich nové 
závazky, vzniklé odkladem původních termínů 
a  potom zvolit kompromis. Proto letos na IN-
TERPORTĚ neuvidíte ani skupinu JANANAS, 
ani Ivana Hlase, ani Američana Willieho Jonese 
či další, o kterých jsme původně psali na webo-
vých stránkách.
Ale neošidili jsme vás, posuďte sami. Připravit 
letošní INTERPORTU nás stálo více práce, než 
jindy připravit tři festivaly. Snad se to povedlo. 
Přeji vám příjemnou zábavu!

 Josef Vejlupek

foto Petr Berounský
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Drazí přátelé,
opět po roce vás všechny vítám v Ústí nad Labem. 
Je to již 53 let od vzniku Porty. Za tu dobu se měni-
lo její působiště i  samotné jméno. To nejdůležitěj-
ší, a to je dobrá muzika, však zůstalo. Interporta se 
stala nedílnou součástí společenského i kulturního 
života v našem městě. Měl jsem proto velkou radost, 
že se ji podařilo uspořádat i v letošním roce, který 
podobným setkáním není vůbec nakloněn. Inter-
porta přes všechny nástrahy ale i v roce 2020 přináší 
kvalitní hudbu z Česka a ze zahraničí.
Pojďme si tedy společně užít chvíle klidu a pohody 
v tomto uspěchaném čase. Můžeme se těšit na krás-
né koncerty plné starých i  nových písní, a  hlavně 
na setkání s přáteli ze všech koutů země. To je snad 
v tomto roce ještě důležitější než kdy dříve. Ať nás 
při celé Interportě provází dobrá nálada, pohoda 
a radost z toho, že se zde po roce můžeme zase sejít 
v plné parádě.

PhDr. Ing. Petr Nedvědický
Primátor Ústí nad Labem
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PROGRAM 
ČTVRTEK 17. 9. – MALÁ SCÉNA
MOUCHY HRAJÍ BLUEGRASS
18:00  BLUE EYES a Marcela Mouchová
19:00  MONOKL a Jan Moucha
20:00  RIDING HOPPERS a Robert Moucha

PÁTEK 18. 9. – VELKÁ SCÉNA 
15:30  ZLATÝ OREL
15:50  GRUPA NA SWOIM (Polsko)
16:20  autorská soutěž JUNIOR SONG I. část:
  Lukáš Kočárek a ORNAMENT
  Kristýna Vášová
  Ján Kicko (SK)

16:55  HOBOES REVIVAL ALVA
17:25  autorská soutěž JUNIOR SONG II. část:
  ADDAMS SISTERS
  Matej Struhár (SK)
 MLADÉ PERSPEKTIVNÍ RYBY

18:05  Petr Lüftner a spol.
18:40  Peter Janků ( SK)
19:20  NEREZ & LUCIA
20:20  PACIFIK
21:20  W.T.C. BAND 
22:00 POTLACH v Horizontu

SOBOTA 19. 9. – VELKÁ SCÉNA
13:30  TOMÁŠ MATONOHA & INSPEKTOR KLUZÓ
14:10  mezinárodní interpretační soutěž I. část:
 BIG BOY BAND (CZ)
  Stano Granec a spol. (SK)
 VĚTRNO (CZ)

15:35 PRŮDUŠKY
16:20  mezinárodní interpretační soutěž II. část
 VÍNA (CZ)
 GRZANE WINO (PL)
  HIGHWAY 40 (S)

17:50  Baptiste Dupré et groupe (F)
18:50  TAXMENI – koncert k výročí ukončení II. světové války
19:50  Vašo Patejdl a band (SK)
20:45 taneční skupina Crock 14
20:50  Naďa Urbánková a BOKOMARA
22:15 TÁBORÁK
 

Změna programu vyhrazena!

Soutěžící autorské soutěže 
JUNIOR SONG 2020

JUNIOR SONG je československá autorská soutěž pro mladé autory do 33 let. Postupují do ní vítězové, resp. nejlepší  mladí autoři z českých a slovenských 
festivalů  PORTA, BRÁNA, FOLKY TONK, STRUNOBRANIE a ŽIARSKY ZOB, dalšími účastníky soutěže mohou být dva držitelé divokých karet, které 
uděluje pořadatel soutěže.

JÁN KICKO 
Osemnásťročný slovenský pesničkár Ján Kicko z malej obce 
Prochot, ktorý sa sám žánrovo radí do kategórie post rock. 
Hrá na gitare už od svojich šiestich rokov. Navštevuje  
konzervatórium a spolu s mamou tvorí kapelu HMLISTO. 
Na konte majú dva hudobné nosiče: Na druhom brehu (2018) 
a  Ozveny lazov (2020).   Slovenský  pesničkár Janko Majerčík   
o ňom hovorí takto: „Janka Kicku poznám veľmi veľa rokov. Zažil 
som jeho vystúpenia (po boku mamy Veroniky) hlavne na letných 
a zimných Slnovratoch. Bolo to už dávno. Tohto roku sme sa po 
dlhom čase stretli na jednom festivale a bol som očarený tým, 
ako hudobne vyrástol. Jeho hra na gitaru mi pripomína umenie 
starých majstrov 60 - tych rokov minulého storočia. Je to veľký 
a pozoruhodný talent.“
Ján Kicko v súčasnej dobe pracuje aj na svojom hudobnom 
projekte s názvom SNÍVAJÚCI. Zameriava sa na reflektovanie rôznych pocitov alebo problémov a snaží 
sa ich umelecky stvárniť. Výsledkom tohto zamerania je aj jeho pieseň Bezdomovec, ktorú predstaví 
v súťaži JUNIOR SONG . Divoká karta mu bola  udelená na odporúčanie odborných porotcov  slovenských 
súťažných festivalov STRUNOBRANIA a ŽIARSKY ZOB.

MLADÉ PERSPEKTIVNÍ RYBY 
Dalším účastníkem autorské soutěže je dívčí duo MLADÉ PERSPEKTIVNÍ RYBY, které do JUNIOR SONGU postupují 
z pražského festivalu FOLKY TONK. Postoupily se skladbou „ Ale se srˇˇˇˇ můžete vytáhnout se“.
Dvě zpěvačky a multi instrumentalistky trochu připomínají pánskou dvojku Vasilův Rubáš, která v Ústí n. L. zvítězila 
v roce 2012 v interpretačním finále Mezinárodní PORTY. 
Samy o sobě říkají:
Jsme mladé perspektivní pražské náplavy, co se rozhodly, že už nebudou jen prachsprostě hejtit všechny možné i nemožné 
umělce, ale že se do toho tvoření pustí i samy. Ve výsledku vzniklo hudební duo plné více nástrojů, než máme dohromady 
končetin, přičemž bychom rády tvrdily, že kvantita pro nás neznamená kvalitu, ale přeci jenom - lhát se nemá, že ano. 
Směle si tedy zahrajeme i na to, co nás zrovna napadne. Ve výsledku tak vznikají zcela jednoduché písně a pokud platí, že 
v jednoduchosti je krása, pak musí naše housle, kytara, mini harmonika, mini kytara (ukulele vlastně), tamburíny a pár 
bubnů navíc představovat krásu samu.

THE ADDAMS SISTERS 
Z  PORTY 2019 v Řevnicích do 
soutěže postoupila moravská kape-
la The  Addams Sisters  se skladbou 
„Anne v  zemi za skříní“. Skupinu 
známe již z loňského ročníku INTER-
PORTY, kde soutěžila v mezinárodní 
interpretační soutěži. Skupinu, pů-
vodně duo sester Magdalény a Mar-
kéty Adamcových z roku 2015, do-
plňuje Kristýna Rozsívalová. Během 
uplynulých let skupina odehrála na 
120 koncertů. Dívky, jako vokálistky, 
spolupracují s kapelou A.M. Úlet.

