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Z P R AV O D A J M E Z I N Á R O D N Í H O F E S T I VA L U P O R TA V Ú S T Í N A D L A B E M

Přátelé, kamarádi, posluchači i milovníci naší
muziky, zpěváci a muzikanti,
jste z Ústí nad Labem nebo jste do našeho města na Labi přijeli, abyste pár dní naslouchali a bavili se, či se dokonce svými hlasivkami připojili
– a to nejen voláním „umí“, ale třeba i vlastní hudbou i zpěvem, ať už je, jaký je…
Vítám vás u nás aspoň tady na stránkách PORTÝRA, když už si s vámi všemi rukou potřást nemůžu (ne že bych nechtěl, ale že bych o tu ruku
mohl ze samého potřásání přijít), a když už se mi dostalo cti tyhle řádky napsat, nemůžu se přitom zbavit vzpomínek…
Kde je rok 1966, kdy za mnou do Liberce přijel můj známý redaktor krajského listu Průboj, aby mě získal pro myšlenku ústeckého festivalu
C&W music a (o něco později) též „trampských sborů“? Kde je rok 1967, kdy se takhle myšlenka uskutečnila? Pro soutěž country music tehdy
stačil velký sál Domu kultury a do Letního kina přišlo na trampské sbory kolem tisícovky posluchačů… Kde jsou ty náramné sejšny v klubovnách DK, kde se hrálo až do rána a kam taky jeden kamarád z kapely Faráři dokázal přinést na zádech sud piva…
Jak Porta rostla, k hlavnímu pořadateli, ústeckému Domu kultury (s podporou Čs. rozhlasu, Průboje a dalších) se připojila Česká tábornická
unie a její náčelnictva v jednotlivých oblastech, Porta už musela mít předkola, do dvou ústeckých dnů by se byla prostě nevešla… Nato
zájem České televize a další Porta už ve stínu nástupu nechápajících, nepřejících, nenávidějících a poroučejících – navíc s nešťastnou autonehodou, která posléze pomohla Portu z Ústí nad Labem vyhnat na šest
let: do Karviné, Sokolova, Litomyšle, Svitav, aby se v roce 1976 v našem
městě sotva obrátila a zase rychle odkvačila, když jeden mocný pán pravil, že město nestojí o sjezd chuligánů a kriminálních živlů (apropó, to jste
tedy dnes vy, přátelé!)… V Olomouci třikrát úspěšná Porta se nakonec
taky znelíbila… Pak přišly ohromné Porty let osmdesátých v Plzni, stále
mohutnící a taky stále bojující s lidskou blbostí uvnitř i vně, dokud se po
neuvěřitelném ročníku 1989 se skoro třiceti tisíci diváky a po jaksi podivně rozpačitém, až skoro neportovním ročníku 1990, plným intrik a kšeftů,
neznesvářila sama se sebou, aby málem doplatila na vnitřní spory stejně
jako synové Svatoplukovi…
Samozřejmě se mi vybavují i lidé, bez nichž by Porta bývala nepřežila – někteří už mezi námi nejsou, jiní zmizeli kdesi v propadlišti dějin;
připravovali Portu po celý rok, organizovali ji, zajišťovali, sháněli pro ni
prostředky, přemlouvali zatvrzelé, uváděli ji, psali o ní, dávali jí všechno,
co v nich bylo pro ni nejlepšího; slyším v duchu všechny ty kapely, sbory,
osady i písničkáře, někteří už se mi ztrácejí v mlze zapomnění, jiní jsou
dnes tak vysoko, že se musím v duchu ptát, zda nezapomněli, kde začínali… Všichni mi jistě odpustí a pochopí, proč nikoho nejmenuju. Nerad
bych totiž kohokoli vynechal – a takovou paměť, abych si vzpomněl na
všechny, přece jenom nemám.
Člověk prostě nakonec propadne nostalgii – a proto tady Porta není.
Přátelé, kamarádi, posluchači i milovníci naší muziky, zpěváci a muzikanti, užijte si dny PORTY ’10 tak, jak jste měli v úmyslu, když jste se rozhodli
přijít nebo přijet, poslechnout si, zahrát, zazpívat, zasoutěžit si, třeba se
jen zúčastnit nebo i vyhrát a odvézt si keramickou portu, stejnou, jaká se
vítězům udílela už před třiačtyřiceti lety ve stejném městě a na stejném
místě jako dnes…
Přátelé, kamarádi, posluchači i milovníci naší muziky, zpěváci a muzikanti,
PORTA ’10 i její rodné město Ústí nad Labem
vás vítají s otevřenou náručí!
Kapitán Kid
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ˇCestní hosté
festivalu PORTA 2010

