
Z p r av o d a j  M e Z i n á r o d n í h o  f i n á l e  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

Jistě víte, že Ústí nad Labem je Portě 
otcem i matkou, a ať si tvrdí kdo chce, 
co chce, taky to tak zůstane. Zahá-
jili jsme v Domě kultury v roce 1967 
a těšili jsme se z písniček a setkávání 
s kamarády ještě další tři ročníky… 
Nepřízeň doby nám pak Portu vzala, 
ale tenhle festival měl vedle smůly na 
zlé blbce i štěstí na hodné lidi – a tak 
se s různými výkyvy sem a tam doká-
zal probojovat nepřízní vrchnosti přes 
Karvinou, Sokolov, Litomyšl, Svitavy, 
Třebíč, Olomouc atd. až k obrovitým 

Portám plzeňským s třicetitisícovým 
hledištěm na Lochotíně, aby posléze 
po roce 1989 opět zeštíhlel, zeskrom-
něl, snad i trochu zrozpačitěl… Pak 
povodně spláchly plzeňské zázemí, 
Porta znovu zatápala… ale nako-
nec se svým národním finále usadila 
v Řevnicích a vyvrcholení soutěžního 
klání za účasti zahraničích soutěžících 
se letos už podruhé vrací do místa své-
ho zrodu.

K tomu ještě jedno výročí: Na Por-
tě ’70 poprvé vyšel festivalový zpravo-

daj PORTÝR, jehož první letošní číslo 
právě čtete. Je to tedy jubilejní čtyřicá-
tý ročník – a aby to bylo slavnostnější, 
v čele redakce stanuli dva mušketýři po 
čtyřiceti letech, ti muži, kteří PORTÝRA 
připravovali v roce 1970 poprvé. Ale 
o tom podrobněji na jiném místě…

Teď už jen kamarádům srdečný stisk 
ruky a holkám pusu jak se sluší, když 
se potkají lidé, kteří mají rádi nejen 
muziku, ale i sebe navzájem.

Mějte se u nás dobře!
Kapitán Kid

Kamarádky a kamarádi, 
ladies and gentlemen, meine Damen und Herren (a podobně), 

vítejte na mezinárodním finále PORTY ’09 v našem městě na Labi!
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pořadatelé: 
Kulturní středisko  

města Ústí nad Labem 
Ars Porta Bohemica o.s. 

Ústí nad Labem 

Jerzy Batko 
organizátor Folk & Country festivalu v Ustroni 
(Polsko)
Ing. Miroslav Černý
textař, dlouholetý popularizátor country music, 
moderátor a člen poroty 
Josef Grym – Mlok
moderátor, organizátor řady partnerských festivalů 
František Hacker
vedoucí skupiny KTO,  
současný šerif T. O. Ztracená naděje
Hanka Hosnedlová
jihočeská trampská básnířka, profesionální 
novinářka, dlouholetá redaktorka Portýra
Pavel Jelínek – Číča
brněnský bard, znalec trampské písně i hantecu 
Ing. Michal Konečný – Jupp
dlouholetý organizátor Porty i Zahrady, 
šéfredaktor měsíčníku Folk & Country
PhDr Miroslav Kovářík
jeden z prvních moderátorů Porty,  
recitátor, který na festival přinesl poezii
Petr Křivohlávek – Lochness
náčelník České tábornické unie  
a aktivní organizátor Porty 
Mgr. Jan Kubata
primátor města Ústí nad Labem
Josef Kučera – Kobra 
dlouholetý člen redakce Portýra, kreslíř a novinář
Antonín Linhart – Tony
režisér finálových programů Trampské Porty,  
autor a leader skupiny Pacifik
Zdeněk Lukášek
zakládající člen festivalu Porta v roce 1967
Miroslav Macek – Kocour
místonáčelník České tábornické unie
PhDr Miroslav Navara
textař, kytarista, zakládající člen skupiny Hoboes, 
publicista a propagátor Porty
PhDr Milan Rambousek
expředseda organizačního štábu Porty,  
kdysi ochránce nebohých
Oldřich Richter
člen Rady festivalu PORTA
Bohumil Röhrich – Šedivka 
trampský bard, řezbář a aktivista
Anna Roytová
předsedkyně Sdružení Porta
Miki Ryvola
legendární autor „moderních“ trampských písní, 
člen skupiny Hoboes, šerif T. O. Zlatý klíč
Jan Řeřicha 
náměstek primátora města
Pavel Sejk – Gandi 
dlouholetý člen organizačního štábu Porty
Fedor Skotal – Ňuf
první šéfredaktor Portýra v roce 1970
Ing. Karel Sochor
zakládající člen festivalu Porta
Jiřina Třešková – Georgina 
dlouholetá redaktorka Portýra
Jaroslav Velinský – Kapitán Kid
otec Portýra,  
od roku 1966 člen organizačního štábu Porty

