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Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky, stejně jako Porta nemůže být 
prostě po celých těch neuvěřitelných sedmačtyřicet let stejná. Už 
mnohokrát bylo líčeno, jak se v průběhu roků vyhrabávala z plínek, 
prodělávala dětské nemoci, trpěla šikanou, odmítáním mocných 
i problémy dospívání, aby pak navzdory všem překážkám a 
pochybnostem rozkvetla a košatěla. A samosebou měnila se... 
Průběžně s tím, jak se měnilo její oblékání, účesy, vůně, prodělávaly 
proměnu i její názory. Asi je jasné, že zralá žena se prostě nemůže 
ohánět názory a jednáním naivního děcka oťukávajícího svět. 
Zároveň se ovšem i ona učila toleranci a přijímání nových, zatím 
nevyzkoušených věcí. To se občas neobešlo bez nějakého toho 
šrámu nebo puchýře. Ale důkazem její životaschopnosti je fakt, že se 
každý rok znovu a znovu otevírá jako skutečná brána pro písničku, 
jak už její název napovídá, aby vás vpustila do barevného a stále 
kolotajícího světa muziky a nadějí. 
Cestu Porty prošlapávaly už tisíce sportovních příznivců, kteří 
přebírali štafetový kolík a víru od jejích, ve své době vlastně 
odvážných zakladatelů. Ačkoliv z těch úplně prvních bohužel už 
nezůstal nikdo (se Zdeňkem Lukáškem jsme se rozloučili před 
několika měsíci), jejich jména rozhodně nezůstanou zapomenuta. 
Jsou totiž zapsána v křestním listě Porty, kolují v jejích žilách a dokud 
bude žít Porta, budou žít i oni. 
A to, jak dlouho to ještě bude, závisí pro změnu zase na vás – na vaší 
přízni, důvěře a návštěvnosti...   Hanka Hosnedlová                  

PO SEDMAČTYŘICÁTÉ 

,

Zdeněk Lukášek byl jedním ze zaklada-
telů festivalu Porta, který svým rozsahem 
a jedinečností výrazně ovlivnil hudební 
scénu v oblasti country a trampské písně. 
Významnou roli sehrál i při jeho návratu 
do Ústí nad Labem, odkud festival v roce 
1971 vykázali. Zapsal se zlatým písmem do 
jeho historie a vstoupil do povědomí řady 
soutěžících jako legenda festivalu.

V organizačním štábu pracoval až do odchodu do muzikant-
ského nebe. Nebyla to jenom Porta. Angažoval se i v dalších ak-
cích. Jako aktivní člen Klubu českých turistů se dlouhá léta staral 
o jeho majetek, řídil stavbu táborů po celé ČR i na Slovensku, 
aktivně pracoval v organizačních štábech dálkových pochodů i 

Ten, co koláč medový rozdával všem

dokončení na straně 6

Zdeněk Lukášek na 
snímku s Jindrou 

Šrejberem, 
členem Rady 

festivalu Porta.
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Jakub Marek a Hana Minářů

2MS je minimalisticky vyhlížející hu-
dební uskupení z Pelhřimova, které sestá-
vá ze dvou členů a povětšinou jediného 
hudebního nástroje. Jeho členy jsou Jakub 
Marek a Hana Minářů, bývalí spolužáci ze 
střední školy, kteří své muzicírování po-
stupně přesunuli od táborových ohňů a 
přátelských posezení na místa přeci jen 
veřejnější. Nejprve na několik svateb či 
do prostor menších hospůdek, později 
třeba na pódia nejrůznějších městských 
slavností (pelhřimovské Vánoce na radni-
ci či vítání jara na Staroměstském náměstí 
v Praze). Během této cesty také postupně 
přecházeli od písní převzatých k vlastní 
tvorbě, v níž by také chtěli dál pokračovat.

2MS začali vystupovat s vlastním re-
pertoárem všude tam, kam jsou pozváni 
či kam se sami „vetřou“... třeba i na Portě.

