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Zpravodaj festivalu PORTA v Ústí nad Labem

Ahoj, PORTO!

VÍTĚZ INTERPRETAČNÍ PORTY:
BOB A BOBCI, EPY DE MYE a Martin ROUS

ÚSTECKÝ STŘÍBRŇÁK:
Namlouvání po sta letech (Kříž, Teršípová, BOB A BOBCI)

DIVÁCKÁ PORTA:
BOB A BOBCI

Finálovým koncertem interpretační soutěže,
předáním cen vítězům a galakoncertem v ústeckém
Letním kině končí i letos mezinárodní festival
PORTA.
Vždycky, když něco končí a já nechci být moc
nostalgický, začnu myslet na příště.
Myslím, že je to normální lidská vlastnost a
že nejsem žádnou výjimkou. O to raději mohu
konstatovat, že už dnes odpoledne, v průběhu
koncertu RÁDIA BLANÍK jsme se sešli ve vedení
organizačního štábu, abychom začali jednat o
PORTĚ 2008. Prvním krokem bude pochopitelně
vyhodnocení letošního prvního společného ročníku
opět sjednocené PORTY. Vím ale, že už te se
v hlavách lidí, kteří PORTU připravují, rodí nové
nápady a diskutuje se o tom jak festival posunout
dál. Věřím, že se nám to povede a že PORTA
neustrne, neusne na vavřínech. Pokud budou stále
okolo PORTY lidé, kteří mají chu ji dělat a pokud
bude mít festival podmínky a podporu města a
sponzorů, nemám o budoucnost PORTY strach.
Přijte proto za rok zase!!!
Josef Vejlupek
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FINÁLE INTERPRETAČNÍ PORTY
16 STRUN A ŠMYTEC

HROMOSVOD

Kapela ze Šternberka. Vítězové Brány.

Pražská skupina vznikla jako dětská
kapela v roce 1994. Deset let poté natočili
CD Lízátko, které křtil Pavel Bobek. Jejich
domovská scéna je klub Vagon a vzor si vzali
s karlovarské kapely ČP 8.

MARTIN ROUS

Písničkář z Prahy který vyhrál Portu
dvakrát po sobě. Učitel hudby, který začínal
jako rocker vsází na vlastní tvorbu. Na folkové
scéně našel spoustu kamarádu a proto zůstal
Portě věrný.

KLÁRA ŠIMKOVÁ

Objevila se před pár lety jako písničkářka.
V Jihlavě získala zvláštní ocenění jako talent
Porty a za autorskou činnost.

QUANTI MINORIS

Brněnská kapela, kterou na Portu poprvé
přivedl Zdeněk Němeček. Hrají muziku s nádechem Jethro-tull která se vejde jak na středověké slavnosti tak na rockový festival.

BOB A BOBCI

Kapela z Hrobu která ve své autorské muzice na Portu přináší legraci a humor.

DUO PASSAGE

Liberecko-pražská sestava písničkářů. Na
Portě jsou poprvé. Hrají vlastní skladby a vše
mají před sebou.

www.porta-festival.cz
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STŘÍPKY
CIKÁNŮV BALET NEZKLAMAL.

BERUŠKY

NERIEŠ TO

Slovenská kapela z Horné Vsi u Partyzanského. Skupina hraje trochu zvláštní multi-žánrovou muziku s jazzovým nádechem.
Vítěz slovenského národního finále který je na
Portě poprvé.

Kapela z Jablonce nad Nisou jejíž členky
se na folkové scéně pohybují už od raného
dětství. Dneska už jsou renomovanou kapelou, která sází nejen na bluegrass, ale i na
moderní country scénu.

JAK JSEM SE STAL ŠÉFREDAKTOREM.

EPY DE MYE

Kapela z Českých Budějovic. Několikrát
suverénně vyhráli oblastní kolo Porty. Vyhráli
národní finále v Jihlavě. Spolu hrají více než
pět let. O sobě říkají že jsou choroba z čeledi
folkovitých a vyskytují se především v hospodách.

DIVÁCKÁ POROTA

BODLO

Kapela z Chodova u Karlových Varů.
Poslední dva roky po sobě vyhráli interpretační Portu. V současnosti svou sestavu zužili na Radka Exnera, Zdeňka Smolíka, Oldu
Pulcharta, Štefana Timka a Slávka Vojtka.
Připravují další CD. Trochu se oddělili od bluegrassu a nastoupili cestu své vlastní tvorby.

www.porta-festival.cz

Žádná velká akce se neobejde bez spousty
dobrovolných pomocníků na všech úsecích
-ať už jde o technickou , organizační ,soutěžní
či propagační činnost. Pro nás v redakci byla
nejbližšími spolupracovníky parta kolegů, kteří se mimo jiné starali o skládání a distribuci
PORTÝRA. I letos se osvědčil už populární
Cikánův balet .Kromě Cikána a Bráchy se na
této práci podíleli i Květinka, Bleška Petr, Saša
a Medůza a dnes také Anička a Bára, pomocnice RÁDIA BLANÍK. Děkujeme moc, dnes
dopoledne jste to měli obzvlášť komplikované
!!
PEPA

František Mlynařík - Ústí n. L.
Jakub Hubička - Nový Bor
Bára Černá - Ústí n. L.
Béďa Šedivka Röhrich – Plzeň
Jiří Guth – Ústí n. L
Patrik Čáda –Teplice
Robert Vaněček – Plzeň
Helena Rožánková – Ústí n. L.
Mirek Mlíko Šmíd –Ústí n. L.
Václav Bebeš –Postoloprty
Dušan Kopejska –Ústí n. L.
Blanka Stradiotová – Pardubice
Stanislav Kovářík – Ústí n. L.