KRISTÝNA VÁŠOVÁ 
Z brněnské BRÁNY postupují hned dva autoři. Na 
návrh porotců tohoto festivalu rozhodli pořadatelé 
INTERPORTY o dvou postupujících. Toto je  
sedmnáctiletá Kristýna Vášová z Lokte, která 
postupuje s písničkou „Chlad“.

LUKÁŠ KOČÁREK 
Druhým  postupujícím z BRÁNY 
je  jablonecký autor Lukáš Kočárek 
s písničkou „Starý pán“, kterou na 
INTERPORTĚ přednese skupina 
ORNAMENT. Na akustickou kytaru 
začal Lukáš hrát v deseti letech, a to 
již na podzim roku 2014 pod vedením 
Alenky Schernstein Vítové ze studia 
Kokos. Časem přidal elektrickou 
kytaru a  občas si sedne i za bicí. 
V  roce 2016 složil první vlastní 
písničku Křídla, kterou nazpíval se 
svojí sestrou a to již jako  muzikanti.

ODBORNÁ POROTA AUTORSKE SOUTĚŽE
JUNIOR SONG

Jiří Jandásek  hudebník, skupina RIDING HOPPERS a člen výboru INTERPORTA z. s. Ústí n. L.
Peter Janků skladatel, textař, písničkář, Bratislava
Leoš Kosek hudební redaktor Praha
Renata Lankašová  textařka, hudebnice, zpěvačka skupina NÁPLAVA Ústí n.L.
Veronika Rezková  hudební redaktorka Českého rozhlasu Praha
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Váš první rok v nové funkci ekonomky Kulturního 
střediska je poněkud netypický. Co vám v této době 
dělá největší starosti?
Ano, máte pravdu…už můj samotný nástup do 
funkce od 1.  dubna byl poznamenán Coronavi-
rem. Např. na výběrové řízení jsem se musela do-
stavit v roušce a až do zrušení omezení též v roušce 
pracovat. Je to zvláštní pocit, nastoupit do nového 
zaměstnání a nesmět si s kolegy podat ani ruku… 
A co mi dělá největší starost? Asi to, že přestala pla-
tit veškerá ustálená pravidla týkající se kulturních 
akcí, krátkodobých pronájmů, myšlení a  chování 
návštěvníků našich akcí. Možná jsme i  o  určitou 
část návštěvníků přišli, protože už neplánují tolik 
dopředu, nebo se bojí navštěvovat místa s vysokou 
koncentrací návštěvníků.
Myslím si, že hlavním posláním Kulturního stře-
diska je zajišťovat kulturní akce pro Ústečany 
a  vedle toho poskytovat kulturní zařízení jiným 
pořadatelům formou pronájmu. Zapomněl jsem 
ještě na něco?
Hlavním účelem a  předmětem činnosti naší orga-
nizace, jako příspěvkové organizace, zřízené statu-
tárním městem Ústí nad Labem, je nejenom provo-
zování kulturního zařízení pro občany města Ústí 
nad Labem a širokého okolí, ale i pořádání kultur-
ně-vzdělávacích akcí, např. přednášek pro občany či 
studenty nebo školení, různých kurzů, ale i veletrhů 
a přehlídek. Ve spolupráci s městem jsme např. od 

června dlouhodobě pronajali zadní trakt našeho 
Domu kultury obecně prospěšné společnosti „Li-
dem výtvarnému umění, výtvarné umění lidem“, 
k provozování prostor k prezentaci současného vý-
tvarného umění pro galerii Emila Filly. Také chys-
táme pronájem dlouho uzavřeného bývalého klubu 
„Cirkus“ v Národním domě.
Která kulturní zařízení, které prostory provozujete 
a pronajímáte?
Provozujeme celkem tři střediska, a to Dům kultury, 
Letní kino a Národní dům. Ve všech těchto středis-
cích je možnost pronájmu, a to zejména krátkodo-
bého.
Často slyším, nebo čtu, že je v našem městě málo 
kultury. Letošní rok je netypický, ale obecně - my-
slíte si to také?
Tento názor rozhodně nesdílím, právě naopak. Kdo 
má rád kulturu, určitě si kulturní vyžití podle svého 
gusta v  Ústí najde. Inspiraci může hledat na soci-
álních sítích, na webu města, v  tisku nebo na pla-
kátech.
Kulturní středisko je po mnoho let spolupořada-
telem PORTY, respektive v posledních třech letech 
významným partnerem INTERPORTY. Znáte ten-
to soutěžní festival?
Samozřejmě znám a v našem městě má dlouholetou 
tradici. Několikrát jsem jej i sama navštívila. Count-
ry a folková muzika je mým oblíbeným žánrem.

Vidíte nějaké rezervy v  činnosti Kulturního stře-
diska?
Vzhledem k  mému krátkému působení ve funkci 
nemohu zatím na tuto otázku zcela jednoznačně 
odpovědět. Každopádně rezervy se najdou vždy 
a všude, tudíž Kulturní středisko nebude výjimkou. 
Určitě můžeme plno věcí vylepšit či zjednodušit. 
V  současné době např. připravujeme pro návštěv-
níky možnost platby vstupenek kartou, což určitě 
v dnešní nelehké době lidé ocení.
Přijdete se na letošní INTERPORTU podívat?
Bohužel v  tomto termínu odjíždím plánovaně na 
víkend pryč z města, ale určitě ráda přijdu alespoň 
na čtvrteční program, když mi to povinnosti dovolí.

Jak dlouho už se kolem PORTY a později INTER-
PORTY pohybuješ?
Kolem kolotoče zvaného PORTA, dnes INTER-
PORTA, se pohybuji dobrých 19 let. V době konání 
PORTY v Letním kině a v Domě kultury jsem byl 
i členem užšího organizačního štábu, ale ani dnes se 
v době konání INTERPORTY neflákám.
Jak se tenhle festival za posledních deset let změnil?
Myslím si, že hodně. Festivalu hlavně pomohlo 
přemístění konání do prostor Severní Terasy k LA-
GUNĚ. Toto místo je ideálním prostředím pro tento 
žánr. Taky ubyla trampská muzika a možná country 
a dnes slyšíme více folku a nových hudebních stylů.
Je správné, že je Kulturní středisko jedním z nejvý-
znamnějších partnerů INTERPORTY?
Myslím si, že za tu dlouhou dobu konání PORTY, 
dnes INTERPORTY, je Kulturní středisko její sou-
částí.

Zažil jsi někdy nějakou veselou příhodu na tomhle 
festivalu?
Veselé zážitky určitě jsou, ale převyšují ty pracovní. 
Ale dobrá parta byla kolem téhle muziky vždycky.
Míváš čas si taky někdy poslechnout nějakou kape-
lu, která se ti líbí?
Tenhle žánr si spíš vychutnám při poslechu rádia, 
většinou v autě.
Někteří čeští muzikanti nás kritizují za to, že dá-
váme příliš velký prostor zahraničním kapelám. 
Myslíš si, že mají pravdu?
Tak dopodrobna jsem to nikdy nesledoval, ale me-
zinárodní byla PORTA v Ústí vždycky a dnes to má 
i v názvu.
Co bys na INTERPORTĚ změnil Ty?
Myslím si, že když si Interporta udrží stávající úro-
veň bude tady ještě mnoho let.