Šeginy

Pražská hudební skupina Šeginy hraje 
v různých obměnách od roku 2002. Název 
vznikl podle jména nejvěrnější fanyn-
ky – pejska Šeginy. Mezi největší úspěch 
patří 3.místo v celostátním kole soutěže 
Porta v roce 2008. Písně Richarda Rezka 
se opírají o jedinečnou poetiku básní 
Petra Lechnera. Žánrově patří Šeginy 
mezi folkové skupiny s prvky popu, jaz-
zu či rocku. Aktuální složení skupiny od 
roku 2012: Petr Lechner – texty, Richard 
Rezek, Jan Votava, Barbora Kubíčková, 
Petr Kováříček, Jaroslav Šlauf.

Duo QUAOAR 
Klára a Zuzka Vytiskovy. Autorský 

folk s příměsí latiny, jazzu... Skládající 
kytaristka a hrající textařka v sesterském 
dvojhlasu. Slyšet jste je mohli na Folkové 
růži, Zahradě v Náměšti, Trampské notě v 
Padochově, Pernštejnské fortuně nebo ve 
finále autorské i interpretační Porty v Ústí 
nad Labem. V národním finále Porty 
v  Řevnicích získaly cenu za precizní in-
strumentaci. Písničky dua vyšly na CD 50 
miniatur (50 krátkých skladeb 50 autorů, 
EMI 2007), v rámci projektu Gramodeska 
2008 na klasické vinylové desce nebo 
v  projektu Martina Hejnáka Studna ne-
objevená 1, Studna neobjevená 2. 

Vítr ve vlasech 

Skupina Vítr ve vlasech vznikla v prů-
běhu roku 2006. Zakládajícími členy 
byli Milan Pilař a Tomáš Smrž, kteří ab-
solvovali několik prvních koncertů jako 
folkové duo. O něco později se na scéně 
vynořili zbývající dva členové - bývalí 
spoluhráči ze zaniklé skupiny Pro kočku 
Petr Štempák a Rosťa Pric. Skupina se zú-
častnila mnoha festivalů, odehrála množ-
ství klubových vystoupení, charitativních 
akcí. Pravidelně se účastní i soutěžních 
klání, ať už Porty, kde pravidelně boduje 
v autorské soutěži (za poslední čtyři roky 
třikrát postup do semifinále), tak i hitpa-
rád rádií. 

Alternativa

Autorská folková kapela, která vznikla 
v r. 2000. Většina členů se v průběhu let 
vyměnila, aktuální složení funguje necelý 
rok. Dvakrát už postoupila do celostát-
ního finále Porty (tehdy v Jihlavě), ale 
letos byla poprvé úspěšná v interpretační 
i v  autorské soutěži. Styl kapelní tvorby 
se dá nazvat folkem, do kterého občas 
vnesou její členové něco ze své minulosti 
(bluegrassista, deathmetalista i folklorní 
houslista).

Ladislav Zítek

Od roku 2005 se věnuje vlastnímu 
projektu a produkuje své písně. Hraje 
jako písničkář na kytaru, foukací harmo-
niku a zpívá. Na podiu také doprovázel na 
foukací harmoniku známého folkového 
hráče Miloše Dvořáčka. V roce 2006 se 
celoročně umístil s písní „Vzpomínáš“ v 
Regionádě rádia Region čtvrtý. Zúčastnil 
se také soutěže „Jihlavský slavík“, kde 
skončil na 1. místě. Dále natočil svoje sa-
mostatné autorské dvanáctipísňové demo. 
Od roku 2007 aktivně působí v  Textové 
dílně Slávka Janouška a v asociaci hráčů 
na foukací harmoniku. V roce 2009 uspěl 
v rádiu Samson v soutěži Sam sonovy šta-
fle třikrát vyhrál, což mu vyneslo vstup do 
play listu tohoto rádia.

