portýr
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

DÍKY A ZASE ZA ROK
Ostrava , Tanvald, Loket, Zvolen, Litomyšl, Praha, Přerov, slovenský Budín, Zvolen, Brno , polské Leczyca a Jelenia Gora,
České Budějovice, Slatiňany, Plzeň - tahle
všechna města a obce a mnoho a mnoho
dalších míst jsou domovem muzikantů, kteří
se letos sjeli do Ústín.L. na Portu. Ústí je přivítalo krásným počasím a deseti scénami,
na kterých si mohli zahrát. Pět nových scén
přivítalo Portu poprvé.
Tohle všechno by nebylo bez těch, kteří už od října Portu připravují. Nelze je tu
všechny vyjmenovat, většina z nich byla
vyjmenována jinde (viz předchozí čísla
Portýra). Letos bych však rád vyzvedl naše
produkční Ivanu Horkou a Petra Špáse. Při
onemocnění Jirky Půsta museli řešit navíc

spoustu technických problémů. Rád bych
také pochválil mladé porťáky , kterých ve
štábu stále přibývá. Po Honzovi Mouchovi a
Pavlovi Šlegrovi , kteří už se stávají ve štábu „mazáky“, se letos dobře uvedli také ještě
mladší Honza Loučka Bára Linková, Terezka Bárová a Honza Kubera a „nováčkové“
Alenka Šreková a Hanka Houdková.
Poděkovat musíme i Ústeckému kraji a
Městu Ústí nad Labem a všem obchodním
a mediálním partnerům. Bez nich by se náš
festival neobešel.
Tak teď už snad zbývá jen zvolat „Ať žije
PORTA 2012!“
editor
(Jo a 24.června 2011 přijeďte na české
finále Porty do Řevnic!)

Divácká porota
Katka Sejková z Prahy
Pavlína Minaříková a Pavel Pešina
z Teplic
Marek Hořejš z Ostravy
Petra Loudová z Plzně
Karel Dvořáček z Vizovic
David Novák z Opavy
Katka Szymkowicz z Glucholazy
Hynek Černý, Petr Ryšánek, Jemifer
Výborná, Lukáš Kršňák a František
Minařík z Ústí n. L.
Náhradníky jsou Ivan Dašenský
z Přední Výtoně u Lipna a Standa
Šašek z Hodkovic, oklr. Praha
západ.
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Honza Neckář se do Ústí rád vrací
Festival Porta je na všech úrovních místem setkávání dlouholetých přátel, které spojuje jak hudba, tak ty nejčistší lidské hodnoty,
je dobře, že se tato parta lidí každý rok rozrůstá o nové tváře. Jsou v kapelách, v početném publiku, ale dokonce i mezi organizátory.
Převládají obyčejní lidé, ale občas se objeví i
osobnost, která v muzikantské branži už něčeho dosáhla. Překvapením pro mnohé letos
bylo, že do čela poroty Mezinárodního festivalu byl jmenován muzikant Jan Neckář.
Pro mnohé to bylo překvapení, slyšel
jsem však, že i pro vás?
O tom, že budu v porotě jsem už nějaký
čas věděl, ale že budu předsedou, to mě bylo
řečeno v sobotu ráno. Jindřichovi Šrejbrovi,
který v tom má prsty, jsem řekl, že mu pěkně
děkuji.
To znamená, že je to pro vás premiéra?
V 45leté historii Porty jsem do žádné její
poroty nezasedl. Nemohl jsem však takovou
nabídku odmítnout, jednak proto, že mám
úctu k muzice a pak Porta je pro určité novum. Dělal jsem řadu žánrů, vážnou hudbu,
s bráchou jsme koketovali i s folklorem a občas jsme zabrousili i do country. Musím ale
podotknout, že mezi skupinami a písničkáři,

kteří se této muzice věnují, mám řadu
dobrých kamarádů.
Hodně vzpomínám
na Michala Tučného,
kterého jsme dvakrát
doprovázeli,
mám
rád Fešáky, uznávám
bratry Nedvědy a
Nohavicu a říkám si,
že je škoda, že brácha
od něho nemá žádnou
písničku.
Maruška
Členové štábu festivalu Emil Vraspír, ředitel Kulturního střediska (vlevo) a
Rottrová, která tu
Jindřich Šrejber, předseda ARS PORTA BOHEMICA hovoří s předsedou poroty
dnes bude hostem a
Janem Neckářem.
na kterou se moc těším, ta to štěstí měla. Možná, že je to dobře, že
toho předsedu poroty budu dělat poprvé, neVaši vrstevníci vědí, že se bratři Neckářové
mám žádného favorita, určitě nebudu zaujatý a narodili v Ústí n. L., na své rodiště určitě neporota jako celek nakonec rozhodne dobře.
zapomenete?
Letošní Porta se hemží samým jubileem,
vy také jedno máte?
Letos uplyne 40 let od založení kapely
Bacily. I když uznáváme jiný žánr, myslím si, že
řada posluchačů na Portě by přijala pozvání na
některý koncert. Nebudeme pořádat jedno velké show, ale oslavy rozložíme do řady koncertů
po ČR i Slovensku.