Rada festivalu PORTA

STRÁNÍK Luboš

Oldřich Richter
Česká tábornická unie

ROYTOVÁ Anna

MAREŠ Vladimír

Jindřich Šrejber
ARS Porta Bohemica

KOVÁŘÍK Miroslav

Ing. Josef Vejlupek
Kulturní středisko města ÚL

NAVRÁTILOVÁ Marie
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Anna Roytová
Sdružení Porta

SKOTAL Fedor (Nuf)
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Realizacní
ˇ štáb PORTY
v Ústí nad Labem

RÖHRICH Bedřich

Ivan Dostál, ředitel festivalu

VELÍNSKÝ Jaroslav

MIKEŠ Václav (Kocour)
KŘIVOHLÁVEK Petr
SZÖKE Tamás

Jana Mládková, ekonomka
Zdeněk Lukášek, čestný člen
Josef Vejlupek, šéf realizačního týmu
Členové realizačního týmu
Jindřich Šrejber
Ivana Horká
Jaroslav Velinský
Zdeněk Ečer
Petr Mečíř
Jan Moucha
Pavel Zeman
Petr Špás
Jan Loučka
Jiří Půst
Zdeněk Stárek
Jiří Zámečník
Pavel Šlegr
Bronislav Viliš

POŘÁDAJÍCÍ ORGANIZACE:
Kulturní středisko
města Ústí nad Labem
ARS Porta Bohemica o.s.
Ústí nad Labem
Česká tábornická unie

PORTA 2010

MEZINÁRODNÍ FINÁLE
FESTIVALU FOLK, COUNTRY A
TRAMPSKÉ PÍSNĚ
22. - 24. 7. 2010
ÚSTÍ NAD LABEM

Čtvrtek 22. července
19:00 – 23:00 –velký sál Domu Kultury

TRAMPSKÝ POTLACH
Miki Ryvola a přátelé, Falešná karta,
Zlatý orel, Kapitán Kid,
Jitka Vrbová a Stanislav Chmelík,
Zelenáči
Moderuje Tony Linhart

Pátek 23.července
13.00 – 15.00 Kapely se představujinesoutěžní přehlídka - FORUM
15:00 – 17:00 Semifinále autorské soutěže
skupin A – Lidické náměstí
15:00 – 17.00 Semifinále autorské soutěže
skupina B - terasa Národního domu
15:00 – 17:00 Semifinále autorské soutěže
skupina C - FORUM
17:30 -23:00

PORTA NA LIDICKÉM
NÁMĚSTÍ

10 finalistů autorské soutěže z Čech,Moravy
a Slovenska + hosté:
JANE (loňský vítěz), Jen tak,
Naďa Urbánková s Bokomarou,
Pacifik
Moderuje Mirek Ošanec
Sobota 24.července
11:00-14:00 Kapely se představují - FORUM
Od 13:00

PORTA V LETNÍM KINĚ

13:00 -15:45 Trampská sedma –
nesoutěžní přehlídka trampských kapel
Marod, Jamped, Špunt,
Jerry a dcery, Dobráci,
Hluboké nedorozumění, Chrpa

16:00-23:00 10 finalistů mezinárodní
interpretační soutěže z Čech,
Polska,Maďarska a Slovenska a hosté:

PORTÝR, festivalový zpravodaj mezinárodního
festivalu PORTA 2010 (41. ročník)

Epy de Mye, G-Runs, Kamelot
Pocta Jiřímu Brabcovi: Petr Kocman
band a hosté Mirek Černý, Karel
Kahovec, Šárka Rezková a

Vydání připravili: Kapitán Kid, Josef Vejlupek ,
Jindřich Šrejber, Petr “Lochness“ Křivohlávek

George Hamilton IV. (USA)

Tisk a technická příprava Miroslav Jedlička a EM studio UL.

moderují Vladimír Čech a Zdenek Schwager

Povoleno MK ČR E 61321SSN1210-6968
Náklad 500 ks

23.00 - ráno - Letní kino

„Zpívání u táboráku“
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DÁ S E S P O L K N O U T P O R TA ?

… A N E B A Ť VÁ M N E Z A S K O Č Í
TRAMPSKÝ POTLACH!

