
Z p r av o d a j  f e s t i v a l u  p o r ta  v  Ú s t Í  n a d  l a b e m

Stráníci - trampSký potlach

Když jsme čtvrteční potlach připravovali, 
rozhodovali jsme se  jak to provedeme. 
Termín  se oproti minulým ročníkům změnil, 
s ohledem na termíny  národních finálových 
soutěží, ze kterých se do Ústí postupuje  jsme 
museli zvolit polovinu července Vycházeli 
jsme z toho, že loni v tuto dobu byla tropická 
vedra  a  proto jsme se rozhodli „vytáhnout „ i  
Trampský potlach ven , do přírody. Abychom 
z tradice zůstali věrni  Domu  kultury,  zvolili   
jsme osvědčenou terasu  DK  s rozšířeným 
hledištěm . Podium jsme“ vytáhli nahoru 
do parku a vytvořili prostor pro  dalších 200 
diváků – takže kapacita hlediště 350 až 400 
lidí se nám zdála být dostatečná.

Protože nám včera meteorologové 
nezaručili, že nebude pršet  a  navíc 
zdůrazňovali, že bude chladno, využili jsme 
připravenou „mokrou variantu“ a Trampský 
potlach přestěhovali do osvědčených prostor 
velkého  sálu  DK.

Teprve večer , když  se celé hlediště   velkého 
sálu zaplnilo  a i v přilehlých prostorách bylo 
velice rušno, uvědomili jsme si , jak velké 
nepříjemnosti jsme vlastně unikli:

Diváci, kteří na „POTLACH „   přišli, by se 
totiž v žádném případě do hlediště na terasu 
DK nevešli , v tom lepším případě by museli 
stát v okolí zbudovaného hlediště, případně 
sedět na  trávě přilehlého parku a ta by je 
zrovna včera příliš nehřála) 

Navzdory problematickému termínu 
(čtvrteční večer před dalším pracovním 
dnem), uzavření jedné přístupové cesty a také 
hlavního schodiště před Domem kultury si 
prostě diváci cestu na POTLACH našli a plné 
čtyři hodiny se náramně bavili .

Nutno dodat, že i dramaturgie měla letos 
šťastnou ruku a Tony Linhart (mimochodem 

TRAMPKÝ POTLACH NADCHNUL
Počasí nám vlastně pomohlo.

jeden z dramaturgů) byl letos jako moderátor 
ve formě . Potom už jenom stačilo že TULÁCI 
splnili očekávání, STETSON překvapil, 
KLIĎÁNKO  to „rozjelo“ a Kapitán KID kraloval 
první polovině. Přestávku jsme museli 
zkrátit na nutné technické minimum, po ní 
excelovali mladí BLUE EYES , svými písničkami 

doslova pohladili STRÁNÍCI a celý POTLACH 
s bouřlivými ovacemi uzavřel PACIFIK. 

Nápad postavit POTLACH na severočeských 
kapelách  s vévodícími Kapitánem KIDEM a 
PACIFIKEM se prostě podařil a zhoršené počasí 
nám vlastně pomohl…
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Mezinárodní finále 
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Mezinárodní finále
autorské soutěže

(postoupilo 16 soutěžících)
Moderují mirek Černý a Zdeněk Schwager

Hosté:
Robert Křesťan  

a DRUHÁ TRÁVA + Pavel Bobek
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Martin ROUs
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sPIRITUÁL KVINTET
Po skončení programu  hraní a zpívání  

na terase Domu kultury

PORTA program sobota 19 .7. od 16.hodin- 
Letní kino

Mezinárodní finále 
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Dobře utajovaná porota 
Šéf letošních mezinárodních finálových soutěží Jindra Šrejber si 
postavil hlavu: Letos dopředu nezveřejníme složení  poroty autor-
ské PORTY !  Bude lepší, když soutěžící ta jména nebudou znát a 
nebudou mít možnost  je kontaktovat. Finále totiž neprobírá jenom 
dnes -soutěžící zaslali pro porotu nahrávky i texty předem. Protože 
postupovali do Ústí n. L. přímo z oblastních kol, byl tady docela 
dlouhý časový prostor pro rozhodování porotců. Dnešní večer je 
samozřejmě nejdůležitější, živá interpretace skladby vyvolává po-
chopitelně silný dojem i na porotce. Nicméně složení poroty až do 
dneška  nikdo neznal.
(...Ale Jindřichu , my přeci nejsme fotbalisti , my soutěžíme 
fér,my jsme porťáci! Pozn.red.)