Protože mám ve štábu na starost sekci propagace a komunikace , svolal jsem začátkem
září do Prahy redakci PORTÝRA. Věděl jsem,
že na národním kole v Jihlavě letos v červenci
bylo nutno improvizovat a chtěl jsem předejít
podobné situaci. Nepředešel jsem. Na poradu dorazil pouze šéfredaktor Ivan Doležal.
Omluvila se Hanka Hosnedlová, nezájem
projevil Cimbura, pracovně zaneprázdněn
byl i Jirka Šebela z Brna , který měl být novou
posilou ústecké redakce a my jsme věděli, že
můžeme počítat pouze s Georgínou. Ivan připravil za přispění Lochnesse první číslo a dva
dny před zahájením PORTY se ze zdravotních
důvodů omluvil. Měl jsem v záloze profesionálního ústeckého novináře Milana Slámu,
zaplať pán Bůh přijela Georgína a na mě zbylo
šéfredaktorování.
Musím však poděkovat těm, kteří nás
nenechali na holičkách a přispěli svými kvalitními články: Kapitánu Kidovi a Tonymu
Linhartovi. A nesmím zapomenout: Díky
Georgíno, díky Evo a Michale, díky Milane.
Pepa

MÁME NOVÝ WEB.

Už od konce června fungují nové porťácké
webové stránky na adrese www.porta-festival.cz.
Přijďte nás navštívit, pojďte s námi komunikovat. Jo, a Dášo děkujeme , děláš to skvěle!!!
Pepa

PŘIJĎTE K TÁBORÁKU !

Po skončení galaprogramu se nám nebude chtít domů . Je sobota a není důvod nikam
spěchat. Letos chceme PORTU zakončit
posezením u ohně. Zvu vás proto k táboráku
v horní části letního kina.
Jindra Šrejber
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1967 až 2007… Probůh, co všechno jsem odehraju a děkuju se; a tu
zažil za ta léta v roli porotce! Kamarádky a ka- se v hledišti ozve: “Maliny,
marádi, dámy a pánové, o tom by se daly vyprá- Maliny!” a celý amfiteátr
vět romány! Leč protože prostor mně vymezený vzápětí skanduje Maliny,
je omezený, jen pár drobných vzpomínek na Maliny, Maliny… Utiším
ony staré časy… Dokonce snad i jen střípečků davy (asi za pět minut)
vzpomínek.
a řeknu: “Helejte, ty Maliny,
Střípeček první: Měl jsem tu čest porotovat já nevím, loni jsem se tady
trampskou část Porty ’67, ano, té docela první. o nich dočet, že jsou blbý…”
Bylo to v Letním kině, tehdy ještě nezastřeše- Dav reaguje na silné slovo
ném, a porotování bylo velmi originální (také to rozpačitým tichem – a do
bylo poprvé): Seděli jsme v první řadě a zvedali toho ticha se odněkud ze
známky cca formátu A/4, oboustranné a skvěle středu hlediště ozve hlas
viditelné i čitelné. Tehdy jsem zjistil, co je to ne- onoho známého hudebního kritika (zájemcům
přízeň davu! Když jsem zvedl známku, která se mohu poskytnout kopii zvukového záznamu):
nelíbila, stal jsem se terčem pro vrhače zelených “Já se splet!” Od Jiřího Č. to bylo vskutku hrdinjablíček tvrdosti přinejmenším korundu, za ské přiznání, uvážíme-li, že v okolí bylo skoro
včerejšího deště zřejmě popadaných… Později, třicet tisíc lidí!
když jsem zjistil, že v areálu Letního kina nic
Střípeček pátý: Včera večer po doznění poani vzdáleně jabloním podobného neroste, slední písničky autorské soutěže zasedáme s podošel jsem k názoru, že si diváci tvrdé plody rotou v klubovně, kde jsme před jednačtyřiceti
nejspíš přinesli pro jednoznačný účel. Dneska lety vymýšleli první ročník Porty. A v té porotě
by si to nikdo nedovolil, přece jenom jsme zasedají kromě současných specialistů dva
civilizovanější!
muži, spjatí s Portou od jejích začátků – přesněStřípeček druhý: Na scéně bojuje o uznání ji od roku 1968: Mirek Kovářík, který dokázal
poroty skupina konzervatoristů z Teplic.
uřknout mnohatisícové davy poezií, přesněji
První porotce (libuje si): No není to pa- přednášením básniček! V těch obrovitých amfiráda? Přece jenom si Porta začíná zvykat na teátrech, kde se davy s buřty a pivem takřka netakový ty kapánek nezvyklý nástroje, že jo? No přetržitě courají sem a tam, dokázal, že stanuli
řekni! Nezní ten klárinet krásně?!
a jako uhranutí nechali stydnout párky a teplat
Druhý porotce: Ty vole, to je hoboj!
pivo poslouchajíce Gellnera, Ortena… a hlavně
Střípeček třetí: Sedím v porotě na Kováříka! Není porotce pro autorskou soutěž
Lochotíně v Plzni. Vedle mě sedí pan Karel povolanějšího. A další, muž zcela odjinud, ale
Vacek, ředitel Supraphonu, syn skladatele Karla pro mě unikátní: Míra Navara, člen prvních
Vacka. Jsem z něj celý nervózní, přece jenom je Hoboes z roku 1968, autor Stáda, Trampa a díto důležitý činitel, mohl bych ho zatraceně po- těte, řady skarabeovských hitů jako třeba Co
třebovat (a tak dále…). A tak jen na všecko, co vlaků zahřmí denně starou roklí, Žili, byli kdysi
polohlasem prohlásí, moudře přikyvuju, zajisté, dva… Neviděli jsme se od té doby! Miki Ryvola
soudruhu řediteli (ještě jednou a tak dále), když mi už ve čtvrtek pošeptal zbledlými rty, že má
tu náhle na place stane jedna z folkových kapel pocit, jako by řada zjevů na letošní Portě přímo
(nebudu jmenovat), prostě tehdy obvyklí vlasatí vystupovala z hrobů…! (Zasmějme se.)
vizionáři v bermudách a sandálech s klasickou
Co by bylo těch střípečků! A na kolik pofolkovou poezií za každou cenu. A tu soudruh rotců bych musel vzpomenout! Třeba na Jiřinku
ředitel Karel Vacek ke mně zaševelí: “Fialová Fikejzovou, autorku textu Sedmi dostavníků,
srnka pije asfalt z hrnka…” a já automaticky Řekni, kde ty kytky jsou a spousty dalších krás– a ještě mnohem absurdněji – dodám: “Tvrdé ných textů – kolik jen s námi pod porotními paY. Židle má nové trenýrk–Y.” načež jsme se oba raplaty absolvovala ročníků Porty! A na svazač(na obávané porotce nedůstojně) rozchechtali. ku Moučkovou, na jednu stranu protivnou, na
Proč? Našli jsme vzájemné pouto použivše druhou až příšerně spravedlivou… Tady u nás
citátů z jednoho článku z poválečného Junáka, taky na Slávka Janka, který neváhal pohádat se
který se tropil šašky ze skautských veršotepců. i s kulturistou, o němž nemohl tušit, že z něj vyTřeba říct, že mi to ovšem s vydáním desky roste popový pěvec… a na porotování s Rudou
nijak nepomohlo…
Koblicem a s Karlem Tampierem, s nimiž jsme
Střípeček čtvrtý (z opačné strany): Mám založili VSVSPHS (Volné sdružení vzájemně se
v autorské soutěži přihlášen jeden z mých podporujících hudebních skladatelů)… a tak
pozdějších hitů Nezralé maliny. Byť v hlasování dále, a tak dále. Myslím, že by bylo na čase,
diváků výrazně zvítězí, porota je ovlivněna zná- abych konečně napsal ty portovní paměti.
mým hudebním kritikem. Ten navíc napíše do
A protože to nejspíš ještě nějaký čas potrvá,
Portýra nehezký odsudek. Musím se přiznat, že tak aspoň historii jednoho písničkáře s Portou
mě to tehdy značně mrzelo. Rok na to stojím na bytostně spjatého, jak ji zazpíval v premiéře
stejném místě, na gigantickém jevišti Lochotína v pátek ve velkém sále:
proti bezmála třicetitisícovému davu, něco