Ing. Radka Šplíchalová je od letošního dubna novou ekonomkou Kulturního střediska města  Ústí nad 
Labem. Její nástup do funkce byl skutečně  nezvyklý  – jak pro ni, tak pro její kolegy. Nebyla určitě 
jediná, komu se změnil profesní život právě v tomto  hektickém období. Důležité však je , že ekonomický 
úsek „šlape“ a Kulturní středisko funguje. Při přípravě letošní INTERPORTY jsme se jí zeptali:

Když jsem se zeptal loni po skončení festivalu INTERPORTA studentů - brigádníků, kteří nám pomáhali v  zákulisí, kdo z  nás, ostatních pořadatelů na 
INTERPORTĚ, byl pro akci největším přínosem, jednoznačně se shodli: Byl to ten prošedivělý pán s červenou dodávkou, který všechno přivezl a odvezl, 
zbytečně nediskutoval a choval se vysoce profesionálně. Řidič červené dodávky byl mezi námi jenom jeden. Vedoucí technického úseku Kulturního střediska 
Ústí nad Labem Jiří Půst. Na to, jak to vidí on, jsem se Jirky zeptal:

Nová ekonomka Kulturního střediska:
FOLK A COUNTRY JE MÝM OBLÍBENÝM ŽÁNREM

MOUCHY HRAJÍ BLUEGRASS je název čtvrtečního večerního trojkoncertu, ve kterém hrají tři kapely rodiny Mouchových. Rozhovor s legendou Robertem 
Mouchou (strýcem Marcely a Honzy), který na INTERPORTĚ vystupuje s Riding Hoppers, uvádíme na titulní straně. Kapelu BLUE EYES vede Marcela 
Mouchová Salaková a s MONOKLEM hraje a zpívá její bratr Honza Moucha. A tady přispíváme tímto dvojrozhovorem:

JIRKA PŮST JE UŽ INVENTÁŘ

Bratr nejen o sestře
Honzo, co pro tebe znamená tvoje sestra 
Marcela?
Kdysi byla miminem, které mne připravi-
lo o  výsostné postavení jedináčka (smích), 
a pak, když jsem se s tím srovnal, to mi bylo 
asi 5 let, se stala Muškou, kterou mám moc 
rád, a kterou budu vždy chránit a podporo-
vat v jejím životním bzučení…
Byl jsi v dětství jejím ochráncem nebo trýz-
nitelem?
Ochráncem. Bral jsem ji z  počátku, jako 
mladšího bráchu. Tahal jsem ji do party klu-
ků, kteří mastili fotbal, hokej, tenis a občas prováděli klukoviny, takže holčička 
potřebovala ochranu… A taky „výcvik“ (smích), aby v partě mohla být.
Kdo z vás dvou byl v době vašeho dětství doma šéfem?
Bezpochyby já. Prvorozenec. Větší, silnější, starší a lev… Takhle jsem to dostal 
nadělené, ale moje role šéfa postupně slábla, poněvadž jsem potřeboval mít 
doma hlavně parťáka, který občas „přikryje“ nějaký ten můj průšvih, a Mušce 
tohle šlo skvěle…
Vzpomeneš si na nějakou veselou příhodu z dětství?
Občas si na nějakou vzpomenu… Ale jenom občas.
Kdo z vás začal dříve hrát na kytaru?
Fakt nevím. Moje namlouvání kytary přišlo dost pozdě…a je možné, že Muška 
začala hrát opravdu až poté, co jsem tu křivobokou krásku (kytaru), definitivně 
sbalil…
Kdo tě učil hrát?
Začal jsem sám a postupně se do toho vložili kámoši z ulice. Třeba Karel Jedlička, 
který chodil do hudebky, mi ukázal první akordové triky, a mě to začalo bavit.
Později mne ovlivnilo spousta dalších skvělých lidí a muzikantů.
Kdo z vás hraje lépe?
Takhle jsem o  tom nikdy nepřemýšlel. Nemáme s  Muškou hudební vzdělání, 
jsme v podstatě samouci, kterým ostatní něco ukázali. Technicky hrajeme kulo-
vý stejný, ale hrajeme srdcem, a to divák myslím pozná, a pak přijde ten potlesk, 
který potřebuješ slyšet.
Byl jsi v dětství hrdý na svého už tehdy populárního strejdu Roberta?
Jako hodně malý kluk jsem jezdil se strejdou na chalupu a vůbec nevnímal, že 
hraje v nějaké kapele. Potom strejda přinesl první desku Fešáků (Ostrov), začali 
jsme si zpívat ty písničky z desky, ale pro mne byl největší zážitek, když mě jed-
nou vzal táta na fešácký koncert. Tam se v mém srdci něco zaselo.
Kdy ti sestra pije krev?
Když mi pije pivo…
Kdy ji piješ ty jí?
Když jí piju pivo…
Komu to hraje líp? Monoklu nebo Blue Eyes?
Podle toho, kdo sedí za zvukařským pultem…(smích).
Kdo byl, resp. je tvůj hudební či pěvecký vzor?
Mnoho lidí dělá kvalitní muziku, nebo si to myslí. Nechtěl bych na kohokoliv 
z nich zapomenout a asi bychom jejich vyjmenováním zabral celé číslo tohoto 
vydání.
Vedeš k muzice své děti?
Obě mé dcery umí zpívat a hrají na klávesy. Karolínka, řekl bych, se v muzice 
vidí víc. Hraje i na ukulele a už jí začíná zajímat i kytara. Terezka má sportovní 
srdce, ale vím, že i na tu kytaru nakonec bude umět.
Na kterém hudebním festivalu se ti nejlíp hrálo?
Bylo jich fakticky hodně, kde se hrálo skvěle. Rád vzpomínám na Portu v Ústí, 
kde jsme předskakovali Waldemarovi Matuškovi. Skvělé jsou i festivaly na Slo-
vensku a v Polsku. Aktuálně jsem moc natěšený na bluegrassový koncert letošní 
INTERPORTY.
Pamatuješ si, kdy jsi byl –jako divák - poprvé na PORTĚ?
Poprvé jsem byl na Portě, jako soutěžící. S mojí první kapelou ADEPT COUT-
RY. Myslím, že to bylo na nějakém okresním kole ve Štětí. Na rok si nevzpo-
menu, ale na tutovku vím, že to bylo v minulém století a určitě před revolucí 
v osmdesátém devátém.

Sestra nejen o bratrovi
Marcelo, co pro tebe znamená tvůj bratr 
Jan?
Jak se říká, příbuzné si nevybíráš, ale na mě 
se usmálo v tomto ohledu štěstí a nemůžu si 
stěžovat. Mám skvělého bráchu, máme dob-
ré vztahy, a to je to nejdůležitější! Rozhodně 
bych neměnila.
Byl v dětství tvým ochráncem nebo trýzni-
telem?
Nějaké dětské roztržky jistě byly, to by snad 
ani nebylo normální, kdyby ne. Ale, že by mě 
trýznil…, to určitě NE. Spíš jsme se vzájem-