Dnes už ale můžeme zveřejnit že

PorotA AutorsKÉ soutÉŽe
 Milan Jablonský
 Miroslav Kovářík
 renata Lankašová
 Miroslav navara
 veronika rezková
 Peter Šranka
 Jaroslav velinský  

(Tak a teď  je můžete začít korumpovat !!!)

Abychom nebyli tak tajuplní , klidně vám dnes sdělíme v jakém 
složení bude zítra pracovat 

PorotA interPretAční soutĚŽe
 Miroslav Felt
 Martin chrobak
 Leoš Kosek
 Luboš stráník
 Jan Šrámek
(Telefony ,adresy a rodná čísla porotců na požádání rádi sdělíme, především nespoko-
jeným soutěžícím po vyhlášení výsledků.)
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1. Úvodní večer PORTY – Trampský potlach 
se letos přemístil pod širé nebe. Myslíš, že mu 
interiér Domu kultury bude chybět?

Je to kapánek proti tradici, ale co pamatuju, 
posluchači se vždycky dělili na ty, kteří přišli 
poslouchat, a na ty, kteří si přišli zazpívat i tře-
ba zahrát. Můj nejsilnější zážitek z Porty je noc 
v roce 1969, kterou jsme prozpívali s kytarami 
právě na terase. Tehdy tu nebyla žádná střecha 
– bylo to prostě jen zápraží restaurace… Blue-
grass Hoppers, pozdější Fešáci, tehdy v soutěži 
poprvé porazili Šosvaldovy Strangers a společ-
ně s Hoboes a skalními fandy se oslavovalo až 
do svítání. Takže proč se na terasu nenastěho-
vat rovnou?

2. Jak vidíš PORTU dnes, po jedenačtyřiceti 
letech její existence?

To je otázka na knihu. Zkráceně řečeno: 
smysl vlastní existence už v ní samozřejmě ne-
vidím; ale někteří ještě stále ano – a čím jich 
bude víc, tím líp. Muzika, která je pro Portu 

otázky pro Kapitána KIDA
typická, si to bezespo-
ru zaslouží.

3. Které její období 
za celou dlouhou histo-
rii bylo nejšťastnější?

Řekl bych, že rok 
1968. Ale ten nebyl 
nejšťastnější jen pro 
Portu.

4. Co bys na PORTĚ 
pro příští rok změnil?

Já osobně bych změ-
nil logo a taky bych byl pro dva celostátní pla-
káty: Ideový a programový. I když připouštím, 
že jestli dřív veřejnost plakátům moc pozornos-
ti nevěnovala, dnes už je ignoruje zcela… Ale 
právě proto to chce ten nápadný, vykoumaný 
ideový plakát, který každý zmerčí třeba jen pe-
riférním viděním a jde se podívat, co to je.

5. Jak by vypadala kapela KRAK&TIT dnes, 
pokud by existovala?

Dnes by tak jako tak neexistovala… Čo 
bolo, bolo. Já stejně nejradši zpívám s kytarou 
– a s bigbandem, to se ví.