Cestní hosté
festivalu PORTA 2009

ˇ Rada festivalu PORTA
Ing. Josef Vejlupek 

Kulturní středisko města ÚL 

Jindřich Šrejber 
Ars Porta Bohemica 

Oldřich Richter 
Česká tábornická unie 

Anna Roytová
Sdružení Porta

Realizacní štáb PORTY
v Ústí nad Labem
Ivan DOstál, ředitel festivalu

Jana MláDkOVá, ekonomka

Zdeněk lukáŠek, čestný člen

Josef VeJlupek, šéf realizačního týmu

Členové realizačního týmu
Jan MOuchA
pavel ŠlegR

petr Špás
pavel ZeMAn 
Ivana hORká 

Jindřich ŠReJbeR 
Zdeněk stáRek 

Zdeněk ečeR
Jiří půst 

bronislav VIlIŠ 
Jaroslav VelInský 

Jiřina třeŠkOVá 
hana hOsneDlOVá 

Fedor skOtAl 
Martina plíhAlOVá 

Jitka ŠpAčkOVá 
petr Mečíř 

ˇ

pORtýR, festivalový zpravodaj  
mezinárodního finále PORTY ’09  (40. ročník)

šéfredaktor a korektor: Kapitán Kid 
zástupce šéfredaktora: Fedor Skotal-Ňuf

redakce: Hanka Hosnedlová, Jiřina Třešková-Georgína
Martina Plíhalová-Marťa, Jitka Špačková-Pláma

tisk a technická příprava:
Ústecká kulturní platforma´98 a EM studio UL

PORTA 2009
MEZINÁRODNÍ FINÁLE

FESTIVALU FOLK, COUNTRY A 
TRAMPSKÉ PÍSNĚ

23. - 25. 7. 2009
ÚSTÍ NAD LABEM

čtvrtek 23. července 
17.00 - 19.00 - terasa DK

votvíráK
BLUE EYES, VOMIŠTĚ, BURIZON

 19.30 - 23.00 - velký sál Domu kultury 

traMpsKÝ potlaCh
VLAK NA DOBŘÍŠ, 

FRANTA HACKER & DANA VACKOVÁ
KAPITÁN KID & JIŘÍ SUCHÝ 

HOP TROP, PACIFIK

pátek 24. července
15.30 - 17.30 - terasa DK 

a
15.30 - 17.30 - Lidické náměstí

autorské zpívání
18.00 - 23.00 

porta na lidiCKéM 
náMĚstí 

10 finalistů autorské soutěže z Čech,  
Moravy a Slovenska 

EPY DE MYE
KRYSTYNA A PŘÁTELÉ 

NAĎA URBÁNKOVÁ A BOKOMARA
PAVEL BOBEK, PETR KOCMAN A PK BAND 

STRÁNÍCI S MIRKEM OŠANCEM 

sobota 25. července
10.00 - 14.00 - terasa DK   

a Severní terasa "U Laguny" 

kapely se představují 
 15.30 - 23.00 

porta v letníM 
KinĚ

10 finalistů interpretační soutěže z Čech, 
Moravy ,Slovenska, Polska , Holandska, USA 

NÁPLAVA, FOLK TEAM
Slavnostní vyhlášení cen 

XINDL X, PŘELET M.S. 
PAVEL DOBEŠ, 
GREENHORNS 

Uvádí: Mirek Černý a Vladimír Čech 

23.00 - ráno - Letní kino  
"Zpívání u táboráku"
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Milí příznivci Porty,
již po čtyřicáté druhé naše město 

ožije folkem, country a trampskými 
písněmi. Do našeho města se sjedou 
umělci nejen z naší republiky, ale 
také již tradičně nadšenci ze Slo-
venska. A letos poprvé přijedou sou-
těžit i kapely z Polska, Holandska 
a Spojených států, čímž se vskutku 
stane Ústecká Porta festivalem me-
zinárodním. A nepřijedou pouze 
hudebníci, ale také milovníci těchto 
hudebních žánrů, kterým chceme 
kromě dobré hudby nabídnout také 
kvalitní zázemí a nádherné okolí 
města Ústí nad Labem. 

Porta byla, je a bude bránou pro 
setkání lidí, kteří milují folk, coun-
try a trampské písničky. Citlivě ctí 
tradice a preferuje podporu nových 
skupin, které mají potenciál přinést 
do tohoto žánru čerstvý vítr. Portu 
pomáhají vedle nadaných hudeb-
ních talentů tvořit nadšenci, kteří jí 
věnují svůj volný čas. Proto jim za 
to patří velký dík.

Letošnímu ročníku Porty přeji 
nejen jako primátor města Ústí nad 
Labem, ale i jako příznivec folku 
a  ountry, skvělou atmosféru, vlídné 
posluchače a povedená vystoupení. 
Příjemný zážitek!