ně chránili (zastávali se), když jsme udělali nějaký průšvih.
Kdo z vás dvou byl v době vašeho dětství doma šéfem?
U nás šéfem byla vždycky maminka, navíc, my jsme s bratrem neměli moc času 
na nějaké velké lotroviny, neboť jsme oba aktivně sportovali. Tím chci poděko-
vat rodičům, že nás ke sportu vedli a následně i podporovali v muzice.
Vzpomeneš si na nějakou veselou příhodu z dětství?
To by Vám listy v Portýru nestačily. Měla jsem skvělé dětství plné rodiny, sportu, 
výletů, letních i zimních dovolených…, rozhodně máme na co vzpomínat.
Kdo z vás začal dříve hrát na kytaru?
Bratr, je starší… chi, chi.
Kdo tě učil hrát?
Učila jsem se sama od čtvrté třídy, okukovala jsem akordy od bratra a pak sama 
zkoušela mačkat hmatník kytary a dokola hrála první skladbu Šéfe, co zpíval 
a  stále zpívá můj strejda Robert. Na druhém stupni ZŠ, na střední škole, na 
soustředěních se sportem, v práci, už jsem bavila hrou a zpěvem u ohně a na 
různých akcích. Osudové pak bylo setkání s kámošem, co se učil hrát na banjo. 
Začali jsme spolu brnkat, vymetali jsme jamy a založili kapelu Blue Eyes (to se 
psal rok 2000). V té době jsem oslovila ex Fešáka Karla Poláčka a začala jsem 
k němu chodit na kytaru, abych se zdokonalila. Karlovi patří mé VELKÉ DÍKY, 
je to skvělý učitel, je to člověk s velkým hudebním srdcem, má velký rozhled 
a nejen ten hudební.
Kdo z vás hraje lépe?
Myslím, že jsme na tom obdobně. Rozhodně ani jeden z nás není sólový virtuóz.
Byla jsi v dětství hrdá na svého už tehdy populárního strejdu Roberta?
Strašně moc. Milovala jsem ho jako zpěváka, jako strejdu, se kterým vždy byla 
a stále je, velká sranda. Jako dítě jsem snila stát jako on na hudebních prknech. 
Povedlo se.
Kdy ti bratr pije krev?
Krev pijou komáři. Mně nepije krev žádná moucha a ani Moucha. Mám ten náš 
Muší klan ráda.
Kdy ji piješ ty jemu?
To se musíte zeptat bratra, ale věřím, že se nikdy tak nestalo
Komu to hraje líp? Monoklu nebo Blue Eyes?
Toto nebudu soudit…Důležité je, že se muzikou všichni bavíme a přinášíme ra-
dost fanouškům.
Kdo byl, resp. je tvůj hudební či pěvecký vzor?
Asi jsem jiná, nemám nějaké extra vzory, ať je to v hudbě nebo ve sportu. Když to 
vztáhnu k muzice, tak buď se mi kapela (zpěvák, zpěvačka) líbí nebo ne. Hudba, 
zpěv, musí mít šťávu, musí mě oslovit, bavit a každý má jistě svého posluchače. 
Já nemám vzor, nemám nikoho, komu bych záviděla jeho úspěchy. Já jsem já 
a nikdo nemůže být jako já, stejně jako já nemůžu být jako někdo jiný aneb když 
dva dělají totéž, není to totéž. Chci být a jsem svá.
Vedeš k muzice své děti?
Naše děti jsou hodně vytížené sportem, obě hrají basketbal a jsou velmi úspěšné, 
ale i tak, čas se na nějaké muzicírování najde. Obě umí zmáčknout kytaru, navíc 
se učí na ukulele (prý je to lehčí a nebolí z toho tolik prsty.)
Na kterém hudebním festivalu se ti nejlíp hrálo?
Za těch 20 let co kapelu BLUE EYES táhnu se hrálo na tolika festivalech, že už 
je ani nedám všechny do kupy. Krásně je všude, kde je dobrá atmoška, zkušený 
zvukař a nadšení pořadatelé. Rozhodně klobouk dolu před každým, kdo něco 
v této době pořádá. Jinak osobně mám radši menší festiválky a klubovky, mám 
ráda kontakt s publikem.
Pamatuješ si, kdy jsi byla –jako divák - poprvé na PORTĚ?
Snad nestárnu, ale přesně si nepamatuji, někdy v 80. letech. Snad to takhle stačí. 
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S  týmito slovami prichádza slovenský folkový 
a  gospelový pesničkár Peter Janků na Interportu 
2020, kde sa už v minulosti predstavil ako súťažiaci, 
aj ako scénograf. V tomto roku obsadí porotcovskú 
stoličku a svoju hudobnú tvorbu ponúkne ako hosť 
na pódiu. Petra sme už predstavili na stránkach 
nášho festivalového časopisu ešte v období, keď mal 
meno Portýr.
Krátky report na pripomenutie:
Skromný, sympatický, ale rázny. Taký je Peter Janků. 
Keď sa jeho prsty dotknú gitarových strún, mení sa 
na živel. Je emotívny, rozžiarený a  rozbúrený. Vy-
spieva všetko dobré i  zlé. Nenápadne mierenými 
slovami triafa presne. Prekvapuje, neubližuje, ale 

rozvášňuje. Odkrýva svoju rozhľadenosť, prebúdza 
dôveru a zostáva nezabudnuteľný. Aj takýto je slo-
venský pesničkár, spievajúci scénograf, ktorý svoje 
schopnosti a talent delí spravodlivo medzi divadlo, 
televíziu a hudbu. Čoho sa dotkne myšlienkou i či-
nom, to rozkvitá. Svoju umeleckú pečať nechal vo 
viacerých divadlách na Slovensku i v Čechách, za čo 
získal ocenenia.
V  dnešnom RePortýri sa k  nemu vraciame znova, 
a  sme zvedaví hlavne na to, čím žije v  súčasnosti. 
Peťo bez zaváhania odpovedá – „Žijem!“ a my sa ďa-
lej dozvedáme, že hudobný svet obohatil o gospel/
folkové CD s názvom Notre Dame (2020). Vyšlo rok 
po tragickej udalosti, ktorá slávnu katedrálu postih-

la. Štrnásť piesní na tomto albume sú reflexiou na 
aktuálne dianie, ako aj jeho vnútorný život. Je to pre 
Peťa typické, že všetko čo ho páli, pretaví do tvorby. 
Aj napriek tomu, že v tomto roku každému podráža 
nohy Covid-19, podarilo sa mu absolvovať niekoľko 
koncertov a  rodia sa ďalšie plány a  nové hudobné 
projekty, pri realizácii ktorých mu držíme palce.

Jana „Amazonka“ Matzová

„Je príjemné sa vracať na miesta, kde sú priatelia, kde je hudba, ktorú mám rád a interpreti našich 
bratských národov. Je príjemné sa vrátiť do Ústí nad Labem.“ 

Návraty PETERA JANKŮ 

V pátek, po skončení programu INTERPORTY na 
scéně U  LAGUNY nebude kam spěchat. Páteční 
dvaadvacátá hodina je jako stvořená pro nové zá-
žitky a dobrou zábavu. Spolek ARS PORTA BOHE-
MICA spolu s  Českou tábornickou unií nás právě 
na tuto dobu zvou do kulturního sálu Horizont, kde 
pořádají Potlach s Tony Linhartem. Čerstvý osm-
desátník Tony si rád v  tomto komorním prostře-
dí zahraje a  zazpívá se svými přáteli. A  nebude to 

potlach ledajaký. Kromě Tonyho kapely PACIFIK, 
zahrají také gratulanti:
Hoboes Revival Alva, Tonyho oblíbení Choroši 
a ze Slovenska Stano Granec a Frendi.
Proslýchá se, že to nebudou gratulanti jediní, chys-
tají se i další muzikanti.
Večer moderuje Petr „Lochness“ Křivohlávek 
a vstup je zdarma.

CO S NAČATÝM VEČEREM?

Tony LinhartTony Linhart

INFO STÁNEK 
PRO DIVÁKY

V pátek i v sobotu už tradičně slouží divákům 
u velké scény INFORMAČNÍ STANEK 

INTERPORTY. Kromě informací  
o přehlídce zde můžete zakoupit zbrusu nová 

žlutá trička INTERPORTY, nové CD, které 
se bude v sobotu křtít, tašky INTERPORTA, 

RePortýra a další suvenýry. Stánek je také 
koordinačním místem při organizaci  

diváckých soutěží a anket.

NEMÁTE KDE 
BYDLET? STANOVÝ 
TÁBOR JE TU PRO 

VŠECHNY
Asi 400 m od hlavního podia provozuje Česká 

tábornická unie kemp nejen pro soutěžící 
kapely, ale i pro zájemce z řad přespolních 
diváků. K dispozici je omezený počet již 
postavených stanů k pronájmu, případně 
si můžete postavit stan vlastní. V areálu 

kempu je i možno parkovat autem, případně 
obytným přívěsem. Bližší informace získáte na 

Informačním stánku INTERPORTY.

DIVÁCKÉ SOUTĚŽE A OCHUTNÁVKY
Už půlhodiny před zahájením hlavního programu v pátek i v sobotu bude náš „soutěžní referent“ 

Zdeněk Balcar organizovat pro diváky různé soutěže. Úmyslně neprozradíme o co půjde,  
jenom připomínáme, že letošní INTERPORTA je ve znamení vína a burčáku.  

Během programu dojde i na hromadné ochutnávky vína zdarma, samozřejmě pro osoby starší 18 let. 