O zateplování domů bytových a rozehřátí srdcí portovních
Stavebně obchodní společnost Termo + s.r.o se sídlem v Ústí nad Labem a s pobočkou v Novosedlicích je součástí společnosti TERMO + holding, 
a.s. Působí na stavebním trhu v České republice od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky a aplikace kvalitních zateplovacích systémů. Po 
úspěšné 15leté spolupráci s renomovaným výrobcem zateplovacích systémů Sto AG, přichází společnost Termo + s.r.o. se zateplovacím systémem 
pod vlastní značkou Termo+Styrol a Termo+Mineral…
Ústeckým patriotům jistě neuniklo, že společnost vždy podporovala zajímavé projekty na území města Ústí nad Labem, z těch posledních jmenuj-
me příkladně přímou podporu ústeckého sportu (např. extraligový hokej, fotbal, basketbal, box….).  
V roce 2008 se společnost TERMO + s.r.o. stává významným partnerem mezinárodního finále festivalu PORTA v Ústí nad Labem, a o tom, jak se 
to seběhlo, si povídám s ředitelem společnosti TERMO+ s.r.o. – Ing. Karlem Jedličkou, též oficiálním účinkujícím hostem letošní PORTY...více na 
www.mujweb.cz/www/burizon. 
Karle, co předcházelo a následně stálo za rozhodnutím společnosti podpořit mezinárodní finále PORTY 2008? 
Asi nelze specifikovat jednu konkrétní věc či skutečnost. Porta má v Ústí patřičnou tradici a v celorepublikovém měřítku jde určitě  o významný hudební 
festival, aktuálně již přesahující hranice ČR. Naproti tomu naše společnost, která slaví v letošním roce patnáctileté výročí svého založení, zavádí na 
trh v roce 2008  nové systémy kontaktního zateplení pod značkou Termo+Styrol a Termo+Mineral. Snahu o propagaci a prezentaci naší společnosti 
v rámci Porty lze chápat jako přirozený krok, nijak nevybočující z naší  firemní strategie, tj. spojit prezentaci společnosti s podporou tradičního projektu 
v Ústí nad Labem. V uplynulých obdobích byla naše podpora zaměřena hlavně na sport, nyní přišla na řadu také kultura.
struktura programu a organizace mezinárodního finále PORTY doznala v letošním roce patřičných změn. snaha pořadatelů v Ústí je jed-
noznačně nasměrována k tomu, aby se muzika dostala co nejblíže k lidem. Příkladně páteční program – finále autorské soutěže na Lidickém 
náměstí, sobotní scéna minirecitálů kapel na koupališti v Brné – v obou případech hraje společnost TERMO+ s.r.o. zcela zásadní roli.
Nám se ten nápad dostat muziku ven - blíž k lidem od začátku líbil. Projekt scény Lidické náměstí dokonce natolik, že jsme akceptovali možnost stát se 
hlavním partnerem této scény, kde se soutěží o Autorskou Portu. Ten nápad s Lidickým náměstím je sám o sobě originální a propagace naší společnosti 
jde v tomto případě v přímé kontinuitě. Chceme být originální v tom, co děláme a podporovat to, co je originální v širším kontextu. Soutěžící autoři 
prezentují své nápady a naše podpora má pomoci k tomu, aby interpretaci těchto skladeb slyšelo co možná nejvíce lidí. Nakonec lepší formu již vybrat 
nešlo, vždyť divák na této scéně dostává zdarma zmíněné originály od soutěžících a k tomu  čtyři kvalitní koncerty. Toto vnímáme jako naši přímou 
podporu jak autorům, tak posluchačům tohoto žánru. Budeme až později hodnotit, zda se i diváci svou patřičnou účastí k této podpoře postavili 
kladně.
skupina BURIZON, ve které hraješ na kontrabas již vystupovala na mnohých známých festivalech v ČR i zahraničí, ale na Portě v Ústí je 
Burizon v roli oficiálního hosta poprvé. Letos pořadatelé angažovali do role hostů festivalu i několik dalších ústeckých kapel: Náplavu, Blue 
Eyes,  Kliďánko aj. Konečně si všichni zahrajete na „domácím hřišti.“
Bylo to určitě správné rozhodnutí. Z Ústí nad Labem vzešlo mnoho velmi dobrých muzikantů a FTC muzika zde má pevné kořeny. Všechny zmíněné 
kapely  již mají své věrné  příznivce a ti za námi určitě přijdou, přijedou. 
Je něco, co by jsi letošnímu ročníku mezinárodního finále PORTY chtěl popřát ???
Určitě dobré počasí…Ideální by bylo sluníčko a teplo…Když nebude sluníčko, tak ať je alespoň teplo…Oba víme, že počasí, respektive teplo - to je zá-
klad. To totiž mají  lidé rádi minimálně tak, jako hudbu, kterou PORTA přináší….
Jak jinak by měl mluvit  ředitel společnosti, jejíž náplní je starat se o tepelnou pohodu v bydlení. Děkuji ti za rozhovor a děkuji ti za všechny 
„Porťáky“ z řad diváků, pořadatelů i soutěžních účinkujících. Jsem si jist, že podpora vaší společnosti TERMO+ s.r.o. určitě rozehřála srdce 
nejednoho z nich. Jan Moucha – hudební manager.
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Je s podivem, kolik se stále dokola objevuje 
zaručeně seriózních názorů, že Porta nemá co 
dát, že skončila (kdosi kdysi dokonce tvrdil, 
že 17. listopadu ´89), že je prázdná skořápka, 
vyšeptalý, překonaný festival bez diváků a sou-
těžících. 