Kdo si chce vyzpívat autorskou Portu?

Standa Haláček
Od roku 2004 hraje jako sólový písnič-

kář, před tím deset let působil ve dvojici 
s  bratrem. Tvorba folková, v posledních 
letech převažují písně tematicky trampské. 

Koncertuje většinou ve festivalovém, 
klubovém a soutěžním prostředí. Ze sou-
těžních festivalů jsou to pravidelně Porta, 
Notování, Trampská nota a Oldřichovický 
žejdlík. 

pokračování na straně 5

www.portausti-festival.cz
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Rada festivalu PORTA
Anna Roytová, Oldřich Richter, 
Jindřich Šrejber, Josef Vejlupek 

Vážení hudební přátelé, 
vítám vás v Ústí nad Labem na svát-

ku folku, country a trampských písní, 
na 47. ročníku Mezinárodního festivalu 
Porta. Čekají nás čtyři dny plné oblíbe-
né hudby, přátelství, zajímavých setká-
ní a zážitků. Můžeme se těšit na to, že 
na různých místech města zazní  melo-
die, které spojí muzikanty s diváky.

Neexistuje mnoho akcí s tak dlou-
hou tradicí, kterými by proslulo naše 
město nejen v České republice, ale 
i  v  zahraničí. Porta je pojem. V Ústí 
nad Labem vznikla a po letech vy-
hnanství se k nám vrátila a věříme, že 
už tady zůstane napořád. 

Organizátoři pro soutěžící, hudeb-
ní hosty a diváky připravili zajímavý 
program. Snad k jeho úspěchu přispěje 
i město. Ústí nad Labem a jeho blízké 
okolí má spoustu historických i pří-
rodních zajímavostí, které vás určitě 
inspirují k dalším návštěvám. 

Přeji vám, ať se Porta opět stane vel-
kou kulturní a společenskou událostí 
a ať se vám v Ústí nad Labem líbí. Dě-
kuji organizátorům i všem ostatním, 
kteří se na přípravě akce podíleli.

Vít Mandík 
primátor města Ústí nad Labem

PROGRAM
47. ročník Mezinárodního festivalu v Ústí nad Labem 

Čtvrtek 23.května
Letní scéna U Laguny, park Severní terasa

18:00 hod - BLUEGRASSOVÝ PŘEDKRM: MONOKL, DOSTAVNÍK, BURIZON 

Pátek 24.května
Česko –slovenská autorská soutěž PORTY

14:00 Lidické náměstí – semifinále A( 15 soutěžících)
14:00 Kostelní náměstí – semifinále B (15 soutěžících)
17:00 – 22:00 Lidické náměstí – FINÁLE (10 finalistů)

Hosté: VASILŮV RUBÁŠ, EPY DE MYJE, BOB A BOBCI, XINDL X
19:00 PORTA V CELÉM ÚSTÍ – kapely v restauracích:

Na Rychtě: R.A.Š. (ÚL) a hosté Porty
Hvězda: NEZNÁMI (SK) a hosté Porty

V Zahradě - Brná: ZA STOLEM (ÚL) a hosté Porty
Kavárna ALIBI: ŠÁNTRÉ (Praha) a hosté Porty 

Sobota 25.května
10.00 – 14:00 Kostelní náměstí: Recitály soutěžních kapel

LETNÍ SCÉNA NA VĚTRUŠI
13:30 TRAMPSKÁ SEDMA

 HALÍŘKA, A. JARŮŠEK, KALYPSO, S. HALÁČEK, ŠPUNT, ZLATÝ OREL,  
FALEŠNÁ KARTA

16:00 MEZINÁRODNÍ FINÁLE V INTERPRETACI
8 finalistů z Polska, Slovenska a Česka  

a hosté: BLUEGROUND, ELIŠKA PTÁČKOVÁ,NEZNÁMI (SK),  
KLÁRA TIBITANZLOVÁ, JEROEN SMIT (NL), SCHOVANKY, HOP TROP,  

TOMÁŠ LINKA, PAVLÍNA JÍŠOVÁ, JAKUB SMOLÍK
22:30  Táborák s kytarami a písničkami až do rána