Milí přátelé,

ještě nám v uších nedozněly tóny
z minulého ročníku Porty a už je tady
nový, celkově už čtyřiačtyřicátý. Utíká
to.
Vzpomínám si, jak jsme před pětadvaceti lety chodili na folkové festivaly a country koncerty a poslouchali
mluvčí naší generace. Oči jsme měli
přilepené na hmatníku, abychom odkoukali co nejvíce akordů, věděli, jak
se to správně hraje a pak usedli s kytarou k táboráku a řekli holkám „já to
umím“. Ta doba byla nejen vrcholem
žánru, jenž byl silnou platformou pro
tehdy zapovězené svobodné názory, ale
rovněž obrovským sociálním fenoménem ovlivňujícím životní styl statisíců
z nás. Už asi nikdy nebude jezdit jen
tak do přírody tolik lidí, jako tenkrát,
už nikdy nebudou táboráky a hospody plné chuti si zazpívat při kytaře.
A jestli se mýlím, tak budu šťastný.
I když jsme dnes doslova zaplaveni
vábením kultury spotřeby a různými
komerčními pozlátky, mnozí z Vás,
co jste na letošní Portu přijeli, jste nositeli českých trampských tradic. Vítám tu mladé lidi i ty starší, kteří sice
musí přes den nosit třeba kravatu, ale
mnohem lépe se cítí o víkendu v maskáčích. Česká nás opět špička žánru
– Kapitán Kid, který obdrží cenu za
přínos ústecké kultuře, Wabi Daněk,

Kamelot, George Hamilton…
Užijte si to.

Jan Kubata

Primátor města Ústí nad Labem

„Folk Portu spolk“. Tenhle jednoduchý slogan občas zazní portovním
éterem, ale ponejvíce z úst těch, kteří již
Portu spíše nenavštěvují, ba ji někteří
přímo odsuzují či nesouhlasí s muzikální tváří její současnosti.
Mnoho prstů na rukou bych musel
mít, abych spočítal, kolikrát jsem na
tuto věčnou otázku „o špinění žánru“
odpovídal nejen novinářům či rozhlasovým a televizním reportérům, ale hlavně kamarádům, divákům, prostě těm,
kteří vědí, že Porta už leccos pamatuje.
Mnohokrát byla ta otázka spíše výčitkou, kam že tu Portu vedeme a co že tam
vše „necháme zaznít“.
Nemluvím o tom proto, že bych chtěl znovu a právě teď rozpoutat další diskusi o tom, co je
a co už není portovní žánr. Dovolím si jen podotknout (a srovnat nesrovnatelné), že ani jediný
starší festival v této zemi – Pražské jaro – neskončil u Smetany, Dvořáka, Janáčka, ale na playlistu
mívá i díla skladatelů současných. A právě tenhle rozměr (opakuji, trochu nesouměřitelně) bych
si dovolil potvrdit i v Portě, respektive v jejím žánrovém rozsahu. Zastavit se a zkamenět totiž
nelze! Jen čas a především my (teď použiji nehezký výraz), „obyčejní konzumenti portovní muziky“ totiž v budoucnu rozhodnou o tom, kdo tu Portu opravdu vyhrál.
A dost! Dělám
široký odstavec a
coby
nenasytný
portovní grafoman
pokračuji a uhýbám ke koncertu,
který jsme pro Vás
s kamarády z České
tábornické unie letos (ostatně jako po
mnoho let v minulosti) v Ústí připravili. Je to tradiční
Trampský potlach.
Jako bych právě
slyšel mnohé čtenáře Portýra, jak si říkají: Aha, tím úvodem si vytvořil berličku, aby obhájil koncert těch portovních trilobitů! NE! Jen
chci říci, že ani Porta není jen avantgardou současnosti, ale že si váží svých Smetanů, Dvořáků,
Janáčků… A proto vítejte vy, pro které Porta v Ústí je právě ten jediný koncert, ale i vy, kteří
vnímáte a radujete se ze šíře žánrové rozmanitosti, kterou Porta (a nejen v Ústí) nabízí! Kolem
pomyslného ohně Trampského potlachu 2010 sedí:
ZLATÝ OREL, KAPITÁN KID, FALEŠNÁ KARTA, MIKY RYVOLA a přátelé,
JITKA VRBOVÁ & STANDA CHMELÍK
a ZELENÁČI.
Nechte si chutnat!
No a protože už jsem jednou pravil, že
jsem nenasytný portovní grafoman (čemuž
probůh nevěřte!), tak vám na téma hudby
vonící kouřem, dálkami a romantikou slíbím
v Portýru ještě jeden článeček – upoutávku
na sobotní „předskokanský“ koncertík hlavního galakoncertu Porty 2010 v Letním kině.
Začne ve 13 hodin a nese jméno Trampská
sedma.
Petr Lochness Křivohlávek
foto Potlach 2009
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Mají dvě želízka v ohni