Má štreka, ta se táhne ke všem ďasům, já po ní
pajdám jako chromej pes,
jsem stále vzdálenější oněm časům, kdy v každý kartě měl jsem dvanáct es
Až jednou padne sedma půjdu domů a za
humnama rozdám pasiáns
pak padne tma a s kostma mrtvejch stromů si
zatrsáme černej totentanz
Doufám že vzápětí přikvačí efektně na scénu
aby se připojil chraptivým tenorem k refrénu
ten sekáč v rubáši kostěnej, vlezlej a uřvanej
říkaj mu kmotřička většinou přichází nezvanej
Až o tom jednou napíšu tu knihu, co se ji pořád marně chystám psát
jak za svítání bejvával jsem v lihu a se mnou
holka nebo kamarád
těch cigár co se přitom vyhulilo, těch prázdnejch flašek, srdcí zlomenejch
a když se nám konečně rozednilo, starostí měl
každej dost těch svejch
A nikdo nemyslel na závěr, kdy přijde na scénu
ve smradu od vajglů, chlastu a vyčichlejch
parfémů
ten sekáč v rubáši kostěnej, vlezlej a uřvanej
řečenej kmotřička většinou přichází nezvanej…
Teď sedávám i snívám ve svým patře a klávesnice je mý varyto
mý písně říkaj ledaskomu bratře – zvlášť tomu,
kdo má trochu upito…
Já s prostatou se pravidelně projdu, už nevím
jakej cigáro má šmak
a čím víc v noci vidím asteroidů, tím větší
písmo přečtu jen tak tak
Naštěstí nehodlám čekat až přikluše na scénu
i když jsem ve věku, kde má svou rozsáhlou
doménu
ten sekáč v rubáši, kostěnej, vlezlej a uřvanej
Nemám čas, musím psát, zpívat a všude bejt
pozvanej…
No to se ví, zase sejdem…
Kapitán Kid

www.porta-festival.cz
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Rádio, které žije s Vámi

na 88,8 FM a 103,1 FM

5/28/07 1:28:29 PM
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QUO VADIS PORTO?

Aneb která značka bude platit pro Portu na další štrece?