Jan Kubata
Primátor města

Jak to bylo s Portyrem
Připomeňme sobě a kolegům z Řevnic, že Portýr začal vycházet na základě impulsu Kapitána Kida 
v Ústí nad Labem při čtvrtém ročníku festivalu v roce 1970 (tudíž jsme letos ročníkem jubilejním, 
čtyřicátým). Redakce měla hvězdné obsazení: Jiří Wabi Ryvola, Miki Ryvola, Kapitán Kid, Fedor 
Ňuf Skotal. Připojili se Karel Kayman Jakeš a Josef Kobra Kučera. Netušili jsme ještě na začátku 
horkého léta v naivitě vlastního mládí a v dozvucích naivity Pražského jara, že je to Porta poslední. 
Zde v Ústí nadlouho poslední.
Portu nechtěně zachránili svazáci.V roce 1968 se spolupořadatelem festivalu stala Česká tábornická 
unie, jejíž činnost byla zastavena na začátku normalizace v polovině roku 1970. Dokončeny byly 
rozdělané projekty –  plavba posledního voru po Vltavě a Labi do Magdeburku v NDR, letní tábor 
na Sluneční pasece (byli jsme tam s Wabim, Kaymanem a dalšími), festival Porta… Svazáci Portu 
zrovna nechtěli, ale převzali ji společně s jinými aktivitami i hmotným majetkem Unie. Kdyby Porta 
nebyla, museli by to vysvětlovat orgánům jim nadřízeným, jimž se snažili být avantgardou. 
Na všech dalších ročnících festivalu po odchodu z Ústí už Portýr vycházel jaksi samozřejmě. V se-
dmdesátých letech byl vydáván jistou dobu celoročně jako metodický materiál Kulturního domu 
hlavního města Prahy. Redigoval Kobra. V průběhu let se Portýr stal předobrazem zpravodajů dal-
ších festivalů mladé kultury. Doba byla mizerná, ale ty festivaly občas stály zato. Byly jedinou oficiál-
ní platformou, jedinou možností prezentace vlastního úsilí a vlastního talentu.
Portýr vycházel i při krajských a dokonce okresních kolech festivalu, a tvořil jej kdekdo. Byl-li jsem 
prvním a Kapitán Kid je zatím posledním šéfredaktorem tohoto listu, máme spoustu dnes už zapo-
menutých kolegů v regionech. Většinou jsme se nikdy neviděli.
V době, když se Porta vydala proti své vůli na dlouho nekončící cestu republikou, měla celá tato 
rozvíjející se hudební scéna tří žánrů – zjednodušeně řečeno – tolik muzikantů a diváků, že se vešli 
do jednoho sálu. Většinou jsme se dobře znali a celoročně se stýkali. Věděli jsme o muzikantských 
přestupech i o tom, čí žena si našla jiného, a dokonce často i koho – nezřídka to byl člověk z branže. 
Našel jsem zde řadu úžasných kamarádů, základnu, z níž se později rekrutovalo setkávání Divných 
ptáků (od r. 1982), jež později snad až přerůstalo v jakési podzemně nadzemní hnutí a vyznačovalo 
se touhou po vytváření alternativních světů, když už ten svět okolo se nám pranic nelíbil.
Podobně na tom bylo trampské hnutí, nedůvěřivé a prošpikované f ízly. Stáhlo se do soutěsek osad 
a ztratilo zájem o komunikaci se světem, jemuž trampové nevěřili a nechtěli se ho dotýkat.
Zprvu byl Portýr list lehce bulvární (neznali jsme tehdy hrůznou tvář dnešního bulváru), byl scé-
nou, na které jsme se radostně pomlouvali a všichni tomu rozuměli, neboť věděli, o čem je řeč. Byla 
to doba, kdy jsme Portýra dělali většinou ve trojici – šéfem býval důrazný a temperamentní Josef 
Kobra Kučera a společně s námi zde působil i Láďa Vencálek. Není to jen tak nějaký vencálek, mimo 
toho, že je to vynikající novinář dodnes působící v Brně, byl spolutvůrcem litvínovského Docela 
malého divadla. Jedné z určujících scén nastupující vlny malých českých divadel, tehdy na počátku 
60. let. Potkali se zde s Miroslavem Kováříkem, dlouholetým moderátorem, při jeho noblese bych 
spíš řekl konferenciérem Porty, a hudebním skladatelem Jiřím Bulisem. Jirka se před svou před-
časnou smrtí stal významným tvůrcem scénické hudby a autorem hudby k inscenacím Divadla na 
provázku nebo moravského HaDivadla.
Potom se Láďa V. v Portýru nějak otřel o Greenhorny a stal se oblíbenou postavou kreslených fórů 
Honzy Vyčítala. Zvláště pikantní byly fóry s paní Vencálkovou.
Avšak v pokračující normalizaci na nás svazáci  jaksi neměli gebír. Byli jsme prof íci, ale pracovali 
jsme v jiných médiích. Šéfredaktory Portýra se postupně stávali redaktoři titulů nakladatelství Mla-
dá fronta – dlouhá léta jím byl náš kamarád Honza Dobiáš, tvůrce mj. záslužných Táborových ohňů 
v Mladém světě, pak vedoucí oddělení kultury MS Jan Krůta, redaktor Mladé fronty Jan Plachet-
ka, nebo šéfredaktor jednoho z dětských časopisů nakladatelství MF Karel Soukup. Později se stal 
mluvčím Železného Novy, často jsme se potkávali na Barrandově.
Skončil ten lehký odér laskavého bulvárku. Zkušený novinář Dobiáš z Portýra udělal seriozní zpra-
vodajský list, do něhož přispívali mj. hudební kritik Jiří Černý, muzikolog a šéf Spirituál kvintetu Jiří 
Tichota, textařka Jiřina Fikejzová, dramaturg a textař Mirek Černý a další. Honza Dobík se vyznačo-
val tím, že nikdy nespal. Nevím proč. Nepařil a nespal, přičemž ani k jednomu nebyl důvod.
Pak přišlo období portovního gigantismu. V redakci Portýra dlouho vydržel Kobra. Dál  jsem na 
festival jezdíval jako novinář a občasný člen poroty, každoročně jsme zde natáčeli rozhlasový nebo 
televizní pořad. Jeden rok se na Portě v Plzni setkaly dokonce tři TV štáby z oné jediné monopolní 
televize, jež si známky monopolního prokletí nese dodnes.
Na konci 80. let měl Portýr v Plzni denní náklad 30 tisíc výtisků. Dnes by mu to záviděl kdekterý 
společenský časopis. V 90. letech vycházel Portýr znovu celoročně jako tématický hudební časopis, 
než se stal předvolebním letákem jedné politické strany v Českém Krumlově. To zabilo nejen Por-
týra, ale po zásluze přizabilo i jeho vydavatele. 
V roce 1990 se Porta vrací do Ústí nad Labem. 
Bohužel jedna z Port a s ní bohužel jeden z Portýrů.
A na začátku všeho stál docela dobrý nápad spisovatele Jaroslava Velinského, v mnohosti jeho talen-
tů rovněž nazývaného Kapitán Kid.  Ňuf
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představujeme FINaLIstY:

inZerCe

D.N.A., Brno  

Mladá kapela, která do finále postoupila z národního kola hudeb-
ního festivalu Brána. Tento festival je obdobou Porty a je určen dě-
tem a mládeži do 18.let. Organizátorem je ČTU

Cafe Edit, Slovensko

Slovenská skupina hraje jak vlastní, tak převzaté skladby různých 
žánrů. Inspiruje se především tradiční muzikou a to nejen sloven-
skou. Hraje ve vlastní úpravě slovenské balady, irské instrumentál-
ky, ale i autorské skladby v duchu městského folku. Kapela vznikla 
v roce 2005, současná sestava spolu hraje od roku 2006. Zúčastnila 
se řady slovenských  folk/country festivalů (Mlýne, Loděnice, Rača 
Feste a dalších). Do finále postoupila z národního kola Slovenska  
v Turzovce.

Whisky River, Polsko
Moderní country v podání polské kapely, která je úspěšným účast-
níkem řady festivalů a přehlídek nejen doma, ale i v České repub-
lice a na Slovensku. 

Zdeněk Hamřík
Mohelnický folkový písničkář a kytarista, který se na české hudeb-
ní scéně pohybuje od roku 1998. Je žákem vynikajícího kytaristy 
Miloše Dvořáčka. Několik let vystupoval společně s klavíristou a 
percussistou Pavlem Kunčarem, s  nímž v roce 2006 natočil své 
první demo CD. Spolupracuje také s písničkářem Petrem Rím-
ským, u kterého absolvoval v roce 2004 kytarovou školu, na jejíž 
organizaci se v následujících letech podílel. Je organizátorem olo-
mouckého hudebního festivalu „Píšu písničky. A ty?“ V roce 2009 
se stal vítězem Národního kola Porty v Řevnicích u Prahy.

Neznámi, Slovensko
Kapela vznikla v roce 1999. Za dobu činnosti se v kapele vystřídala 
řada muzikantů a často se měnil i styl hudby až k dnešnímu coun-
try - rocku. Od dubna 2008 skupina Neznámi hraje v obnovené 
sestavě a na počátku ledna 2009 nahrála své první CD. Do finále 
postoupila z národního kola Slovenska v Turzovce.

Strašlivá podívaná
nastala na jaře 1988. V prvních letech hledala svůj směr i místo 
v oblasti folkové muziky a prošla tak dlouhou cestu až k dnešní-
mu repertoáru. Dnes hraje folk s historizujícími a etnickými prv-
ky. Texty písní jsou barvité příběhy inspirované historií i světem 
fantazie… Vše lehce okořeněno trochou středověku, renesance či 
názvuky irskými, židovskými i cikánskými… V současné podobě i 
sestavě kapela vystupuje od roku 2004. 

Texas Joe, USA
Joe Koenigovo hudební snažení začalo na konci roku 1999, kdy 
společně se spolubydlícím na univerzitní koleji založili rockovou 
kapelu. V roce 2000 vydává svoje první LP. Od roku 2006 začíná již 
jako sólový zpěvák zaplňovat sály v St. Louis, Kalifornii a Texasu.

G-Runs, Holandsko

Vícenárodnostní kapela, ve které jsou zastoupeni muzikanti z Ho-
landska, Rakouska, Slovenska a Česka. Jedná se o bluegrassovou 
kapelu, která se úspěšně umisťuje na řadě festivalů v Evropě
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Grupa Furmana, Polsko

Skupina je inspirována americkou hudbou a to zejména bluegrassem, 
ale i žánry odvozenými od blues a rocku. Hraje především svoji 
tvorbu a písně mají velice osobitý humor.  Za dobu společného 
hraní si vytvořila širokou obec příznivců a patří k uznávaným ka-
pelám nejen v Polsku.