Aby písnička byla dokonalá musí mít aspoň tři P. Je to dobrý text, dobrou hudbu a dobrého interpreta. V portovních klání se nejedná
o žádnou náhodu. V letošním ročníku to potvrdili hned tři kapely, které budou v Ústí nad

Labem bojovat jak
o interpretační, tak
i o autorskou Portu.
První z nich postoupila ze slovenského
finále v Turzovce.
Jejím zakladatelem a i
hlavním textařem je
písničkář Edo Klen.
V roce 2006 vzniká
folkrocková
kapela Klena & Klenoty,
která hraje výhradně svoji tvorbu bez
pevného stylového
vymezení. Vystupuje
především v klubech
a hospodách, kde podporují živou hudbu a
vlastní tvorbu.
Druhou je několikanásobný účastník ústeckého finále (tehdy Trampské) Porty skupina Pětník. Na scéně se tento pěvecké kvinte-

to objevilo již v roce 1999 a ve svém složení
zpívalo až do roku 2007. Po určité odmlce se
,už jako kvarteto, objevuje na pražském finále
Porty. Pětník ne , že jen postoupil do autorské
soutěže Porty, ale i porota na národním kole
v Řevnicích ocenila jeho kvalitu a nominovala
soubor do mezinárodního finále interpretační soutěže. Třetí kapelou je Alibaba z Horky
nad Moravou. Rovněž se nejedná o žádného
nováčka na portovní scéně.
V roce 2009 na Mezinárodním finále
Porty v Ústí nad Labem získala cenu pro nejlepšího českého účastníka. Po odchodu baskytaristy Petra Koláře (2009) rozjela kapela
sezonu 2010 ve swingově-bluesovém triu. Že
byla volba správní, potvrzuje i jejich účast mezinárodním finále v Ústí nad Labem, kam postoupila z národního finále v Řevnicích.
Jindřich Šrejber

NEJMLADŠÍ PORŤÁCI
kde vystoupí v pátek jako hosté. Můžete je ale
slyšet i na komornějších akcích, jako např. na
vernisáži obrazů plzeňského herce a výtvarníka Tomáše Šolce.
Jen tak hrají písničky od plzeňských kapel
Démophobia, Strašlivá podívaná nebo klasické „hitovky“ jako Zlaté střevíčky, Oranžový
expres, Marnivá sestřenice apod. V repertoáru mají i lidové písničky v úpravách Pavla
Lohonky Žalmana Nezacházej slunce a Když
jsem šel okolo. Oblíbeným autorem je i Jarek
Nohavica. Pro kapelu začal psát „na tělo“ např.
Michal Röhrich, který složil i jejich hymnu
Kluk a dvě holčičky.
Josef Vejlupek

Plzeňská skupina Jen tak vznikla na podzim 2008 „jen tak“, aby si mohla zahrát na oblastním kole Dětské Porty v Plzni. To vyhrála,
ale nemoc dvou ze tří členů zhatila účast ve
finále. A tak děti přijely bojovat až napřesrok a
povedlo se - vyhrály republikové kolo Dětské
Porty ve své kategorii a zároveň se staly prvními držiteli Zlaté Porty v historii soutěže.Kapelu
tvoří Tomáš Kozák (kytara, banjo, zpěv), jeho
sestra Kateřina (zpěv, flétny a perkuse) a Eva
Röhrichová (zpěv, flétna, perkuse). V současné době má kapela věkový průměr 9 let.

Jen tak hrají při nejrůznějších příležitostech s vlastním programem. Z akcí, kde
vystupovali je možné jmenovat plzeňskou a
příbramskou Bambiriádu, Apriliádu v Plzni,
Den Slovan, Zahradní slavnost občanského
sdružení Stéblo, Dýšinské pivní slavnosti . Byli
hosty na koncertě Strašlivé podívané a také si
s několika tisíci lidmi na Historickém víkendu zazpívali hymnu plzeňských strašidel. Po
vítězství na Dětské Portě byli pozváni na „dospělé“ Porty do Příbrami a Komárova a nakonec i na Mezinárodní Portu v Ústí nad Labem,
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Semifinálové skupiny autorské soutěže
Porty v roce 2010

Klena & Klenoty

Skupina A – Lidické náměstí – pátek od 15:00

Porota pro autorskou soutěž Porty
Stanislav Gajdoš
Leoš Kosek

Mirek Kovářík PhDr.