Stojí před křižovatkou nebo už uprostřed
ní? Pojede po hlavní nebo skončí ve slepé ulici? Tuto otázku si v současnosti nejspíš kladou
spousty muzikantů, vyznavačů hudby v rytmu
di Porta, mnoho diváků a kolegů pořadatelů.
Je již skutečností, že dvě Porty - jedna se zaregistrovaným názvem, ale jaksi bez diváků
a druhá s přívlastkem Trampská, ale s plnými
hledišti, se opět staly jen jedním festivalem.
Od letošku je dvojjedinost festivalu v létech
1991 – 2006 považována již jen za divnou
kapitolu jeho historie. Porta si takový dárek ke
svým čtyřicetinám určitě zasloužila!
Šestnáct let dvojportí se postupně pevně
zapisovalo do podvědomí a hudebních kalendářů až do té míry, že ona podivnost se stala
samozřejmostí. Porty se daly se porovnávat,
fandit jedné či druhé straně, soupeřit a odsuzovat. Dvojí vidění se logicky přeneslo i za
čáru sjednocení. A tak nyní se vedou polemiky a diskuse nad otázkou, zda je návrat Porty
k přirozenému bytí věc dobrá či špatná, komu
z dvojčat to prospělo, kdo tratil, chcete-li drsnější hantýrkou - kdo je trouba a kdo chytrá
horákyně.

Tyto otázky nás (pořadatele Porty) překvapují pouze v tom smyslu, že si o nás (a je
úplně jedno jestli o jedněch nebo druhých…)
lidé asi myslí, že jsme hloupí, že právě a jedině
oni objevili to, že to některá z Port prokaučovala! Jestliže jsme se přes léta, kdy jsme si přáli
ať sousedovi chcípne koza, dokázali protrpět
očistnou katarzí až k dnešnímu společnému
dílu, tak vězte, že všechny tyhle “objevy” jsme
dávno vyjmenovali, položili před sebe na zelený stůl svornosti a postupně ty ztráty a nálezy
přežvýkávali. Jestli výsledek bude dobrý nebo
špatný, ukáže čas a řeknou nám to diváci,
muzikanti, kritici. Se zapřísáhlými škarohlídy,
cyniky, nepřáteli a bohužel i sprosťáky však
diskutovat nebudeme!
Teď, před (prvním společným) ústeckým
finále je první příležitost k ohlédnutí, byť nad
neúplným ročníkem.
Skladba českých primárních soutěžních
kol (v pořadatelské péči či garanci České
tábornické unie) vycházela z propracovaného systému Porty trampské, doplněného
o staronové kolo Krušnohorské a rozdělení
portovního území na východě Čech na kolo
Východočeské a Podorlické. Znamenalo to
13 českých oblastních kol, kterých se aktivně
zúčastnilo 224 soutěžních formací. Shrnuto:
pro oblastní kola přineslo sjednocení oživení pořadatelského týmu a přehlednost pro
soutěžící i diváckou veřejnost. Vítězové a postupující v soutěži interpretační putovali do
Českého národního kola, které proběhlo 5.
– 7. července v amfiteátru Heulos a přilehlé
ZOO v Jihlavě v režii Sdružení Porta.
A to byl velký neuralgický bod na těle letošní Porty! Kritiky, ba i nadávek se po Jihlavě
hrnulo tolik, že by si od nás onen známý pes
z pořekadla snad ani vuřt nevzal, natož pověstnou kůrku…
Proč pokračujeme v termínové kolizi se
Zahradou? Proč složitý postupový systém?

Proč vůbec Jihlava? Proč tam byl chaos, proč
nepřišli diváci, proč, proč, proč???
Ano, je třeba jasně říci: České národní
kolo se hrubě nepovedlo! OMLOUVÁME
SE! Kdo - komu? My “firma” Porta - Vám
“spotřebitelům”, muzikantům, divákům,
fanouškům… Věřte, že ještě ani neoschla výsledková listina a už jsme si pěkně nahlas říkali kdo co konkrétně pokazil a jak to napravit.
Nezatracujte nás, ani Portu, ta za to nemůže.
Na vině jsou konkrétní lidé a ač nám to mnozí
diskutující nevěří, ještě oplýváme sebereflexí.
Takže když to nebudeme umět, odejdeme.
Konec konců, už několik let tvrdím, že Porta
potřebuje mladou krev. Takže stop “dědkům”?
Ještě uvidíme!
A co tedy dál s Českým národním kolem?
Za prvé Porta projela kolem informační tabule “konec obce Jihlava”. Kam zamíří se nechte
zatím překvapit. Za druhé, počátkem července
dáme přednost v jízdě Zahradě.
Dalším neuralgickým bodem letošní Porty
byla Porta na Slovensku. V plánu bylo pět
krajských kol, odehrály se jen tři a v nich se
představilo pouhých 24 formací. O postup do
Ústí se šest z nich utkalo 8. 9. ve Slovenském
národním kole ve Skalici. Proč tento ústup
ze slávy (a stovek soutěžících v minulých letech) si musí sebekriticky zodpovědět bosové
slovenské Porty. Neznamená to však, že Češi
k tomu budou jen mlčky přihlížet! Pakliže
portovní dění na Slovensku nebude důstojné
mezinárodnímu formátu festivalu, vrátíme se
raději k původní podobě národní.
Tušili jsme, že akce Porta + Porta nebude
prostou průzračnou matematickou rovnicí
s jednoduchým řešením. Potíže a problémy
byly jsou a nejspíše i budou. Ale pokud je
dobrá vůle, najde se lék. Nezatracujete Portu,
nevystavujte jí STOP, ale pojďte pomoct nalézt
a umést tu správnou hlavní silnici do dalších
let!
Lochness