Na piatkovom potlachu v  Horizonte bude hlavným šerifom Tony Linhart. Svoje hudobné trampské 
posolstvo prinesie na toto stretnutie aj T.S. (tramp samotár) Pufi – to jest Stano Granec a kapela Frendi 
zo slovenského mestečka Prievidza.
Kapela sa predstaví v  zostave: Stano Granec - do-
provodná gitara, spev, autor piesní, Peter Pančík - 
fúkacia harmonika a  spev, Igor Stolár - bassgitara 
a Rasťo Šidlo - sólo gitara.
Stano Granec a  Porta sú kamaráti z  dávnych čias. 
V roku 1983 počas základnej vojenskej služby po-
stúpil cez všetky predkolá na Portu do Plzne s ka-
pelou Absolventi. V  rokoch 1985 a  1986 hosťoval 
na Porte v Plzni, ako člen slovenskej kapely Vločka. 
Brána na Portu do Ústí nad Labem sa mu naplno 

otvorila v roku 2005, kedy hosťoval s kapelou Coun-
try Limit Club. V roku 2013 sa s úctou k súťaženiu 
prihlásil do predkola s názvom Turzovský vrabčiak. 
Jednoznačne postúpil na Portu, ale povinnosti za-
stavili jeho ďalšie kroky a odsunuli vstup do rodiska 
Porty až do dnešných čias. Hovorí sa, že všetko je 
tak, ako má byť, tak sa necháme prekvapiť, pretože 
v sobotu svojimi trampskými piesňami zamieša kar-
ty aj v medzinárodnej súťaži Interporta 2020.

(Bleskový rozhovor se soutěžní kapelo MLADÉ PERSPEKTIVNÍ RYBY)
Prý jste do soutěže INTERPORTY postoupily z psy-
chiatrické léčebny?
(Soutěž Folky Tonk se skutečně koná v DIVADLE 
ZA PLOTEM v areálu bohnické léčebny)
- oprava: unikly z psychiatrické léčebny.
Jste mořské, říční, nebo akvarijní?
To nevíme, ale Tereza má místo chodidel ploutve 
a Karolína mezi prsty blány.
Hrajete na několik hudebních nástrojů. Znáte noty, 
nebo to jen předstíráte?
My je ani nepotřebujeme.

Je pravda, že honorář za vaše vystoupení činí 
3 800 € bez DPH (+ doprava, ubytování, vegan-
ská strava a thajská masáž), přestože jste ještě loni 
hrály za dršťkovou polévku v  hospodě Kozlovna 
v Bohnicích?
Není, vše je již zahrnuto v uvedené částce.
Prý jste se pokoušely kontaktoval dva nejmenova-
né porotce páteční soutěže, ale pražská TRANSPA-
RENCY INTERNATIONAL vám to překazila?
Bez komentáře.

STANO GRANEC A FRENDI

RYBÁRNA

Léčba vínem aneb Co nevíte o víně
✔  chrání před rakovinou, posiluje mozek, účinně pomáhá proti nespavosti, chrání 

před zubním kazem, pomáhá proti hluchotě.
✔  pozitivní vliv na zdraví lze přičíst na vrub látce resveratrol, která se nachází ve 

slupce a jadérkách hroznového vína. Antioxidant salicylát blahodárně působí 
na chloupky ve vnitřním uchu, které jsou nezbytné pro dobrý sluch. Podle 
amerických vědců navíc sklenka červeného bystří intelekt.

✔  chemické látky v hroznovém vínu blokují korozivní bakterie, čímž chrání před 
zubním

PLÁÁC!
(seriózní příloha RePortýra)

KORONAVIRUS 
VE ŠKOLÁCH VYŘEŠEN!

KOZY KONČÍ
Pamatujete, jak jste byli při hodinách tělocviku 
nuceni skákat přes kozu? A  taky vás to nebavilo? 
Dnešní děti to zřejmě nebaví ještě víc. Kromě od-
mlouvání a stěžování si na přeskoky si totiž taky ne-
ustále dělají legraci z názvu tohoto náčiní. Z odboru 
školství v  Novém Jičíně dokonce přišla zpráva, že 
při hodině tělocviku v 8.B.třídě na tamní základní 
škole Kosmonautů chlapci začali na místo přes kozu 
přeskakovat roznožmo paní tělocvikářku Svalna-
tou se slovy „Koza jako koza“. Odborná komise se 
proto rozhodla změnit název tohoto gymnastic-
kého pomocníka. Jak se bude jmenovat ještě není 
stoprocentně jasné, ale nám se podařilo dostat se 
ke třem finálním návrhům. Jsou to „prase“, „skočná 
čtyřnožka“ a „ta věc, přes kterou se skáče“. Za nás 
se přimlouváme za prase. Dá se předpokládat, že se 
tento nový název uchytí i pro pomocníka trampů, 
na kterém se řeže dřevo. A řezat klády na „té věci, 
přes kterou se skáče“ bychom nechtěli. 

 TMD

ÚPRK OD PRKEN
Mladá žena neustála nekonečné žehlení a  rozhod-
la se učinit přítrž žehlicím prknům, která utiskují 
žehličky po celém světě. Vymyslela proto náhradní 
řešení. Místo žehlicích prken by měly oblečení pro-
tivných přehybů zbavovat plně automatické žehlicí 
linky, které si každá rodina může pořídit za přijatel-
nou cenu (800 000 Kč). Tato linka se pohodlně vejde 
do větší místnosti (10x12 m) v bytě či domě a ušetří 
tak nějak spoustu času, ale také vás zbaví dilematu – 
co s prázdným pokojem.

Tereza

ZDE BÁSNÍCI 
PŘICHÁZEJÍ O ILUZE
Zkušenost
Když jsem byl trampů nový člen,
jedl jsem buřty z tácku.
Pozdravil jsem je Dobrý den
a hned jsem dostal facku.

TMD

Láska prý prochází žaludkem
Stála u plotny, vařila knedle,
a já z ní byl těžce vedle.
Vařila knedle se zelím,
řek’ jsem si, že se osmělím,
vařila knedle s vepřovým,
a jak to dopadlo, nepovím. 

TCH

Roušky
Na ostrůvku emhádéčka jedna, druhá bréca,
sundali si roušky z papul, ať se dobře kecá.
Proplížit se kolem zkouším, v kapénkách už pla-
vu,
používáš roušku? Super, přidej taky hlavu!

Tomáš Choura

INSTRUKCE ŘEDITELSTVÍ
Ochrannou čepici s kšiltem musí mít KAŽDÝ LICHÝ DIVÁK, jehož jméno se 

skládá z počtu písmen dělitelných TŘEMI a to v čase od 10:37 do 17:44 hod.

Neplatí to ale TÝDEN PO ÚPLŇKU a PRVNÍ DEN PO STÁTNÍM SVÁTKU, 

pokud není počet návštěvníků vyšší než 324 a nižší než 781 a jedná-li 

se o SVATBU či se v blízkosti do 863 m koná pohřeb v interiéru.

ZÍTRA VYHLÁŠENÉ DNEŠNÍ NAŘÍZENÍ PLATÍ OD VČERA  

A ZMĚNÍ SE KAŽDOU SUDOU STŘEDU V ZÁVISLOSTI  

NA PŘEDPOVĚDI POČASÍ V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH.