Renata Lankašová Ing.
Ota Maňák

Miroslav Navara PhDr.
Veronika Rezková

Veronika Stráníková
Ľuba Wágner

interpret

název skladby

Klena & Klenoty

O jeseni

Esence

Klonovaná

ZaTrest

Pohledy

K.aP.P.R.

Upírka

Quaoar

Hodinář

Naopak

Motiv

Tata Mia

Komínkář

Zhasni

Čaroděj

Skupina B – Národní dům – pátek od 15:00
interpret

název skladby

Motyčák Jiří - Monty

Škaredá holka
Tlustý pán

KaBáJa

Sršní

Špunt

Přání

Mince vo fontane

Daniela

Vedvou

Skleněné nebe

Vosátková Hanka

Můj sen

R.Rezek

Urinální

P+J Šottovi

Návraty

Skupina C – Forum – pátek od 15:00
interpret

Nikoliv chlebem a solí ,ale ani ohnivou vodou či dýmkou míru nepřivítal zástupce ústeckých pořadatelů Poty 2009 Josef Vejlupek náčelníka
České tábornické unie.Petr“Lochness“ Křivohlávek byl prostě pohoštěn
trdelníkem, protože všichni ústečácivědí, že se Petr po návštěvě slovenské
Skalice trdelníků přejedl a nemůže je už ani vidět.

název skladby

Věneband

Žár uhlíků

Alibaba

Vítkovické Blues

Pětník

Na sv. Řehoře

Marod

Až děti vyrostou

Dominika

Pátý jezdec je strach

Bonsai č.3

Nottingham

Shodou okolností

Strach

Vítr ve vlasech

V koruně lípy

Řevnice 2010
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Česká sádra
v POLSKU
Více než 4 900 g těžký kus sádry nás
o minulém víkendu reprezentoval na polském
festivalu piesenky turystycnej KROPKA v polských Glucholazech. Spolu se sádrou se akce
zúčastnili jako doprovod Jindra Šrejber
(nosič sádry) a Pepa Vejlupek , jako opatrovatel, řidič a podržtaška. Když si pan Šrejber
k sádře za deštivého počasí oblékl ještě tmavomodrou pláštěnku, kterou před léty zcizil
na Niagarských vodopádech, budil takový
rozruch, že předním prchali i ozbrojení polští
policisté.

 Český rozhlas bude z Porty v Ústí n.L. už
tradičně vysílat přímý přenos .Bude to v sobotu 24.července od 20:00 hodin, kdy bude na
hlavní scéně vrcholit Mezinárodní finále Porty
a začínat galavečer hostů. I vy, pokud nevydržíte v Letním kině , si ho můžete naladit na
ČRo 2 Praha, nebo najít na http://www.rozhlas.cz/audio vysílání

 Nejmladšími účastníky Porty v Ústí n. L.
tentokrát nebudou soutěžící, ale hosté. V pátek
na Lidickém náměstí před finálovým kláním
v autorské soutěži vystoupí plzeňská skupina
JEN TAK, jejíž věkový průměr je 9 let!!! Už
odpoledne ji diváci uvidí na nově zbudované
malé scéně u obchodního centra FORUM.
JEN TAK jsou vítězi dětské PORTY a hrají
spolu od roku 2008. Nenechte si jejich vystoupení ujít. Něco takového jste ještě neviděli.

www.porta-festival.cz

 Služebně nejstarším porotcem bude
v Ústí n. L. bezesporu Mirek Černý. Letošní
člen poroty Mezinárodního finále v interpretační soutěži byl v porotě už na 1.ročníku
PORTY v roce 1967 v Ústí n. L. Mirka však
uvidíme i na podiu. Bude spolu s Georgem
Hamiltonem IV. a dalšími hostem Petra
Kocmana při poctě Jiřímu Brabcovi na závěrečném galakoncertu PORTY.

 Schwager to stihne. Moderátora sobotního
mezinárodního finále interpretační soutěže,
které začíná na hlavní scéně v Letním kině
v 16 hodin, se podařilo přemluvit, aby vzal
jako „brigádu“ také moderování Trampské
sedmy. To je úplně nový koncert, který letos
v Ústí přibude.Jedná se o nesoutěžní přehlídku
trampských kapel, která se odehraje v sobotu
odpoledne od 13 hodin na nově zřízené malé
scéně Letního kina. Trampská sedma skončí
přibližně v 15:45 a za patnáct minut na to začíná zmíněné finále. Na otázku, zda to všechno
stihne Zdeněk Schwager odpověděl, že mu na
přípravu včetně přeběhnutí z jedné scény na
druhou (cca 200 m) stačí 17 vteřin. Zkrátka:
profík .