STARONOVÁ AUTORSKÁ PORTA

Pro letošní ročník se v soutěžním řádu Porty objevila “staronovinka” – samostatná autorská soutěž. Pamětníci a historikové vědí, že v kamenných dobách Porty se taková samostatná soutěž konala. Mnohá léta dokonce zcela samostatně, jindy a jinde, než interpretační finále. Z oblastních
kol se tak naskýtá nejen možnost postupu v interpretační soutěži, ale ještě jedna postupová šance – v autorské soutěži. Ta probíhá automaticky
v každém kole a její jediný vítěz postupuje přímo do mezinárodního finále Autorské porty v Ústí nad Labem. Jak již název napovídá, utkaly se
v něm vítězné skladby ze všech českých a slovenských oblastních kol. Letos jsme autorskému finále věnovali páteční večer 14. září. Vítězové autorské Porty jsou: Blanka „Tornádo“ Prudilová z Pupkáčů (Lipník n. Bečvou) za písničku Cyklistická a Marie Havlová & Milan Krejsa (Duchcov)
za písničku Barvy kamenů
Lochness
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V PRAVÉ POLEDNE
Sobotní poledne, tentokrát opravdu
v hodině dvanácté, se sešli pořadatelé
soutěže se zástupci soutěžících kapel, města Ústí nad Labem, sponzorů
a čestných hostů na krátké společenské
setkání. Pamětníci potvrdí, že v Ústí n.L.
se nazývala pravým polednem i hodina
třináctá, nebo ta, na kterou setkání v naplánovaném dni vůbec vyšlo. Dnešní
setkání „V pravé poledne“ ukázalo, jak
moc jsou soutěžní dny nabity akcemi,
úkoly a každý za sebe si musí určit priority. Chyběli zástupci kapel, protože
zřejmě byli na zvukových zkouškách v amfiteátru, kde odpoledne startuje finále interpretační
soutěže. Tentokrát nepřišli ani zástupci města a kraje. Hosty srdečně uvítal Jindra Šrejber akrátce
promluvil o poslání Porty. Zdůraznil, že bez obrovské podpory hlavních sponzorů, tj. města Ústí
n.L., Ústeckého kraje a pivovaru Zlatopramen by nebylo vůbec jednoduché tento veliký festival
pořádat a nadále udržet při životě. Všechno nasvědčuje tomu, že vše půjde jak má a Porta se
bude dál vyvíjet. V kuloárech přesto kolovala častá připomínka k novému, neobvyklému termínu v půlce září, kdy se Porta kříží s jinými, zavedenými akcemi. A na dotaz – který termín pokládáš za lepší, se opakovala odpověď: první týden v září. Tomu říkám zpětná vazba. Organizační
štáb má variantu, kterou může zvážit.
Setkání trvalo velmi krátce. Všichni se hned rozeběhli za svými povinnostmi.
Georgína

PROČ JSEM MĚL RÁD
TRAMPSKOU PORTU
Trampská Porta vstoupila do historie. Už
není! Už je jenom Porta. Všimli jste si toho
kamarádi? To přídavné jméno, které tak krásně odpuzovalo význačná média je pryč a my
zatvrzelí ortodoxové si klademe otázku je-li
tomu tak dobře.
Trampská Porta totiž přímo navázala na
legendární portová klání v Ústí nad Labem
v letech 1967 – 1970. Pamětníci těch časů asi
tajně utřou slzu v oku. Mám stále před sebou
obrázek schodiště před ústeckým kulturákem
v dopoledním slunci. Od shora až dolu bylo
plné trampů. Báglů, kytar a kdoví čeho ještě.
Na to se nedá zapomenout a já vždycky věřil,
že s Trampskou Portou si všechno ještě několikrát zopakujeme. Nebyl jsem sám. Otcové
zakladatelé a všichni další, kteří Trampskou
Portu připravovali, věřili také. Vládla kamarádská atmosféra a Béda Šedivka vyhrával za
kulturákem celou noc na kytaru, až mu málem
ujel ranní vlak.
Trampské kapely a trampové byli vždy
hlavním motorem celého ústeckého dění.
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Když v Letním kině vypadl na delší dobu
proud, zpívalo se spolu s diváky. Bez elektriky
a bez mikrofonů. Kdo u toho byl? Pochopitelně
trampští muzikanti. Přesto se Trampská
Porta začala plnit jinými hudebními žánry.
Nakonec, proč ne? Byli jsme a buďme tolerantní. Důležité bylo, aby ten trampský základ
zůstal. A on s námi tady byl. Poznamenal ho
výkon takových skupin jak Sekvoj, Magison,
Náplava, T.E. Band a Lístek. Samozřejmě, že
bych si vzpomněl na řadu dalších, kteří trampskou písničku posunuli zas o kousek dál.
Na Trampskou Portu rádi zajížděli i hosté.
Nikdy nechyběl Pepa Braun – Buřt, přijeli
z Hurikánu z Pardubické Stopy, z ústeckých
osad a jmenoval bych ještě hodně dlouho.
Důležité přitom bylo, že to schodiště plné
báglů bylo zase o kousíček blíž. Možná že jsme
při přípravě Trampských Port leccos zvrtali
a něco i podcenili, ale těch kladných stránek bylo vždycky více. Pamatujete, jak Miki
Ryvola hrál celou noc swingovou muziku a
nebo jak Zbyněk Jelínek ochutnával skotskou
whisky. Pamatujete na story Lochnesse s peruánským indiánem? A do toho večery plné
muziky a nadšení. Večery na které se jen tak
nezapomíná.
To všechno byla Trampská Porta. Tedy
Porta, kterou jsem měl rád. Dnes máme Portu
větší a jedinou. Trampská už není, ale i ta by
mohla trapům fandit. Už ten dnešní večer
v Letním kině mnoho napoví. Těšme se, že
všechno dopadne dobře a budeme mít rádi
i tu Portu bez trampského přívlastku.
Tony Linhart