Alibaba

Skupina Alibaba vznikla na přelomu tisíciletí, ale současný kurs 
nabrala v roce 2006, kdy byl do kapely přijat baskytarista Petr Ko-
lář. Klíčovým momentem pro celou kapelu bylo objevení nahrávek 
legendární holandské skupiny Livin Blues. Tam (stejně jako např. 
u hudby, kterou v republice reprezentovali či stále reprezentují 
V. Mišík, I. Hlas, O. Nejezchleba, P. Kalandra aj.) byl nalezen hu-
dební průsečík členů kapely, kteří jinak působí v různých tělesech 
bigbandových či naopak metalových. V současnosti se kapela těší 
hlavně přítomností talentovaného bubeníka Romana Mlynáře a 
využívá ho ve studiu Národního divadla moravskoslezského, kde 
od ledna natáčí třetí řadovou desku. 
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Skladby, které odborná porota vybrala do finále autorské soutěže 

hudebního festivalu PORTA ’09.

Poř.č. Název skladby Interpret Autor textu
1 Černá múza Pavel Pokorný Pavel Pokorný
2 Černý den Panenka vyzutá Jiří Harnach
3 Don Quijote JANE Country Brno Květoslav Nikl
4 Holka s maringotky VIEJOS Lenka Šedovičová 
5 Když byl stvořen Adam ALIBABA Miroslav Vepřek
6 Koření VEDVOU Mirek Baldrych 
7 Mezi skalami ŠWORC Jan  Rod 
8 Pospíchej koníčku Petr Šotta Petr Šotta       
9 Schody v písku QUAOAR Zuzana Vytisková
10 Večerní zprávy Jiří Šmitd Jiří Šmidt

Skladby jsou seřazeny v abecedním pořadí.

Ze Semaforu rovnou na Potlach 
Jedním z programových bonbonků a zajímavým překvapením letošní ús-
tecké Porty bude mimo jiné společné vystoupení Kapitána Kida a Jiřího Su-
chého v pořadu čtvrtečního Trampského potlachu. Možná se vám toto spo-
jení bude zdát trochu zvláštní, ale Jiří Suchý nemá k trampingu tak daleko, 
jak by se na první pohled zdálo. Možná že k tomuto zelenému kouzlu dospěl 
jinými cestičkami, ale faktem je, že je mu blízké. Už roky je totiž i čestným 
členem trampské osady Bonako, stejně jako kdysi Jaroslav Foglar.  
Zeptejme se ale na zmíněné vystoupení přímo Kapitána Kida: 
Ocitnete se na společném portovním pódiu. Je to poprvé, nebo jste 
se už někdy takhle setkali?
Na pódiu je to poprvé a mně samotnému to připadá kuriózní. Jinak jsme 
se setkali třeba u Jiřího Suchého doma a vedli jsme dlouhé diskuse okolo 
ladění uke-banja, George Formbyho, Pradědečkovy noční košile… atd.
A jak došlo k vašemu společnému projektu?
To zavinil Petr Benesch ze Studia Bevox. Já u něj nahrával, Jiří Suchý zase 
jindy a něco jiného… a Petra napadlo dát nás dohromady. K tomu se na-
šel i ochotný nakladatel… Nakonec Jiří Suchý přesvědčil ještě Jitku Mo-
lavcovou a společně jsme natočili moje autorské CD Zpověď unaveného 
clowna.
Co vás dva  spojuje kromě toho, že jste vrstevníci?
Snad už ten čas, v němž jsme byli počati – a potom Formbyho banjo, kte-
ré nám učarovalo jako čtrnáctiletým klukům v poválečných anglických 
filmech. A taky divadlo malých forem, jazz… 
Jaký jsi z toho měl tehdy dojem?
S panem Suchým byla vynikající spolupráce, je to po všech stránkách pro-
f ík. Jitka Molavcová je stejně fajn, navíc oba srandisti – co víc jsem si mohl 
přát?! 
Co ale vedlo k nynějšímu spojení?
Pepa Vejlupek. Někde zaslechl, že jsme spolu dělali, připadalo mu to kuri-
ózní a napadlo ho, že by to mohlo zajímat i porťáky.
Jak reagoval Jiří Suchý na ten návrh?
Nevím, jestli zrovna skákal do stropu, ale pokud vím, projevil hlavně zá-
jem o to, co na tom jevišti vlastně budeme dělat?!
Co od toho očekáváš?
Je to fajn pocit, že taky jednou bude vedle mě na place někdo slavnější 
než já!
No dobře, a co tam tedy budete dělat?
Nemám tušení.
Nezbývá, než se nechat překvapit Hanka Hosnedlová

Odborné poroty 
autorské soutěže Porty ’09

Jindřich Šťáhlavský
zpěvák, textař a muzikant, dlouholetý člen kapely Fešáci,  

autor řady sólových LP a CD, moderátor finálových  koncertů PORTY
Renata Lankašová 

textařka, zpěvačka a kytaristka skupiny Náplava,  
dlouhodobá členka porot Porty

Leoš Kosek
hudební redaktor Českého rozhlasu Praha, skladatel,  

autor pořadu Toulavé boty
Mirek Kovářík 

bard PORTY, pedagog DAMU, autor pořadu Českého rozhlasu Zelené peří, 
špičkový odborník především na současnou poezii 