No dobře, na každém šprochu pravdy tro-
chu. Hledejme tedy nové formy, nové nápady, 
nové muzikanty, nové pořadatele, odhoďme 
setrvačnost. Usínat se nehodí, takže makáme! 
Ale stejně mi ty kategorické odsudky „odbor-
níků“ nějak neštimujou.

Asi jsem trošku ujetej, ale od věku, kdy jsem 
pochopil, k čemu všemu je dobrá matika, mě 
bavily statistiky. No a jelikož se zdá, že je to 
úchylka na celý život, mám pochopitelně v čís-
lech i grafech zobrazenou i Portu. A ať na to 
koukám jak koukám, prostě realitu Porty ne-
vidím vůbec tak černě. A tak přesto, že na roz-
díl ode mne je spousta lidí, kteří matiku a čísla 
prostě nemusí, si jich dovolím ohledně (nejen 
letošní) Porty pár uvést.

V Čechách se soutěže Porty ´08 zúčastnilo 
celkem 234 soutěžních formací, ve kterých 
hrálo a zpívalo 813 muzikantů. Jejich vystou-
pení sledovalo celkem 2113 platících diváků. 
To vše se odehrálo ve 13 oblastních kolech 
na 24 koncertech. Na Slovensku soutěžilo 
ve 4 oblastních kolech (koncertech) celkem 
33 hudebních formací, ve kterých hrálo 117 
muzikantů. Jejich snažení přihlíželo 560 divá-
ků. Suma sumárum se letošních primárních 

Porta 2008 začala oblastními 
koly, kde se bojovalo o postup do 

Národního finále interpretační soutěže v Řev-
nicích a o postup do autorského klání v Ústín 
n/L. Do Lesního divadla v Řevnicích postou-
pilo 29 formací. Celé toto pětiměsíční dění 
garantovala Česká tábornická unie v čele s ná-
čelníkem P.Křivohlávkem.

A už jsme se přesunuli na Národní finále, 
které doznalo zásadních změn. Po zhodnoce-
ní průběhu jihlavské Porty 06 vyplynulo jasné 
stanovisko. Chceme se pokusit Portu oživit a 
vrátitdůstojnost, která jí přísluší. Proto došlo 
ke změně místa i termínu konání. Do příprav 
se zapojili nejen ostřílení organizátoři , ale 
tým byl posílen mladými nadšenci , kteří snad 
viděli možnost jak Portu ozdravit. Na www 
stránkách se začaly dít neuvěřitelné věci. Pod 
odborným vedením Dáši Borovské se stránky 
plnily, rozšiřovaly o nové rubriky a dostávaly 
moderní tvář. Portýr začal ožívat díky Honzo-
vi Komínovi. Pořady do Country radia velmi 
dobře připravoval Honza Řepka. O přípravu 
všech nezbytných papírů, označení apod. se 

Portou  
od trdelníku k trdelníku

Co je to zase za hloupej nadpis, řeknete si 
určitě. Hned vysvětlím. 

Trdelník je starodávná cukrářská pochout-
ka. Dělá se většinou z kynutého těsta, které se 
jako had namotá a naplácá na nějakou trubku 
a peče se na řeřavém uhlí nebo v peci. Ještě 
horké se to hodí do směsi cukru a pochutin 
dle invence výrobce nebo místních zvyklostí. 
A co má společného s Portou? 