ZPÍVÁNÍ POD ŠIRÝM
NEBEM

Na terase za Kulturním domem a na
Lidickém náměstí byla stanovena oficiální
stanoviště-miniscény s ozvučením, ze kterých se v hodinách dopoledních i odpoledních linula hudba. Kdopak nám to vyhrává?
Jsou to kapely, které se zúčastnily oblastních
kol a neprobojovaly se do finále, kolikrát ke
škodě věci. Přesto dostaly příležitost a možnost do Ústí n.L. přijet, zazpívat si a odposlechnout soutěžní bloky. Je to dobrý počin
neformálního porovnání kapel soutěžících,
s těmi “nesoutěžícími”, jednak diváky, jednak vzájemně kapelami samotnými. I porotci, kdyby mohli být přítomni, by ledacos
zamrzelo, nebo naopak potěšilo.
Muzika se však ozývá všude v okolí
Kulturního domu. Soutěžící kapely ještě
nahonem zkouší a nebo se jen tak sešli
kamarádi a nota dala notu. Tento krátký komentář se týká jen bílého dne. V podvečer
se sjednocují síly. Především na terase DK
se rozběhne úžasné noční sejšnování. Tato
tradice Portu vždycky doprovázela, muzika
za kulturákem utichla až nad ránem, nebo
vůbec ne. Ráda na tyto prozpívané noci
vzpomínám a najednou jako když utne,
nastaly hluché roky. Hned po odchodu ze
sálu se sice kapely na terase DK objevily,
ale nebyly ve stavu (nebo ochotny?) se
s dalšími kapelami sehrát a zvolit společnou písničku. V pauzách rychle začaly své
nadřené kusy a mimořádky, které přítomní
už nechtěli poslouchat, protože lid si sám
chtěl pozpívat. A tak se večery rychle rozpadaly, scházela kapela-tahoun večera. Snažila
jsem se dopátrat, proč se, probůh, tohle děje.
Nevím, jestli to, co jsem zjistila je skutečně
ten nejdůležitější důvod, ale jeden z nich
to jistě je. Tyto kapely měly o trampingu
malou povědomost a tím pádem i o kamarádství, které s ním souvisí.
Na tomto místě odvolávám co jsem vyvolala, protože letošního ročníku se výše citovaného naprosto netýká. První večer jsme
prochechtali a prozpívali se Zlatým orlem
s posilou z Únie a těch, kteří chtěli zůstat.
Druhý večer rovněž neměl chybu, kultivovaný projev kapely MY3.AVI s obrovskou
posilou zcela obsazené terasy DK a strání
přilehlých, se rozléhal do spícího města
až do ranních hodin. Další sejšn očekávám
dnes večer – PŘIJĎTE!
Georgína
POŘADATELÉ:
Ars Porta Bohemica
Česká tábornická unie
Kulturní středisko města Ústí n. L.
Občanské sdružení Porta
Portýr, mezinárodní finále Porty
Redakce:
šéfredaktor - Josef Vejlupek
redaktoři: Jiřina Georgína Třešková, Milan Sláma
foto: Milan Sláma, EM studio
Tisk: Ústecká kulturní platforma ‘98 a EM studio UL
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MĚNÍ TERMÍN A MÍSTO!

Po několika letech, kdy Porta v Jihlavě
propršela a ani divácky se nesetkalo jihlavské
portování s větší odezvou, se Rada Porty
rozhodla udělat podstatné změny. České
Národní finále se proto stěhuje z Jihlavy
do nádherného a malebného Lesního
divadla v Řevnicích. Zároveň se mění
dlouho nevyhovující a diskutovaný termín. Soutěž , vystoupení hostů a vše co
k národnímu finále Porty patří proběhne
v červnu 2008.
V Řevnicích nám na místním
městském úřadě vyšli velmi vstříc a po
jednání s panem starostou Miroslavem
Cvancigerem a zástupkyní kulturního
střediska paní Starou, se můžeme všichni, kdo fandíme Portě těšit, že se opět

podaří zažít s Portou něco krásného. Změny
se pochopitelně budou týkat i mnoha dalších
věcí, které ovlivní úspěšnost festivalu a jeho
atraktivitu pro diváky i hosty a soutěžící.
Žhavou novinkou z Jihlavy je, že po CD
PORTA Trefa 1 vydává Areca Multimedia
Jubilejní CD - Porta slaví 40 z nahrávek
pořízených na posledním českém finále v
Jihlavě 2007. CD obsahuje 10 písniček hostů
a 10 skupin, které z Jihlavy postoupily do
Mezinárodního finále v Ústí.
Nejčerstvější ověřenou zprávou je, že
skupina Nestíháme natočila klip, který bude
odvysílán v pořadu Hydepark
na Óčku. Další
aktuality najdete
na webu Porty
(www.porta-festival.cz).
Těšíme se
na vás v roce
2008!!!
Anna Roytová
členka vedení
organizačního
štábu festivalu

MISS PORTA 2007
Helena Peukertová ze skupiny Berušky.