Miroslav Navara 
publicista, novinář a textař, který se podílel na úspěších řady skupin, 

především Hoboes a Scarabeus 
Stanislav Gajdoš 

publicista na volné noze, lektor Kofoedovy školy, 
dlouholetý redaktor rozhlasu v Bratislavě – oblast literatury a hudby, 

člen porot přednesu prózy a poezie
Veronika Rezková  

hudební redaktorka Českého rozhlasu Praha,  
spoluautorka řady pořadů o Portě

interpretační soutěže Porty ’09
Jerzy Batko – PL 

Miloslav Feltl 
Pavel Jelínek

Petr Mečíř 
Marcela Salaková-Mouchová  

Jan Šrámek 
Lubomír Wágner – SK

Prosím,  o doplnění komentářů ke 
jménům porotců
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Bylo mi čtrnáct let, když 
Elvis Presley nazpíval svoje 
největší hity. Zcela výjimeč-
ně je občas hráli na českých 
stanicích. Proto jsme na 
středních vlnách ladili 
„Laxík“ – Radio Luxem-
bourg nebo vysílání AFN 
z Mnichova. Aby se poslu-
chač dočkal kýžené písně, 
musel vyslechnout desítky 
dalších. A všude byla domi-
nantním nástrojem kytara, 
banjo, ale také basa, dobro, 
mandolína atd.
Mě osobně zaujala kro-
mě kytary i steelkytara. A 
to právě bylo moje první 
seznámení s americkou 
country music, nástroji a 
také interprety. Některé 

hity byly tak melodické, že jsem si je zapamatoval, abych je mohl repro-
dukovat. Vypomáhal jsem si s takzvanou „svahilštinou“ – tj. směsí anglic-
kých slovíček. 
Všechno mělo ale jednu podmínku. A tou byla kytara. Moc jsem si ji přál, 
ale dlouho jsem onu vytouženou kytárku nedostal. Až jednou o Vánocích 
ležela pod stromečkem elektrická kytara a vedle ní zesilovač i s reproduk-
torem – tzv. kombo! To bylo radosti… ale ne na dlouho. Přístroj byl vadný 
a nikdo ho nedokázal opravit. Byl jsem tehdy dost zklamaný, ale přesto 
šťastný. Brnkal jsem na ono „prkno“ a jednoho dne jsem se rozhodl, že si 
na kytaru vydělám na brigádě. To znamenalo, že investuji svá odpoledne 
ihned po škole. A tak jsem už ve dvě odpoledne vykládal vagony s lahvemi 
na olej. Za osm hodin této činnosti jsem si tenkrát vydělal padesátikoru-
nu. Pochopil jsem, že mně čeká ještě pořádná dřina… 
Jednou jsem procházel Sady Rudé armády a v jednom rohu na lavičkách 
seděla parta kluků  a holek. Dva z nich měli kytaru a popěvovali… a tak 
jsem se seznámil s Pavlem Brümerem, který tehdy zvládal už několik 
akordů. Byl to on, kdo mi prozradil, jak získat kytaru o něco levněji, než 
stála v Hudebních nástrojích. 
Za 90,- Kčs jsem tedy koupil „bulharku“. Tu jsem vezl do NDR. Ale ne-
dovezl. Cestou jsem ji totiž smutně vyhodil z okýnka vlaku. Měl jsem ji 
však zapsanou v celním prohlášení, takže zpáteční cesta proběhla v klidu. 
Nová kytara celníky zaujala, ale celní prohlášení mluvilo jasně: Byla zde 
zapsána kytara v hodnotě sto padesáti marek. Tudíž jsem si ji mohl vézt 
přes hranice tam i zpět.
Po návratu jsem kytaru neopouštěl ve dne ani v noci. Kromě zvládnutých 
akordů C-dur, D-dur, E-dur a H7 jsem vyluzoval svým hlubokým hlasem 
melodie, které jsem pochytil z rádií, s velkým úspěchem nejen u poslucha-
čů na chmelové brigádě, ale i u party v parku.
Tam mě seznámili s Karlem Havlíčkem, který válel i skladby od Beatles. 
Zanedlouho vzniklo torzo naší kapely. Začali jsme nejdříve hrát líbivé 
melodie a psát české texty. O to líp se pamatovaly. Jedničkou ovšem tehdy 
byla i „ Dajána“ (Diana, pozn. Portýr) Kanaďana Paula Anky. 
V té době jsem se setkal s Jirkou Davidem, který byl členem A-Z Septetu 
Ing. Jiřího Šosvalda. „ Šósimu“, jak se Jirkovi tenkrát přezdívalo, bylo tehdy 
52 let. Byl obrovským vyznavačem americké moderní country a vynikající 
muzikant. Hrál na housle, kytaru, mandolínu, piáno… Psal taky výborné 
texty, navíc byl notař. Na zkoušky chodil připravený nejen hudebně, ale 
měl často rozepsané i vokály pro čtyři hlasy. V kapele měl vždy autoritu.
Na jeho výlety po českých krajích rádi vzpomínáme. V kapele byly také tři 
půvabné dívky, Věrka Kafková, Zdenka Špidlenová a Manka Gybiecová. 