Na českém finále v Řevnicích ho pekl a na-
bízel jeden ze stánkařů. Jeho sněhobílý cuk-
rářský dres se postupem času s množstvím 
odfučeného vzduchu do haldy žhnoucího 
dřevěného uhlí měnil na kominický a kilome-
try prodaného trdelníku zase měnily postavy 
mlsných porťáků. Slabší nátury si ohmatávaly 
s obavou svoje vnitřnosti, cukrovkáři zapomí-
nali na dietu a zahazovali glukometry a upat-
lané tváře dětiček se staly letištěm pro všelikou 
sladkomilnou havěť lítací. 

Já osobně jsem v sobě poznal rozpustilého 
diabetika, moje drahá polovice jedla celý ná-
sledující týden housky, štkajíc nad bolavým 
žlučníkem a děti už se nám naštěstí neupat-
lávaj. 

Uplynuly dva týdny. Byvše hostem Sloven-
ského národního finále ve Skalici, těšil jsem 
se opět na trdelník, tentokrát značkový, pra-
vý skalický, chráněný Evropskou unií. Prv-
ní vzorek byl sladkou tečkou páteční večeře 
s pořadateli. Sobota pak byla těžkou ranou pro 
znovunabyté dietní předsevzetí. Nádherně 
boubelatá hosteska poroty doplňovala košíčky 
s kroužky čerstvé skalické pýchy neúnavně po 
celý koncert a na závěr jsme ještě dostali pár 
nohavic výslužky. Apage satanas!

Do Ústí nejedu, proslechlo se, že v jednom 
stánku se bude péct trdelník.

Lochness

kol Porty zúčastnilo 267 hudebních formací, 
ve kterých hrálo a zpívalo 930 muzikantů a 
koncertům přihlíželo celkem 2673 platících 
diváků. K tomu si přidejme divácky velmi na-
vštívené České národní finále a jeho 5 koncer-
tů v Řevnicích a též minulou sobotu konaný 
slovenský ekvivalent ve Skalici, jehož jediný 
maratónský koncert ukončila až bouře. V ús-
teckém grandfinále přidají, tuším 6 koncertů 
a jejich součet ročníku 2008 se zastaví na čísle 
40. Já nevím, ale málo vypadá určitě jinak!

A jak si vede letošní rok ve srovnání s před-
chozími? Statistické údaje jsou uváděny od 
roku 1995. Celková účast soutěžících subjektů 
stoupala v závislosti na otevírání nových ob-
lastních kol, obnovení Porty na Slovensku a 
rozšiřování počtu koncertů až do r. 2003. Ná-
sledující pokles způsobil odliv zájmu soutěží-
cích na Slovensku. V České republice je účast 
od r. 1997 prakticky konstantní a pohybuje 
se kolem 230 kapel. Statistické údaje divácké 
návštěvnosti se sledují od r. 2000. Celková 
návštěvnost stoupala rovněž v závislosti na 
obnově Porty na Slovensku až do extrému v 
r. 2002, způsobeného mimořádnou návštěvou 
Slovenského národního finále v Ružomberoku 
(4000 lidí). V České republice je po celou dobu 
návštěvnost prakticky konstantní, kolem 2000 
lidí.

Já prostě tu krizi Porty a její soutěže nějak 
nevidím. Snad nejsem slepý.

Lochness

Statistika nelže

Od oblastí až po Řevnice.
postaral Roman Švec s Monikou 
Jandovou. Abych nezapomněla na 
členy Rady Porty. Každý dostal konkrétní úsek 
, za který nesl odpovědnost. Připravit Řevnice 
byla práce mnoha lidí. Do prací se zapojili i 
členové ČTU. S jejich pomocí jsme připravili a 
vyzdobili podium, měli na starost také stanové 
městečko. Bylo potěšující, že do řad pořada-
telů se vrátili lidé, kteří dřív jezdili na Portu 
pomáhat. Všem těmto nadšencům patří dík.

Jak se nám to vše povedlo připravit a zorga-
nizovat musí posoudit jak návštěvníci , tak i 
soutěžící a hosté, kteří tam vystupovali. 

Doufejme, že porota poslala na Mezinárod-
ní finále Porty v Ústí n/L. správné interprety, 
kteří budou úspěšní a získají sošku Porty.