Mezinárodní hudební soutež INTERPORTAwww.interporta.cz8 9

2020

V  průběhu finále PORTY 1970 v  Ústí nad Labem 
došlo k  tragické autohavárii, která přetrhla živo-
ty pěti jejich účastníků. Můj otec, Kapitán Kid, se 
o  nešťastné události, pro něj doslova osudové, de-
tailně rozepsal jen dvakrát  – ve své nedokončené 
a nikdy nevydané autobiografii Žil jsem s Portou a ve 
40. dílu své rubriky Z ešusu Kapitána Kida v tram-
pském časopise Puchejř. Oba texty jsem si dovolil 
zkombinovat a  spojit do následujícího souvislého, 
bohužel velmi smutného vyprávění…

Frederik Velinský

Zakládajícími členy naší trampské osady Island byly 
tři sestry Zapadlíkovy z Liberce (Iva řečená Figu, Ja-
roslava – Eufr a Sonča, které se říkalo Srnče) a jejich 
kamarádka a spolužačka Alena Šťastná s přezdívkou 
Alík. Další jsem byl já a krátce nato se čle-
nem Islandu stal Jirka Podolák zvaný Hare 
a  o  něco později Jirka Maršík řečený Ro-
byn. Později jsem se oženil s prostřední ze 
sester a v roce 1968 jsme se spolu s malým 
Frederikem odstěhovali z  Liberce do Ústí 
nad Labem, kde jsem skrze vznikající fes-
tival PORTA získal zaměstnání v propaga-
ci Domu kultury a zároveň i byt. Činnost 
osady pak poněkud ustala. Sonča se v Li-
berci vdala; jejím manželem se stal Jirka 
Těšínský, povoláním houslař, pak houslista 
v liberecké country kapele Bluegrass Ram-
blers, v  roce 1970 přejmenované na Boot 
Hill.
Blížil se první červnový víkend a s ním fi-
nále PORTY 1970.
Ještě ve čtvrtek 4. června, kdy se začali sjíždět do Ústí 
na PORTU první soutěžící a hosté, jsem netušil nic 
o černém Petru, který se v nich skrýval. Přivítal jsem 
i Boot Hill švagra Jirky Těšínského se Sončou, která 
tehdy už delší čas přispívala do Táborového ohně 
Mladého světa pod přezdívkou Elvíra. Přijela i Figu… 
A dál už mám v hlavě jen pomíchané útržky, neboť se 
pro mě celá PORTA 70 změnila v noční můru, která 
se dodnes čas od času vrací… Včetně toho, že by se 
bylo nic nestalo, kdybych liberecký Boot Hill tehdy 
ubytoval u sebe. Neudělal jsem to. Osud.
Boot Hill se ubytoval mezi ostatními kapelami 
v  Brné, což je takřka ústecká čtvrť jen kousek proti 
proudu Labe. Onoho kritického večera se naskládali 
do dvou veteránských kabrioletů a odjeli… Byl první 
večer PORTY a my jsme vyráběli druhé číslo Portýra 
dlouho do noci. Pak přišel Zdeněk Friedl se zprávou, 
že měl Boot Hill cestou na ubytovnu havárii, a  že 
bych za nimi měl jet do nemocnice.
Jeli aerovkou – třicítkou, čtyřsedadlovým sporťákem, 
po střekovském nábřeží. Na křižovatce před tunelem 
pod střekovskou dráhou přehlédli konec přednos-
ti v  jízdě – a čelně se srazili s autobusem, jedoucím 
v protisměru. Přednost nedali proto, že tudy jeli po-
prvé a  před nimi jel druhý vůz s  kamarády. Řídili 
se podle něj, značka s  červeným trojúhelníkem byla 
navíc skrytá ve větvích stromů… První vůz projel, 
druhý nestačil. Autobus museli zahlédnout v poslední 
chvíli. Na předních sedadlech byl Petr Handelsmann 
(kterého jsem ani osobně neznal) u volantu, vedle něj 

Iva. Byl to její přítel. Vzadu seděl Jirka Těšínský mezi 
Sončou a zpěvačkou Boot Hillu, Nelly Bondyovou.
To jsem ještě nevěděl, když mě čísi auto vezlo do ús-
tecké nemocnice. Zdeněk Friedl jel se mnou. Pak mě 
kamsi vedli… Potřebovali jména. Říkal jsem jména, 
pletl jsem se, musel jsem se dívat, zvedali přede mnou 
prostěradla a  odsouvali plenty, nepoznával jsem… 
Potom jsem seděl kdesi na betonovém obrubníku 
a kouřil cigaretu, kterou mi kdosi zapálil… Šel jsem 
nocí s  Petrem Vostřákem–Gambou a  Jirkou Bokem 
z  Boot Hillu… Doma spokojeně spala moje žena 
a  nevěděla nic. Musel jsem ji probudit a  říct… Co 
jsem měl říct?
Sonča zemřela pět minut po tom, co ji dovezli na sál, 
Nelly dovezli mrtvou, řidič zemřel na místě… Jen Iva 
měla jakous takous naději – a Jirka, který seděl mezi 

Nelly a Soňou, vyvázl jen s otřesem mozku. Tu noc 
jsem ho zahlédl, když ho kamsi odváželi. Byl v bez-
vědomí.
Druhý den jsem musel zatnout zuby a  vrátit se do 
redakce Portýra. Přijížděli další a další účastníci, roz-
chechtaní a nadšení, že jsou po roce znova na PORTĚ, 
aby jim vzápětí kdosi cosi pošeptal; potom mi mlčky 
tiskli ruku a po špičkách odcházeli… Přijela i Alena, 
už delší dobu žijící v Praze. Do dneška je vidím, jak 
posedávají v chodbách Domu kultury s vyplakanýma 
očima… Čas běžel překotně dál, držel jsem se na no-
hou pitím z litrové láhve řezané brandy, kterou snad 
dodal Ňuf… Kobra se ujal kreslení titulků do Portýra, 
Ňuf psal, další se přidali… Do toho jsme dostávali 
rozporné zprávy z nemocnice. A pak ředitel kulturáku 
Hašek svolal štáb PORTY. „Něco podobného se dalo 
čekat,“ pravil. „Auto, plné ožralých chuligánů.“
Chtěl jsem mu vysvětlit, že má nepřesné zprávy. Ni-
kdo z posádky vozu opilý nebyl. Jediný prohřešek, kte-
rého se dopustili, byl, že se do vozu pro čtyři posadilo 
pět lidí. Vešli se, protože Nelly byla střízlíček… Viděl 
jsem jeho studený pohled a po pár slovech jsem se od-
mlčel. Snad se toho pak ujal Zdeněk Friedl. Nevzpo-
mínám si. Pamatuju si jen varování na závěr: stačí 
maličkost – a konec PORTY. Vrátil jsem se do redakce 
Portýra, kde mi kamarádi rovnou nalili další sklenici. 
PORTA běžela dál, byť ve stínu tragédie. Scarabeové 
z  jeviště zazpívali osadní hymnu T.O. Island (složil 
ji pro nás Wabi Ryvola), kterou sál vyslechl vestoje.
Iva, kterou odvezli do nemocnice se zlomeninou spo-
diny lebeční, už po operaci nenabyla vědomí a po čty-
řech týdnech v  ústecké nemocnici zemřela na zánět 

plic. Tehdy ještě neexistovalo anesteziologicko-resus-
citační oddělení, kde by bývala měla naději…
Jirku Těšínského po jisté době převezli na psychiatrii 
do Liberce. Doba, kterou strávil v Ústí, byla pro mě 
hrozná. Chodili jsme ho navštěvovat spolu s  členy 
ústeckých Bluegrass Hoppers, pozdějších Fešáků, Pav-
lem Brümerem, Karlem Poláčkem, Honzou Turkem. 
Stále se ptal po své ženě. Lékaři nám přísně nakázali, 
že o  ní nemáme mluvit. Bojoval jsem mezi dvěma 
krajnostmi  – jako jeho švagr tvrdit, že nic nevím 
(což bylo absurdní) nebo za ním nechodit (což bylo 
nemožné). Byly to návštěvy zcela šílené, zvlášť proto, 
že byl Jirka vcelku zdráv, a pokuřovali jsme většinou 
na lavičce v nemocničním parku. Když Jirku odvez-
li do Liberce, odjel jsem na chalupu Zlatého klíče do 
Jižních Čech, kam mě pozvali Miki a Wabi Ryvolové.

V té době jsem byl sám ve stavu nemocných; 
nervy to prostě nevydržely. Obdivoval jsem 
(a do dneška obdivuji) sílu mé tehdejší ženy, 
která musela vedle hrůzy z drastické ztráty 
dvou sester zvládnout nejen dvě malé děti, 
ale i už nemladé rodiče, o jejichž duševním 
stavu jistě nemusím psát. A já, upřímně se 
přiznám, jsem jí v  tom nebyl nijakou opo-
rou.
Jirka Těšínský, když se dozvěděl o smrti Son-
či, spáchal sebevraždu. Otrávil se prášky; 
ani přes další hospitalizaci se nepodařilo 
zabránit rozkladu krvinek. Tak z  oné ne-
šťastné aerovky (jejíž vrak začali supi obírat 
o  všechno použitelné hned druhý den) ne-
přežil nikdo z těch pěti.