Pro mužskou část publika to byla vítaná změna. Nejen díky příjemným 
hlasům, ale i proto, že děvčata v minisukních uměla zaujmout chlapy 
ve všech koutech republiky i tím, jak jim to slušelo. Mnohde se muži sna-
žili o jejich přízeň, bohužel někdy až přehnaně. Například ve Strážnici, 
kde měly dívky velký úspěch, dokonce padly i facky. 
Po čase jsme kapelu přejmenovali na „Strangers“. Konečný název byl ale 
„C-Studio Jiřího Šosvalda“. Pod tímto názvem jsme vystupovali už i na na-
šich prvních soutěžích. Na basovou kytaru hrál Petr Hořejší, který také 
zpíval. Z jeho projevu byla děvčata vždycky u vytržení. Je škoda, že tehdy 
Panton nebo Supraphon nevydal jeho písničku „Bílý šeřík“, na kterou při-
cházely písemné ohlasy do ústeckého rozhlasu ještě dlouho po rozchodu 
skupiny.
—
K Portě mělo „C-Studio“ velmi blízko. Protože Ing. Šosvald byl jedním 
z duchovních otců Porty, osobně jsme tam absolvovali tři vystoupení. Tři 
soutěžní na Portě v Ústí nad Labem a jedno hostování v Jihlavě. Byl jsem 
také na Portě v Plzni, kde byly výjimečně dobré podmínky. A to nejen 
díky amfiteátru, ale také díky louce přímo u jeviště a okolnímu výstavišti 
(tehdy to ještě nebylo na Lochotíně – pozn. Portýr).
Ústecké Porty, pro nás domácí, se projevovaly fanatickým publikem. Ani 
to však nebránilo trémě a nervozitě, která mě před velkým publikem i vel-
kou konkurencí kvalitních kapel provázela.
Vystoupení na Portě je jistě velkým a náročným prubířským kamenem, 
ale také možností konfrontace s ostatními skupinami a získání publicity. 
Porta je pro každý amatérský soubor velkým startem mezi širokou kon-
kurenci kvalitních, dnes už i profesionálních kapel. Bez účasti na Portě je 
to mnohem obtížnější.
Proto všem přeji, aby si na Portě mohli zahrát a našli v tomto hudebním 
kousku světa i své místo. 
Hodně štěstí… Jindra Šťáhlavský

Jak to začalo a jak to nekončí

Malé portovní rozjímání
Sedím si tak u psacího stolu, před sebou štůsek Portýrů s daty, která se 
už dávno stala minulostí, a jejich prohlížením křísím staré vzpomínky… 
Venku noc natírá všechno načerno, utichá i šustění automobilových kol 
po asfaltu silnice pod okny. Najednou mám neodbytný pocit, přestože si 
jsem jistá, že jsem doma sama, jako by se mi někdo díval přes rameno. Do-
konce mám dojem, že cítím na krku jeho dech. Zježily se mi vlasy na šíji, 
ale seberu všechnu odvahu a pomalu otáčím hlavu… Jasně, stojí si tu, jako 
bych ji pozvala, v očích zadržované slzy a na krku věnec sladkobolných 
ohlédnutí. Kolem je zřetelně cítit vlezlý sentiment. Slečna Nostalgie…
Bez vyzvání si sedla vedle mě na židli a společně pak obracíme stránky 
staré portovní historie. Občas se začteme do článku, jehož aktuálnost 
už vzal čas, občas vzdychneme nad nějakou nepříliš kvalitní černobílou 
fotografií. Kam se vlastně poděly všechny ty zástupy muzikantů, zpěvá-
ků, nadšenců, kteří prošli branami Porty za více než čtyři desítky let? To 
je v podstatě již několik generačních proudů. Kolik z nich zůstalo věrno 
té lehkonohé nepoddajné muzice s vůní jehličí a táboráku? Kolik z nich 
už ladí kytary na nebeském kempu, kde začíná být už setsakramentsky 
těsno? Kolik z nich zmizelo takřka beze stopy v propadlišti času? A kolik 
z nich přeskočilo onu sice nízkou, ale obtížně překonatelnou zídku mezi 
amatérským a profesionálním hraním? A kolik jmen se člověku vůbec vy-
baví, když se řekne Porta? Myslím, že by to byl slušný telefonní seznam. 
Zavírám poslední výtisk, srovnám sloupek papírů do krabice a jdu balit. Já 
se totiž na Portu do Ústí vracím a vím, že rozhodně nejsem sama… A po-
kud uvidíte někde vedle mne sedět kamarádku Nostalgii, vězte, že jsem ji 
opravdu, ale opravdu nezvala… Hanka H.