Letošní miss má čerstvě sedmnáct let, a je dost
možné, že je tak historicky nejmladší Miss Porta
vůbec. Na Portě je již po několikáté, ale letos s Beruškami poprvé vystoupí na velkém pódiu v interpretační soutěží(vyhlášení soutěže miss bylo před
vystoupením Berušek). Podle svých slov, se na to
moc těší. Oproti jiným soutěžím miss nejsou míry
v soutěži Miss Porta důležité. Helenka tento fakt jen
podtrhla tím, že jedinou svou míru kterou znala,
byla její váha necelých 60 kg. To jak dopadnou
Berušky v soutěži nechtěla dopředu hodnotit. Dle
jejich slov jí ke štěstí zcela postačí, pokud všechny
písničky zvládnou zahrát od začátku do konce a ne
obráceně.

Vzpomínka
na zapomenutého
zakladatele
trampského hnutí
v Čechách
25.
května
roku 1975 se do
obce Mnichovice
„sjela celá kulturní
Praha“, aby vzdala
hold českému géniovi Járovi Cimrmanovi. Malá, do
této chvíle bezvýznamná obec, ležící nedaleko hlavního města
Československé socialistické republiky, se probudila
do svého velkého dne. Je tomu právě osmdesát let,
co zde český myslitel Jára Cimrman položil základy
trampského hnutí...
Tak začíná komentář Zdeňka Svěráka kdokumentárnímu filmu Odhalení Cimrmanova
pomníku, který za podmračeného počasí natočili
Vladimír Chudomel a František Šmahel z Ústí nad
Labem. Protože už je to tak dávno (čtvrt století před
koncem minulého tisíciletí), že už si to asi nikdo
nepamatuje, připomeňme některé údaje - dotyčný
pomník se nacházel v Mnichovicích na pozemku
pana Halaše, v místě, kde Cimrman postavil první
trampský srub na našem území. Tento srub byl
zničen sněhovou lavinou a trvalo celých osmdesát
let, než národ postavil svému velkému synu malý
pomníček. Může nás těšit skutečnost, že nebýt iniciativy Jonáš-klubu, neměl by Cimrman ani tento
pomník. Velikáni to nikdy neměli snadné. V České
televizi neuznali, že Cimrman je Největší Čech pod
záminkou, že neexistoval. Přitom možná vymyslel
i je - patrně metodou slepých uliček.
Ale zpět k odhalení pomníku. Na závěr této
události se profesor Smoljak pozdržel u nedaleké
studny, jejíž vodu si Cimrman tolik chválil, jak je
rovněž uvedeno v komentáři filmu. Dnes obyčejná
pumpa, zítra poutní místo milionů.
Pan Halaš, majitel pozemku, na němž pomník
nedozírné ceny stál, zemřel v osmdesátých letech.
Jeho potomci žili kdesi v Kanadě a rodina chatu
s pozemkem prodala. Pomník byl zbourán.
Film Vladimíra Chudomela a Františka Mahela
najdete na www.rozhlas.cz v odkazu rozhlasové stanice Leonardo.
(Převzato z webu ČRo Leonardo)
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PACIFIK NA 80. ROČNÍKU PORTY
Utíká to, utíká. A letos oslaví Porta své
80-té výročí. Město Ústí nad Labem, přívětivé
a jakoby celkem vyžehlené vítá první účastníky. Nikoliv pivem, jak tomu bývalo kdysi
zvykem, ale průzračně čistou labskou vodou,
kterou místní, světoznámý pivovar vyváží do
celého světa. Před radnicí dokonce hostům
rozdávají slávka a ústřice, které nadšenci
pěstují v Labi pod Střekovem. Stará přehrada
tam byla nahrazena virtuální hrází zobrazující
mořské pobřeží. Obdivuhodný projekt celé
scenérie věnoval městu Jára Cimrman, spolu
se zápisem do pamětní knihy.
Trampové z celého světa prosadili, aby
z Vaňova opět jezdila “šestka elina”, jak se to
zpívá v jedné prastaré písni a svojí konečnou
měla právě v Letním kině, kde přijíždějící zálesáky vítají obrovské, digitální totemy, umělé
eliášovy ohně a mohutný nafukovací Vinetou,
z dílny tvůrčí skupiny ČTÚ.
Do této nádherné atmosféry, kterou samozřejmě nestačíme vylíčit, přijíždí legenda
legend PACIFIK. Tony Linhart, jako vždy, na
vozíku přikryt skotským, cestovním plédem
a hned vedle? Ano je to Helena Maršálková.
Nestihli jí úplně rozmrazit a tak s ježatými
chumáči zmrzlých vlasů, připomíná trošičku
dikobraza. Je milé se dívat jak francouzskými