Ještě dodatek Frederika Velinského:
Tragédie z  PORTY 1970 poznamenala osudově 
celou naši rodinu… Byly mi tehdy čtyři roky a byl 
jsem to léto u  prarodičů v  Liberci. Do dneška si 
pamatuji, jak kdosi leze po žebříku a zvenčí rozbíjí 
okno do bytu, kde u nich v podnájmu bydleli Sonča 
s Jirkou, aby se dostal k jeho nehybnému tělu. Viděl 
jsem, jak Jirku na nosítkách odnášejí do sanitky… 
Z tetiček Sonči a Ivy se pro mě staly jen stíny; pří-
liš si na ně nevzpomínám. Jen na stěně v parádním 
pokoji u  prarodičů navždy visely jejich fotografie 
a kytara.
Báchorka o  podnapilých chuligánech měla tuhý 
kořínek. Ještě v  roce 1976, kdy jsme krátce bydleli 
u otce v Ústí, nám – páťákům – esenbák, který přišel 
do školy vyprávět o nebezpečí, číhajícím na silnici, 
ukazoval fotky rozmašírované aerovky s varováním, 
co může způsobit alkohol za volantem. Jak víme – 
žádný tam nebyl.
Až budete dnes, anebo v příštích dnech tleskat mu-
zikantům, vzpomeňte prosím také na osadu Island, 
kapelu Boot Hill a  jejich přátele, kterým se před 
padesáti lety na PORTĚ stala osudnou havárie na 
střekovském nábřeží:

Iva Zapadlíková
Soňa Zapadlíková–Těšínská

Jiří Těšínský
Nelly Bondyová

Petr Handelsmann.

Náš kolega Tomáš Choura, nenápadný kluk 
z vesnice na Ústecku je také textařem, básníkem 
a  hercem. Hravému poetovi, jak sám sebe 
označuje, jsem položil několik otázek.
Jak se to tak přihodí, že kluk z  Homole u  Panny 
napíše text hitu Ewy Farné „Boží mlejny melou“?
Tenkrát jsem si někde přečetl, že časopis „IN!-dív-
čí svět“ vyhlašuje soutěž o text právě pro Ewu. Pak 
jsem prošel pár svých zápisníků s nápady a po neod-
kladné prokrastinaci vznikl v den uzávěrky soutěže, 
30. dubna 2008, tento text. O zbytek se pak postarala 
Ewa a její tým. Občas se zkrátka vyplatí dát přednost 
poctivé práci před čarodějnickým potěrem.
Kdo ze známých zpěváků zpívá tvoje texty?
Kromě Ewy Farné ještě třeba Věra Martinová, Pout-
níci, Richard Adam, Gabriela Gunčíková, Michal 
Penk, nebo Hanka Mladá s Fešáky, které jsem napsal 
text na výroční CD k padesátinám kapely. Velká část 
tohoto textu vznikla v Makové ulici, tedy kousek od 
místa konání Interporty.
Slyšeli některý tvůj text taky diváci PORTY nebo 
dnes INTERPORTY?
Píseň „Muzikant“ s  mým textem zpívala Věra 
Martinová na Portě zde v letním kině v roce 2016. 
A v roce 2020 touto písní Věra Martinová na face-
booku přivítala první jarní den a Mezinárodní den 
štěstí.

Píseň „Tak to být má“ s mým textem zpívala Hana 
Mladá s Fešáky na Portě u laguny v roce 2017.

Tvou zajímavou dovedností je tvorba básniček na 
pět zadaných slov. Existuje slovo, které bys nedoká-
zal do své básně zakomponovat?
To se mi zatím nestalo, ale občas jsem dostal slovo, 
jehož význam jsem neznal a  nebylo možné ho na 
místě zjistit. Pak z toho člověk musí nějak šikovně 
vybruslit…
Dá se říci, že tvým placeným koníčkem je i hraní ve 
filmech a seriálech. Naposledy jsi byl spatřen, coby 
bdělá hotelová ostraha v  6. díle seriálu „Most!“. 
Jaká role byla zatím tvoje největší?

Asi právě tahle. Osobně se považuji za filmového ne-
herce, který začínal jako komparzista dělat „křoví“ 
ve filmech, protože ho to bavilo. A časem to dotáhl 
na nějaký ten větší „polokeř“ nebo „skoro strom“. 
Jsem tedy takovej dřevěnější, cílím na drobnější role, 
ale občas se filmařům někam hodím. „Most!“ a onu 
hotelovou scénu jsem si užíval, natáčela se vícekrát 
a  všichni jsme se smáli - Zdeněk Godla byl velice 
pohodový a pokaždé řekl text nově a  trochu jinak. 
Padla tedy spousta hlášek, které se do finálního se-
střihu nevešly a  o  které se rád se čtenáři podělím, 
např.: „Pán kouká jak man in black“, „Pane, máte rád 
svoji práci, že jo?“, „Pán si asi koupil globus, že se vy-
zná v celým světě“, anebo „Kdybyste tu nebyl, hlídal 
byste Vietnamcům okurky, aby nehnily“.
Každý z  nás má nějaký sen… Má Tomáš Choura 
nějakého zpěváka, pro kterého by chtěl napsat text 
a roli, kterou si touží zahrát?
Mně ani tak nezáleží na nějakých konkrétních jmé-
nech. Mám radost z každé písničky, kterou mi hrají 
v éteru a kterou mi zpěváci nazpívají tak, jak jsem ji 
napsal a bez mého vědomí v textu nic nemění. A ve 
svém neherectví mám spíš takové crazy mety - tělo-
cvik na základce jsem nezvládal, o to víc mě pobavi-
lo, když jsem mohl po letech svému tělocvikáři říct, 
že jsem to se svým volejbalem dotáhl až na hřiště 
v seriálu „Vyprávěj“. Pobavilo by mě třeba, kdybych 
se já, neřidič, dostal do nějaké reklamy na auto. 

Kapela, přesněji komorní hudební kabaret Tomáš 
Matonoha a Inspektor Kluzó, se věnuje více žán-
rům – od šansonu přes blues k  jazzu, folku, soulu 
i rocku. Zakládajícími členy souboru jsou klavírista 
a skladatel Zdeněk Král společně s hercem, kytaris-
tou a skladatelem Tomášem Matonohou.
Později se ke kapele přidala zpěvačka Vendula Pří-
hodová, bubeník Ondřej Veselý a  basista Ondřej 
Homola. Koncerty jsou provázány kabaretními čís-
ly, jako jsou např. stand-upy, scénky, skeče, přednáš-
ky, divadelní hry, klauniády apod.