Setkali se v pravé poledne
Reprezentační prostory
města Ústí n. L. ve vile W.
Churchila se staly v sobotu
v pravé poledne místem setkání zástupců kapel, které
postoupily do 45. ročníku
Mezinárodního
festivalu Porta. Pozdravit je přišli představitelé pořádatelů
Všechny přítomné přivítal
vedoucí realizačního týmu
Porty Josef Vejlupek, zvláště pak zahraniční hosty ze
Slovenska a Polska. Doslova
poklonu smekla všem přítomným náměstkyně primátora statutárního města Ústí
n. L. Helena Kubcová.
„ Jsem nesmírně ráda, že vás mohu přivítat v našem městě a popřát vám úspěch v organizaci
a v soutěži. Vedení našeho města si váží festivalu Porta a bude se snažit ho i nadále podporovat,
aby tato překrásná tradice vydržela co nejdéle. Naše uznání patří všem organizátorů, kteří přípravě tak náročného setkání příznivců těchto hudebních žánrů, věnují spoustu volného času,“
uvedla náměstkyně Kubcová.
Příjemnou atmosféru setkání navodila skupina Pětník – loňský vítěz divácké soutěže
Mezinárodní Porty a tudíž i jeden z hostů letošního ročníku. Na jejich vystoupení navázalo duo
Jen tak - překvapení letošního Krušnohorského oblastního kola Porty. Hned poté duo Jen tak
zavítalo k zámečku Větruše, kde na ně už netrpělivě čekala početné publikum příznivců folkové,
country a trampské hudby. Skupina Pětník se naopak přemístila do Letního kina, kde v 16.30
hodin zahájila Mezinárodní finále.
(se)

Rád se sem vracím, mám tu ještě spoustu
přátel a právě z takových známostí vznikla má
účast v porotě. Rád vzpomínám i na další místa v severních Čechách, třeba na Roudnici n. L.,
kde jsem po absolvování Vojenské hudební školy
zahájil profesionální hudební dráhu.
(se)

Miss Porta
Miss Porta 2011 se stala Simona Martausová
z Povážské Bystrice, finalistka autorské soutěže.

Letošní vítězové
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Vítěz autorské Porty:

o folku a blueS
autor Lucie DObrovoDská
skupina Bossy bez basy

Vítěz mezinárodní
interpretační Porty:

ROBO HULEJ
a SPOD BUDína
Ústecký stříbrňák:

Čas
ŠPUNT

skladba
skupina

Divácká Porta:

PACIPACIFIK
ROBO HULEJ A SPOD BUDína

cena českého rozhlasu sever :

ROBO HULEJ
a SPOD BUDína

ŠPUNT
Bossy bez basy

PACIPACIFIK
ŠPUNT

Vladimír Čech má konkurenci,
Schwager se nechytá…
Novým moderátorem se dnes odpoledne stal na Portě Petr Lochness Křivohlávek.
Trampskou sedmu, nesoutěžní přehlídku
trampských kapel začal sice na malé scéně
moderovat Zdeněk Schwager , ale po slabém
výkonu v první části ho nahradil Lochness,
který okamžitě ovládl celou horní část Letního

kina . Sedm výborných trampských kapel vytvořilo krásnou atmosféru teplého letního odpoledne, Lochnessův bravurní výkon ovšem
překvapil nejvíce. Myslím, že Leoš Mareš by se
měl zamyslet nad svou budoucností. Dovedu
si totiž docela reálně představit, že Lochnes
přijede na Portu 2013 ve Ferrari.
Pepa

Nepostradatelný balet. Ani letos by se Porta v Ústí n. L.
neobešla bez výrazných pomocníků organizačního štábu Bráchy a Cikána. A
oni zase bez stále se rozrůstajícího dívčího tělesa , zvaného cikánův balet. Je to
parta lidí, kteří pomáhají při skládání a distribuování Portýra, kterého právě
čtete. Takže Bleško s Květinkou,Borůvko, Jolko,Líbo Terko s Adamem, Žanet a
hlavně Brácho a Cikáne, díky Vám !
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Hlavní partrneři
festivalu

Partrneři festivalu

®

Mediální partrneři festivalu