holemi odhání cestou nápadníky. A konečně
se také objevuje Marcela Výborská. Přes pokročilé mládí, tajemná a vzrušující, ale také
elegantní v úboru aztécké princezny. Pacifický
konvoj uzavírá atletický krok benjamínka souboru Honzy Frühwirta – Andělína. Přichází
ověnčen čerstvě udělenou medailí. Po čtyřicet
nocí přespával na ledovci, který se v rámci
globálního oteplování vytvořil na Brdech a to
pouze vybaven manažerským sakem. Honzu
doprovází houf jeho vlastních dvanácti dětí
a tak o legraci není nouze.
Přivítání tradičního účastníka Porty bylo
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skutečně triumfální. Ve štábu Porty přestali
konzumovat polymerové špekáčky, někdo
prostřelil laserem nafukovací slavobránu a kamarád Lochness ve velíně omylem nastavil
průtrž mračen. Poslední trampská kapela na
Portě? Nic k divení. Právě frčí digitalfolk a lesy
už stejně nejsou. Vzaly je exhalace a kůrovec a
jezdit na čundr do Kanady nebo na Sibiř každou neděli se nevyplácí.
Ono by se zase nějaké to údolí našlo.
A dokonce i studánka a krásný suchý místo
pro lágr. Asi jsme trochu zapomněli. Ale, dost
snění, protože na scéně 80. ročníku Porty je
Pacifik. Už 75 let nezahrál nic nového a všichni věříme, že mu to vydrží i letos. A už je tu
Velrybářská výprava. Kmeti rozjaření labskou
vodou vstávají ze sedadel. Něco se děje. Portou
jde neobvyklý šum. Komentátoři zahraničních
televizí nervózně pobíhají z místa na místo.
Prý dorazila další věhlasná trampská kapela.
Pacifik tedy není sám? Před lety by řekli, to
byla “bomba”. Airbusem dokonce přilétá Miki
Ryvola, který už léta doma modeluje uhelnou
sloj. Ta další trampská kapela byla objevena
kdesi u obce Hrob, kde se skrývala před nájezdy divokých folkařů a hudebních recenzistů. Jsou tady a my křičíme: Umí! Přišli jako
kdysi lid popelnicových polí a říkají si ZLATÝ
OREL.
Tony Linhart

Jak jsem potkal Portu
Je tomu skoro přesně dvacet let. Tenkrát
jsem naposledy v mihotavých paprscích ohně
vyluzoval oněch několik akordů, při kterých
několik zasněných hlasů do tmy lkalo verše
o ovečce, co nechce usnout. Oči děvčat byly
vlhké a zjihlé, a ty naše klučičí zase zarudlé po
laciné směsi nejrůznějšího alkoholu. Na nebi
blikaly hvězdy a čas líně stál nad naší sešlosti, která odkládala spánek pro těch několik
okamžiků pospolitosti malinkého náctiletého
kmene uprostřed chmelnic. Tenkrát jsme se
s folkem, country, bluegrassem i trampingem
po krátkém namlouvání definitivně rozešel.
Ale jak se říká, nikdy neříkej nikdy. Je
tomu totiž přesně dva týdny, co se naše cesty
s výše jmenovanou hudbou opět protnuly.
Rozhodnutí, že pomůžu s Portýrem na letošní Portě nebylo na základě zralé úvahy,
ale momentálního pocitu. Věděl jsem o této
dámě pouze to, že je jí čtyřicet a že si v době
normalizátorů prožila všechny ústrky a uzurpátorské pokusy, jako většina akcí, které odváděly občanstvo od uvědomělé cesty budování
reálného socialismu. Znal jsem pár jmen a
dokázal zabroukat několik notoricky známých
táborákových popěvků.
Čím víc se blížil termín letošní Porty, tím
víc jsem si připadal jak muslim, který má
v synagoze předčítat z talmudu. Pár hodin po
začátku festivalu byl však tento pocit pryč. Pár
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hodin práce na Portýru mě uvedlo do stavu
užaslého pozorovatele v pestrém mraveništi,
které mi bylo dosud utajeno.
Neřeknu vám už co přesně jsem čekal.
Dojmy, které ve mně tři dny porťáckého hodokvasu zanechaly, dokonale vygumovaly mé
otazníky před Portou. Nedalo mi, abych se
o pár pocitů s vámi, lidem táborových ohňů,
folkové radosti a stetsonů rozlehlých jak severoamerická prérie nepodělil. Předem vás
prosím o shovívavost k troufalému cizákovi.
Pocit první:
Lid porťácký není jednotný. Podobně jako
v ostatních komunitách i zde jsou zastoupeny
různé frakce. Za nejmilitantnější bych označil
frakci trampskou, nad níž se
vznáší stigmata ukřivdění
a zneuznání.
Pocit druhý:
Dáma Porta trpí zcela
přirozenou krizí středního
věku. Nápadníci jí odrostli
a mladí zajdové ještě nedokáží ocenit její zralou krásu.
Zatím jí nehrozí přehnaný
make-up a podbízení se pomíjivým flirtům, přesto však
jako většina žen v tomto věku
touží po obdivu.
Pocit třetí:

Na Portě se prolínají dva světy. Na svět
nostalgických vzpomínek s plnou vervou
mládí buší svět současný. Prolnutí obou světů
bude chtít ještě mnoho tolerance a času. Ale
dá se žít stále minulostí?
Pocit čtvrtý:
Porta vstoupila do třetího tisíciletí. Má
svůj web, porťáci diskutují na internetu a virtuální potlach je na spadnutí.
Pocit pátý:
I když jsem o tom pochyboval, svět Porty
mě oslovil. Pochybuji že příští víkend vyrazím
na čundr, ale pokud bude možnost, za rok se
na vás všechny budu těšit.
Dnes už Váš pravověrný rocker se sklony
broukat si Rosu na kolejích a tající nekritický
obdiv k Pavlu Bobkovi
Milan
P.S. Tyto řádky jsem
napsal s plným vědomím
rizika ukamenování od
otců a fanoušků Porty,
folku, country a trampingu, kterých si po tomto
víkendu nesmírně vážím.

Masírování členů poroty
před zahájením soutěže. Na
masérském stole porotce Ota
Maňák
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