Na závěr chci popřát všem účastníkůmv Ústí 
n/L.hezký hudební zážitek, příjemné počasí a 
soutěžícím objektivní porotu. A nezapomeň-
te ,Porta nekončí posledním vystoupením na 
podiu, ale pak se hraje a zpívá až do pozdních 
nočních nebo časných ranních ?? hodin.

Anna Roytová
předseda Občanského sdružení Porta

Střípky–zprávy–žhavé novinky

Druhá  sobotní scéna•	  pro recitály KA-
PELY sE PŘEDsTAVUJÍ byla přesunu-
ta z koupaliště Lázně Brná na Kolibu do 
zoologické zahrady . Začíná se v sobotu 
v 9,30  a potrvá do  13 hodin. Moderu-
je  Romana Masoidková, inspice Vendula 
Janková. Šéfem této scény je Pavel Šlegr, 
který za všechno ručí hlavou! (Údajně i 
za pěkné počasí, takže pokud bude pršet, 
oprášíme popraviště na Větruši !!!)

Tradiční •	 scéna pro recitály na terase 
Domu kultury už je v provozu ode dneš-
ka a je vylepšená! Jděte se. Přesvědčit ! 
Dnes moderuje Franta Sysel , zítra Vašek 
Křemen „Vyhlídka“. 
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představujeme:

bubLAvá
honZa:

„S Luckou jsem ve dvojici hrál už před pár lety, ale bylo to takové 
trochu účelové spojení sytého a zvonivého Lucčina vokálu a mého au-
torského a instrumentálního vkladu. Tohle spojení se načas rozpadlo, 
aby se potom mohlo obnovit v nové síle, tentokrát už jako přirozená 
symbióza dvou svébytných lidí a rovnocenných hráčů, kdy Lucka mi 
víc mluví do aranží a melodií a já jsem zase více vidět a slyšet na pódiu, 
svoje vlastní písničkářství už tolik nezatlačuji do pozadí. Vlastně jsme 
se znovu dali dohromady náhodou, když jsem zaskakoval na Bohumín-
ských létokruzích za Milana Sovu.

Najednou jsme zjistili, že to funguje lépe než předtím, koncerty měly 
jiskřivou atmosféru a vyloženě jsme si to užívali.“

lucka:
„Vzhledem k tomu, že jsme spolu hráli už dřív, jak ve dvojici, tak 

i v kapele, už se docela známe a víme, co můžeme jeden od druhého 
očekávat. Myslím, že tříletá pauza v naší spolupráci, kdy jsme oba dva 
sbírali zkušenosti jinde a jaksi jsme dozrávali, nás posunula dopředu.

Obnovili jsme náš repertoár z dřívějška, zaranžovali jsme nově ně-
které Honzovy sólové písničky pro dvojici a taky pár písní z našeho 
společného působení v kapele Okap. A udělali jsme za poměrně krát-
kou dobu i dost úplně nových věcí. Některé texty nám napsal také náš 
kamarád Lumír Kubátko.“

Hrajeme a zpíváme rádi – ostatně asi jako všichni muzikanti. S hu-
debními styly si hlavu příliš nelámeme. Naše písničky by se daly zařadit 
nejspíše jako folk s občasnými výlety do okolních žánrů, takže se ně-
kdy zatouláme třeba v šanson, jazz, blues, rock, world music a někdy 
i kousek dál. Nutno dodat, že se touláme rádi. Tématicky se věnujeme 
písním veselým i vážným, pohodovým i dramatickým. Hrajeme a zpí-
váme písně pomalé i rychlé a míněny jsou povětšinou spíše k poslechu 
než k tanci. 

Od roku 2005 děláme v orlovském klubu Futra pravidelně občasný 
hudební pořad Písnění, ve kterém našemu publiku představujeme za-
jímavé hosty. V roce 2006 jsme na Portě v Ústí nad Labem získali Au-
torskou portu za píseň Taťána a Oněgina a téhož roku na podzim jsme 
natočili demo CD „po vodě“.

sKuPinA ZA
( Záhorie/ sKALicA A oKoLie )

Skupina ZA vznikla v roku 
1998. Od tohto obdobia sme preš-
li viacerými výraznými zmenami, 
niekoľkokrát sme zmenili zosta-
vu i repertoár- od prevzatej tvorby 
sme prešli k tvorbe vlastnej.