Neděle 26.května  Na Větruši 
14:00 NÁPLAVA 25 let, host MIREK PALEČEK, F. SYSEL

15:00 PŘEHLÍDKA SOBOTNÍCH VÍTĚZŮ
17:00 SLUNÍČKO OTY MAŇÁKA,
18:00 POTLACH SE STRÁNÍKY,  

MIREK OŠANEC, MRAKOPLAŠ, J. SAMSON LENK, J. DOBIÁŠ

BAFUŇÁŘI A POSKOCI
(Oficiálně realizační tým festivalu)

Tereza Bárová, Iva Horká, Karel Fencl, 
Ludmila Jarošová, Stanislav Ješina, 

Petr „Lochness“ Křivohlávek, Barbora 
Linková, Jan Loučka, Jan Moucha, 

Oldřich Richter, Zdeněk Stárek, Petr 
Špás, Jindřich Šrejber, Pavel Šlegr, 
Vratislav Urban, Josef Vejlupek,  

Pavel Zeman

Čestní hosté festivalu
Miroslav Albrecht, Jan Dobiáš, Zdeněk 

Ečer, Arno Fišera, Zuzana Kailová, Milan 
Knotek, Petr Křivohlávek, Josef Kobra 

Kučera, Tony Linhart, Vít Mandík, Karel 
Poláček, Milan Rambousek, Oldřich 

Richter, Anna Roytová, Fedor Ňuf Skotal, 
Pawol Szynkowicz, Emil Vraspír

Sbor porotců soutěží MF PORTA
Leoš Kosek

Renata Lankašová
Ota Maňák
Petr Mečíř

Miroslav Navara
Veronika Rezková

Veronika Stráníková
Pawol Szynkowicz

Ľubo Wágner

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

Česká tábornická unie, Agentura MONIA, Agentura JaM
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Hudební festival PORTA a 
GRANETTE & STAROREŽNÁ 
Distilleries je spojení, které 
k sobě patří již po několik let. Asi 
nikdo z tradičních návštěvníků 
festivalu si neumí představit, že 
by Portu nedoprovázel oblíbený 
myslivec, který se laskavě dívá 
na celé dění z etikety Staré mys-
livecké. Tedy nápoje s mnohale-
tou tradicí, která se začala psát 
v Ústí nad Labem již v roce 1847.  
Ředitele likérky GRANETTE 
& STAROREŽNÁ Distilleries, výrobce 
nejen Staré myslivecké, ale i řady jiných 
úspěšných alkoholových nápojů, Pavla 
Kadlece, vyzpovídal časopis Portýr ve 
chvíli, kdy dostal do rukou program se-
dmačtyřicátého ročníku Porty.  
Na jaké vystoupení se nejvíce těšíte?

Program Porty bývá vždy nabitý zají-
mavými interprety. Pokud mi to čas jenom 
trochu dovolí, tak i já rád navštívím vy-
stoupení našich předních interpretů folko-
vých, country a trampských písní. Jelikož 
jde o festival, bude jistě zajímavé sledovat 
všechna soutěžní vystoupení. Samozřejmě  
svou kvalitu mají hosté jako Xindl X, Jakub 
Smolík, Schovanky... Jsem si jist, že se fes-
tival bude líbit.

Co říkáte tomu, že Porta letos nebude 
probíhat na jednom místě, jako dříve 
v Letním kině, ale po celém městě?

Návštěvníci festivalu z různých kou-
tů republiky to sice budou mít složitější, 
ale určitě je lákavá představa, že festiva-
lem může žít celé město. Navíc jsem pře-
svědčen, že jedna z ústeckých dominant 
Větruše si přímo říká o to, aby kulturními 
akcemi byla využívána. Takže toto rozhod-
nutí vnímám jako zajímavý nápad, který 
by mohl zaběhlý festival ještě více zpopu-
larizovat.
Čím byste si připil na zdar dalšího roč-
níku?