Brněnský herec Tomáš Matonoha se hudbou za-
bývá již řadu let. Má za sebou mnoho scénických, 
filmových a divadelních kompozic. Album obsahuje 
dvanáct písní, jejichž autory jsou právě Tomáš Ma-
tonoha a Zdeněk Král. Texty napsali Petra Kovářová 
a  Tomáš Novotný. Vzniklo pod dohledem produ-
centa a kytaristy Lukáše Chromka.
Matonoha vydal s  kapelou Inspektor Kluzó debu-
tové album s  názvem Dáma a  pes. V  současnosti 
je prezentuje videoklip ke stejnojmenné písničce. 
„Z  dvaceti autorských písní jsme nakonec vybra-
li dvanáct. Náš hudební vývoj vnímáme tradičně, 
hodně hrajeme a koncerty si získáváme posluchače, 
od nichž dostáváme zpětnou vazbu. Pohyb napříč 
žánry mě osobně baví a  inspiruje, takže nejsem 
schopen škatulkářům odpovědět, jaký styl vlastně 
hrajeme. Nejlepší bude si nás poslechnout a udělat 
si vlastí názor,“ tvrdí Matonoha.
Kapelu Inspektor Kluzó, působící na scéně od roku 
2015, tvoří zpěvačka Vendula Příhodová, pianista 
Zdeněk Král, baskytarista Ondřej Homola a bube-
ník Ondřej Veselý. Ke svému stylu kapela dodává: 
„Píšeme písně tak, jak je cítíme, jak jsou nám blízké, 
tak abychom je rádi hráli a měli z toho radost.“
K vystoupení této kapely na letošní INTERPORTĚ 
se nám vyjádřil i kapelník skupiny Fešáci a majitel 
umělecké agentury Antonín Kny:
„V říjnu 2018 mě Tomáš Matonoha pozval na křest 
debutového alba. Přestože jsem ryzí „countryman“, 

byl jsem velmi mile překvapen tímto seskupením. 
Skvělý výkon kapely s výbornými muzikanty a skvě-
lou zpěvačkou Vendulou Příhodovou. Protože in-
klinuji k jazzové hudbě a mám rád i dobrý folk, byl 
jsem potěšen aranžemi obohacenými právě i o prv-
ky jazzu. Nechybí, soul, blues i rock. Zajímavá sym-
bióza skvělé hudby a divadla.
Tomáš Matonoha je nejen výborný herec a komik 
ale také kytarista a zpěvák.
Můžu jenom doporučit“

 jove

Stalo se před 50 lety
Nešťastná ústecká Porta 1970
Vzpomínky Kapitána Kida

Kdo sedí v redakci RePortýra? 

Kapitán KidKapitán Kid

V SOBOTU ZAČÍNAJÍ. NENECHTE SI TO UJÍT!!!
Už ve 13.30 nastoupí v sobotu na podium velké scény 
INTERPORTA hned pěkná folková pecka:

Tomáš Matonoha a Inspektor Kluzó
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To všechno odnes čas…, 
ale radi s k tomu vraciame
Nezáleží na tom, či legendárny festival má názov 
PORTA či INTERPORTA. Slovný základ zostáva 
pevný, rovnako, ako odhodlanie pokračovať za kaž-
dých okolností. S rokmi budovanou dobrou imuni-
tou odoláva aj moderným chorobám.
Každý rok prinášame do RePortýra pozdrav zo Slo-
venska formou perličiek z kroník slovenských tram-
pských osád, pretože súčasťou tohto festivalu vždy 
boli aj slovenskí trampi, ktorí Portu považovali za 
sviatok bez ohľadu na to, kde sa konala a  v  akom 
období. Dôkazom je aj súčasný názov tohto festiva-
lu - INTERPORTA a rovnako aj zápis z roku 1981 
z kroniky indiánskej osady Red Lake (Prešov). „Zas 
nastal ten čas. Prišli prvé júlové dni a s nimi aj túžob-
ne očakávaný sviatok PORTA 1981.“ V roku 2020 sa 
Interporta s letom lúči, ale hlavne, že sa koná.

Slovenský časopis na Porte
Trampská osada Red Lake je pre náš festival zau-
jímavá aj tým, že po účasti na Porte v  roku 1980, 
priniesla o  rok neskôr na porťácku pôdu vlastný 
časopis s  názvom TOTEM, aby predstavila tvorbu 
prešovských trampov. Posledné články v  časopise 
dokončil náčelník osady Čierny sokol (Saša Hudák) 
priamo na festivale, takže sa určite týkali aj tohto di-
ania. Kronika prezrádza, že číslo 2 časopisu TOTEM 
bolo vydané priamo na Porte a stretlo sa s veľkým 
ohlasom. Na záver vyhlasujeme medzinárodné pá-
tranie po tomto časopise, pretože sa do dnešných 
dní neuchoval ani jeden výtlačok. Je možné, že túto 
vzácnosť vlastní niekto z vtedajších divákov.

Perličky z Porty aktuálne 
aj na súčasných sociálnych 
sieťach
Fotografia z  albumu trampských Samotárov od 
Slanča (Bardejov) je z  roku 1982, ale zaujímavý je 
postreh súčasníka. „Holky, jaký byly štíhlý“…

 Jana „Amazonka“ Matzová 
 Spolupracoval Tik T.O. Sosna (Košice)

pokračování ze strany 1
Kromě hudební a pěvecké činnosti ses také objevil 
na jevišti a krátce i ve filmu. Jak na to vzpomínáš?
Divadlo jsem hrál s  Honzou Turkem v  Kladivadle 
a  já pak i  s  Petrem Novotným a  Helenkou Růžič-
kovou, Michalem Prokopem, Michalem Tučným 
a  panem Cízlerem – to už v  Praze. Hráli jsme ve 
filmu Trhák a  já ještě ve filmu podle scénáře Petra 
Novotného Bermudský trojúhelník. Ten film jsem 
ale nikdy neviděl.
Bylo to krásné a  poznal jsem spoustu zajímavých 
herců, ale byl jsem pěkně „vytrémovaný“.

Máš nějakou svou nejoblíbenější písničku?
Řekl bych, že nejraději mám Šéfa. Má to děj a smysl. 
Text napsali Petr Novotný a Tomáš Linka.
Zpíval jsi také něco, co se ti nelíbilo?
I takové písničky jsem zpíval, ale vždy jsem se snažil 
nedat to najevo.
Které období svého života považuješ na nejlepší?
Měl jsem období sportu (plavání), pak škola po ve-
čerech a zároveň muzika - vše mělo své. Těžko říct.
A co nějaká veselá příhoda z koncertování?
Těch veselých příhod bylo hodně. Těžko nějakou 
upřednostnit. Hlavně nám bylo fajn.

Nebo přímo z Porty?
Na Portě se ještě ze začátku střílelo (samozřejmě 
slepými náboji) a nám se to stalo právě při písnič-
ce „Prodám laso“ kterou zpíval Jindra Šťáhlavský. 
Já jsem se při výstřelu tak lekl, že jsem si málem 
„krůpnul.“
Chceš nám ještě něco říct, na co jsem se nezeptal?
Když ono toho bylo tolik, že by to vystačilo na kni-
hu. Takže zatím tolik.
 (jove)

FEŠÁK ROBERT

Když jsme letos v  předjaří bezelstně otevírali 
54. ročník soutěže Porty, netušili jsme, jaké drama-
tické okamžiky a  rozhodování nás čekají. V  plánu 
bylo 16 soutěžních koncertů oblastních kol v  celé 
republice, k tomu finále v Řevnicích a mezinárodní 
portování zde v Ústí nad Labem. Ale vše bylo jinak. 
Před březnovým dnem „K“ proběhla kola ve Svita-
vách, v Bludově u Šumperka a k tomu dvě pražská 
předkola. Pak musely kytary do kufrů a  hlasy za 
roušky.
S  těžkým srdcem jsme ročník odpískali. Mnozí to 
považovali za unáhlené rozhodnutí, ale vývoj šílen-
ství jménem Koronavirus nám dal za pravdu. Úplně 
vzdát jsme se ale nechtěli. Doma se zpívat dá a in-
ternet, na rozdíl od toho čínského netopýřího viru, 

zavirují občas jen hekři cizích mocností. A e-Porta 
byla na světě.
Všem dosud přihlášeným soutěžícím i  těm, kteří 
to zatím nestihli, jsme nabídli možnost natočit „na 
jednu dobrou“ svou skladbu a odeslat nahrávku na 
na portál Porty. Myšlenka se ujala a přišlo 108 videí. 
9 porotců ve dvoukolovém rozhodování vybralo 
14 postupujících. Jejich nahrávky nyní uchopila po-
rota složená z renomovaných odborníků a umělců, 
aby určila vítěze e-Porty. Kdo to bude, ještě nevíme. 
Jasno bude 17.  října, kdy se (doufejme) odehraje 
v Hálkově divadle v Nymburce finále e-Porty.
Virům zmar, hudbě zdar!

Lochness

Porta ve víru virů
Na portál soutěže dorazilo 108 videí
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