I keď pochádzame zo Sloven-
ska ( Skalica a okolie ), väčšina 
našich textov je v českom jazy-
ku, pretože sme Záhoráci a mo-
ravské pohraničie ovplyvňuje 
naše nárečie natoľko, že spievať 
v češtine nám je prirodzenejšie 
ako v našom „rodnom“ jazyku. 
Súčasný repertoár tvorí prevažne 
vlastná tvorba, ale hráme i zopár 
ľudových piesní a prevzatých 
piesní vo vlastnej úprave.

a čo znamená náš názov:
ZA neznamená vôbec nič. 

Vzniklo to prakticky náhodne, 
keď sme sa spýtali jedného nášho kamaráta ako by sme sa mali volať 
a on vyslovil len tak, náhodne ZA. A tak sme ZA- nie za ničím, nie 
predložka, nie Žilina, jednoducho ZA ( a píše sa veľké Z a veľké A ).

Dôraz kladieme na aranžovanie skladieb, na ktorom sa podieľajú 
všetci členovia skupiny. Skupina ZA ( Záhorie/ Skalica a okolie )

Skupina ZA vznikla v roku 1998. Od tohto obdobia sme prešli viace-
rými výraznými zmenami, niekoľkokrát sme zmenili zostavu i reperto-
ár- od prevzatej tvorby sme prešli k tvorbe vlastnej.

I keď pochádzame zo Slovenska ( Skalica a okolie ), väčšina našich 
textov je v českom jazyku, pretože sme Záhoráci a moravské pohrani-
čie ovplyvňuje naše nárečie natoľko, že spievať v češtine nám je prirod-
zenejšie ako v našom „rodnom“ jazyku. Súčasný repertoár tvorí prevaž-
ne vlastná tvorba, ale hráme i zopár ľudových piesní a prevzatých piesní 
vo vlastnej úprave.

a čo znamená náš názov:
ZA neznamená vôbec nič. Vzniklo to prakticky náhodne, keď sme sa 

spýtali jedného nášho kamaráta ako by sme sa mali volať a on vyslovil 
len tak, náhodne ZA. A tak sme ZA- nie za ničím, nie predložka, nie 
Žilina, jednoducho ZA ( a píše sa veľké Z a veľké A ).

Dôraz kladieme na aranžovanie skladieb, na ktorom sa podieľajú 
všetci členovia skupiny.

hAnA 
vosátKová
Na kytaru coby samouk hraji 

od střední školy – ale ledabyle. 
Píšu si texty sama, nejlepší jsou 
ty z období přetlaku, proto půso-
bím celkem nevesele.

Čtvrtým rokem jsem hudební 
soutěživec, zaznamenala jsem 
úspěchy na RF Dětské Porty, po-
stup na „velkou“ Portu se mi letos poštěstil poprvé.

JAKub DorňáK
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netřísK 
je splněním jednoho velkého snu. A jak to u snů bývá, je i Netřísk 

dlouho očekávaný, hýčkaný a rodiči  milovaný.  Což vůbec neznamená,  
že je možné  ho považovat  za rozmazleného spratka,  který neví, co 
chce. Víme to přesně. Chceme hrát dobrou hudbu, hudbu, která nakrmí 
hladové uši, pohladí, bouchne, zasáhne…  Andy Warhoul  kdysi  řekl,  
že  „publikovat,  je něco takového  jako jíst  burské oříšky.  Jakmile  jed-
nou začnete, nemůžete přestat“.  Co víc si přát, než aby jste totéž řekli 
o Netřísku. 

 O  historii  skupiny  zatím  nelze  mluvit  natož  psát.  Netřísk  se 
narodil  na  jaře 2006  a  je  mládětem v   hudebním  životě.  Ale   mlá-
dětem  dravým   a  hravým.  Stihli   jsme se   probojovat   do  jihlavského 
semifinále Porty 2006, uskutečnit svůj recitál  s názvem  Červená nit 
na hradě  Loket  /podzim 2006/, zahrát na sokolovském  Dostavníku /
podzim 2006/ a v litvínovské Schole Humanitas.  Zjistili jsme,  že nám 
svědčí i hraní na vernisážích, kde nám to návštěvníci sami potvrdili.