Nemůže být pochyb, že v Ústí nad 
Labem by se mělo připíjet něčím jiným než 
tradiční Starou mysliveckou!

Porta opět s myslivcem

Více o bezpečnosti našich lihovin 
naleznete na: www.gsd.cz

VO_2013_06_Portyr_A7_74x105mm_Layout 1  5/20/13  1:55 PM   

PORTÝR, festivalový zpravodaj Mezinárodního 
festivalu PORTA 2013 v Ústí nad Labem (47. ročník)

Redakce: Otýlie Diatková, Eva Houdková,  
Jana Amazonka Matzová, Václav Sedlák,  

Jiřina Georgína Třešková

Šéfredaktorka: Alena Volfová

Tisk a technická příprava: 
 Miroslav Jedlička a EM studio UL

Povoleno MK ČR E61321 SSN 1210 – 6968

Náklad 300 ks

www.portausti-festival.cz



5

Seiftiú

Kapela Seiftiú vznikla před dvěma 
lety při Biskupském gymnáziu Bohuslava 
Balbína v Hradci Králové. Je inspirovaná 
irskou a folklórní hudbou, proto je i název 
irský a znamená improvizace. Autorem 
písně Lady je člen skupiny Ondřej Macl.

Neznámi 

Kapela Neznámi vznikla v roce 1999. 
Od září 2012 účinkuje v novém složení, 
zařazuje slovenský repertoár s novými 
skladbami, ale zachovává i některé ame-
rické skladby. Nové skladby kapela pre-
zentovala živými vystoupeními ve sloven-
ských rádiích Slovenský Rozhlas, Rádio 
Regina a Rádio Piešťany.  Složení: Jaroslav 
Šimo, Jaroslav Rakay, Milan Benkovič, 
Ivan Benkovič, Vladimír Pílek. 

Tolstolobik

Patrik Tomáštík z Koryčan  zpívá 
„protesfolky“. Tak je jeho tvorba ozna-
čena na webu. Všechny písničky, které 
na oblastním kole zazpíval, převyšovaly 
ostatní přihlášené texty. 

Dunibuch
Kapela vznikla v roce 2010 ve složení 

kytara, kontrabas, housle, flétna, kachon 
u nás nazývaný Dunibuch. Hraje vlastní 
skladby ve folkovém stylu a převzaté věci 
z různých žánrových oblastí. Kapelu tvoří 
dva matadoři Daniela Mašková, která ve-
dle zpěvu a kytary je skladatelkou a tex-
tařkou většiny skladeb včetně soutěžní. 
Kapelník  Standa Lysák hraje kytaru, flét-
nu. Kromě „ostřílených kozáků“, jsou v ka-
pele i tři „benjamínci“, kteří ještě v žádné 
kapele nehráli. Eliška Bendářová housle, 
Karolina Mašková kajon zpěv, Jirka Žoch  
flétna a zpěv. 

Slavomír Randis 

Mladík prvorepublikového střihu 
z  Františkových Lázní, jehož tvorba se 
trošku podobá Karlovi Plíhalovi hrajícímu 
Josefa Kainara. Hudbě se věnuje od sedm-
nácti let, avšak hlouběji až na Konzervatoři 
Jaroslava Ježka. Vystudoval obor basová 
kytara. Tvorbě písní, hudbě i textu se věnu-
je zhruba od osmadvaceti let. Pravidelněji 
jako písničkář vystupuje poslední dva roky. 

Dubnička-Lahoda
Vilém Dubnička a Zdeněk Lahoda 

se poprvé setkali v roce 2006, kdy také 
začala jejich dílčí spolupráce. Nejprve to 
byly texty v písních pro mužské vokální 
kvinteto Hlasoplet. Z toho vyústilo něko-
lik písniček pro děti, ale opravdu společ-
ně spolu začali pracovat až začátkem roku 
2010, kdy ze svých písní sestavili pořad 
pro školy, a tak se společně setkali i před 
publikem.