portýr-1.indd   7 22.7.2009   16:34:49



8
Řevnice na počasí nezařvaly
Třebaže v termínu určeném pro národní finále 
Porty v Řevnicích se předpovědi počasí měnily 
takřka z hodiny na hodinu, v pátek vpodvečer 
bylo v Lesním divadle, kam se portovní dění pře-
stěhovalo z Jihlavy již v loňském roce, všem jasné, 
že nějaké té vláze shora prostě neuniknou.
Ještě při klasickém zahájení s Vlajkou sice pořa-
datelé, účinkující i návštěvníci, kterých v areálu 
přibývalo s postupujícím časem, optimistickými 
pohledy hypnotizovali nebe, ale to se bohužel 
nenechalo uprosit. Slejvák, který přišel asi hodinu 
nato, byl sice dost intenzivní, ale většinu přítom-
ných nezlomil. I pod nepříliš širokou stříškou a 
pod plachtami občerstvení vychutnávali vystou-
pení hostů – Stráníků, Pavla Dobeše, Pavlíny Jíšo-
vé s přáteli, Poutníků i dva soutěžní bloky, ale také 
následný noční session, který navazoval na čtvr-
teční jedinečné jamování se Zlatým orlem.
Sobota se probudila do sluníčka a odstartovala 
program na paralelní scéně na hřišti, kde probí-
haly semifinálové boje o postup do finálového 
klání a rovněž příjemné pohodové recitály skupin 
– které pak nechyběly ani v programu nedělního 
dopoledne a časného odpoledne. Nová sekce, 
Asonance, Jitka Vrbová se Standou Chmelíkem, 
Shannon, Lenka Dusilová a netrpělivě očekávaná 

trojice Samson, Redl, Janoušek se na pódiu střídali 
se soutěžícími, ale ani sobotní podvečer se ne-
obešel bez nebeské sprchy. Ani ta však zaplněný 
amfiteátr příliš nerozházela. Ve stručném přehle-
du programu se ovšem nedá vynechat zmínka o 
nestárnoucím Mirkovi Kováříkovi, který dokázal 
ztišit hlediště a nadchnout svým přednesem poe-
zie i ty, kteří tvrdí, že „na básničky moc nejsou“. 
Návštěvníky zejména ze vzdálenějších míst trošku 
zaskočil nový scénář hlavního nedělního portov-
ního dění, které začínalo hned krátce po poledni 
a mělo končit až před desátou hodinou. Po Jewel-
cích, Přístavu, s napětím očekávaném koncertu 
poroty a posledních finálových soutěžících násle-
doval teprve zlatý hřeb festivalu, vlastně hřeby dva. 
Dvorana Porty, v níž se předvedli Kamelot, Vojta 
Kiďák Tomáško s Ríšou Melicharem, Nezmaři se 
svým americkým hostem Arturo Fuertem, Žal-
man s Pavlínou Jíšovou a Tondou Hlaváčem, a 
pak závěrečná Hodina hvězd, ve které se na pódiu 
vystřídali Věra Martinová, Wabi Daněk, Petr Koc-
man a již výše zmínění Jíšová a Žalman. 
Dokonce i vyhlášení výsledků finálového klání se 
odehrálo až v pozdějším odpoledním čase, takže 
se jména vítězů neobjevila ani v nedělním Portýru 
a nedozvěděli se je ani ti, kteří opouštěli Řevnice 
v odpoledních hodinách. Vavříny si odnesl sym-
patický písničkář Zdeněk Hamřík z Mohelnice, 
který se do národního kola probojoval ze semifi-

nále až na místě samém, obdobně jako další postu-
pující – Strašlivá podívaná z Plzně. Třetí porotou 
vybranou kapelou pro postup byla skupina Ali-
baba z Olomouce. Titul Miss Porta Řevnice 2009 
tentokrát putoval na jih – získala jej Lenka Effen-
bergerová, zručná a sympatická zvukařka z Jin-
dřichova Hradce. Všechna vystoupení z portovní 
scény byla natáčena třemi kamerami a nahrával je 
i Český rozhlas – s výjimkou Lenky Dusilové, kte-
rá to odmítla.
Zdá se, že Porta v komornějších Řevnicích skuteč-
ně chytla druhý dech a vyráží po trochu jiné cestě 
k opětovné přízni diváků. Návštěvníci i účinkující 
po zásluze pochválili letošní organizační a infor-
mační vylepšení, improvizační schopnosti štábu 
při krizové situaci s rozbahněnými cestičkami 
v areálu či při zjištění, že zloděj, který se zmocnil 
balíčku permanentek, je prodává důvěřivým ná-
vštěvníkům v městečku. Bez odezvy nezůstala ani 
doprovodná výstava dětských kreseb či předchozí 
brigáda na výsadbu stromků v lesní školce. 
Ačkoliv nedělní Dvorana i Hodina hvězd sklidily 
jednoznačný úspěch a dokázaly dojmout (skoro 
k slzám) i zkušené portovní harcovníky, já osobně 
bych se přimlouvala za to, aby vrcholem programu 
byla opět – jako dříve – sobota. Nejen za sebe, ale 
i za ty, pro které výlet do Řevnic končí nedělním 
večerem. Jinak ale musím říci, že navzdory počasí 
Porta zase umíííí!  Hanka Hosnedlová

H r n č í ř s k á  7 / 7 ,  Ú s t í  n a d  L a b e m
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