Petr ŠottA
Bydlím ve Slatiňanech. Co se týká muziky,nejsem žánrově 

vyhraněn, nehraji a neposlouchám snad pouze dechovku. Hrával jsem 
v rockových, country i folkových kapelách. V posledních letech to 
bylo Nový koření – osou repertoáru byly úpravy lidových písní, nebo 
upravené lidové texty na vlastní melodie a skupina Gala-tea, s kterou 
za rok a půl jejího trvání jsem objel několik festivalů, získali vítězství a 
autorskou portu v oblastním kole Porty v Kostelci nad Orlicí. V lednu 
letošního roku kapela svou činnost ukončila, tak jsem se na oblastní 
kolo Porty v Kostelci nad Orlicí přihlásil sám. I když  celý život nejvíce 
poslouchám rockovou hudbu, zvláště muzikanty provozující tzv. art 
rock, tak Porta, především pro její nenapodobitelnou atmosféru, je 
pro mě již od studentských let, kdy jsem jezdil s kamarády na Portu do 
Hostomic, nebo Lovosic, srdeční záležitost.

ZhAsni
Hrajeme cca od roku 2004, během času jsme měnili pár muzikantů 

většinou basového charakteru,ale jádro zůstalo stejné.Kuba Horák zalo-
žil textovou dílnu Slávka Janouška, kterému také pár textů napsal, stej-
ně tak sk.Docuku, Hořké kafe atd., Michal Vaněk se kromě písničkaření 
věnuje také divadlu pro děti i dospělé www.sweb.cz/divmat. Účastnili 
jsme se několika Zahrad,Folkových růží,slyšet jste nás mohli na rádiu 
Sever čina Proglasu a především se během léta chystáme nahrát první 
CD pod dohledem Honzy Žambocha a Karla Markytána. Více na www.
zhasni.net

huDbAnDA ŠPunt

Střípky–zprávy–žhavé novinky

Pavel Bobek dnes, bohužel, nevystoupí. •	 Od agentury jsme obdr-
želi omluvu ,včetně lékařského potvrzení o jeho hospitalizaci ve 
Faultní nemocnici v Motole. Od středy je už  Pavel Bobek v do-
mácím léčené, ale na potvrzení je  výslovně napsáno : „Nutný kli-
dový režim minimálně do 31:7:2008. Přejeme brzké uzdravení 
!!! S druhou trávou a Robertem Křesťanem dnes proto jako host 
vystoupí půvabná mladá zpěvačka Katka García, která loni nato-
čila právě s Druhou trávou , Robertem Křesťanem, Wabi Daňkem 
a Pavlem Bobkem CD  DYLANOVKY .
snad nám počasí vydrží !  •	 Dnes  ve 12:35 jsme se po konzultaci 
s meteorology rozhodli zústa pod širým nebem. S meteorologic-
kou stanicí na Kočkově  konzultoval Jindra Šrejber ( tel.731 168 
774), s meteorolyv počítači pak také Pavel Šlegr(tel.604 680912).  
Pokud dnes večer zmoknete, můžete jim vynadat, ale nebijte je, 
jsou to jenom lidi!!!
Máme hotový •	 rozhovor s novou posilou autorské soutěžní poro-
ty Peterem Šrankou  ze Žiaru nad Hronom, ale otiskneme ho až 
zítra, protože já dnes nemohu najít svůj poznámkový blok .
Novou posilou redakce PORTÝRA •	 na letošní PORTĚ  zkušený 
litoměřický novinář Vašek sedlák, řečený Váša. Do prvních dvou 
čísel ještě nic nenapsal, protože jsme ho nepustili ke slovu, resp. 
k počítači .Dnes však jdeme po koncertě na Lidickém náměstí po-
sedět na terasu DK, takže zítřejší dvě číslo bude psát Váša celá si 
sám! Přidělili jsme mu čtyřiadvacítku redakční směnu a koupili tři 
pytlíky kávy. Přejeme hodně pracovních úspěchů a ve zítra ve 4:20 
ráno přijdeme na kontrolu (pozn. zbytku redakce)
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