Vystupují jako duo a jako kapela. Duo: 
Maximálně flexibilní a variabilní varian-
ta, kdy vystupuje pouze Vilém Dubnička 
(na rytmické nástroje) a Zdeněk Lahoda 

Petr Rímský a Misitu
Orchestr v této podobě vznikl v sobo-

tu 23. února 2013 v 16.30 omylem. Místo 
plánovaného posezení u kávy se přímo 
na scéně setkali písničkáři Petr Rímský 
a  Petr Vašina, ke kterým později přibyly 
vokalistky Veronika Skočdopolová a Petra 
Zajíčková. O tři týdny později na oblast-
ním finále Porty v Komárově byli sice 
uvedeni jako Petr Vašina a spol., někteří je 
překřtili na TPD (Těsně před důchodem), 
avšak bouřlivým vývojem podpořeným 
ostrými protesty všech čtyř fanoušků do-
spěli zúčastnění k názvu „Mladé a naděj-
ní“. Na zatím definitivním názvu „Petr 
Rímský a Misitu“ se shodli letos 5. května.

(s kytarou a ukulele). Komornější, intim-
nější, technicky méně náročné a levnější 
provedení. 

Kapela: Varianta plnější zvukově 
a hudebně. Spolu s nimi tvoří kapelu zpě-
vák Opery Národního divadla v Praze 
a  také člen mužského vokálního kvinte-
tu Hlasoplet David Vaňáč, který zpívá a   
hraje na klávesové nástroje a Miroslav 
Lahoda, ex Hroší farma hrající na nástro-
je bicí. Na pozici basáka s nimi vystupuje 
Viktor Limr. 

Trilobajt
Litomyšlská kapela Trilobajt v pl-

ném složení existuje přibližně třetí rok. 

Produkuje výlučně vlastní tvorbu, pa-
chateli textů i hudby jsou převážně Filip 
a Vojtěch Vejce Večeře (je autor i soutěžní 
skladby). Kapela sestává z šesti členů – již 
zmíněného Filipa (kytary, zpěv), Vejceho 
(kytary, zpěv), dále Tomáše (hlavní zpě-
vák), Adama (bicí), Aleše (basová kytara, 
zpěv) a Minky (housle, klavír, zpěv). 

Kapela Trilobajt se již dvakrát zúčast-
nila soutěže Skutečná liga v Praze. Minulý 
rok se umístila na druhém místě na ob-
lastním kole Porty ve Svitavách a zúčast-
nila se autorské Porty v Ústí nad Labem 
se svou písní „Zásobní vozy“. Na začátku 
roku 2013 pokřtila svou první desku s ná-
zvem Čeněk. I v letošním roce byla porot-
ci na svitavské Portě vyhodnocena jako 
kapela s druhou nejlepší autorskou písní 
a poctěna možností si zahrát na soutěži 
v Ústí nad Labem.

Kdo si chce vyzpívat autorskou Portu?



6 portýr

ostatních akcích svazu. Volný čas zasvětil 
práci pro druhé. Nikdy nečekal na vděč-
nost a uznání. Jeho přístup k životu lze 
vyjádřit slovy písně Kapitána Kida „ten, 
co koláč medový rozdával všem a na sebe 
zapomněl“. 

Každý z nás, který měl možnost s ním 
pracovat, musí ocenit jeho důslednost, 
spolehlivost a především klid a optimis-
mus. A vždy dobrou náladu, kterou dove-

dl přenášet i na druhé. Ten, kdo se s ním 
setkal, ať už jako s organizátorem nebo 
muzikantem, musel ocenit jeho schopnost 
řešit vzniklé problémy v pohodě a v klidu. 
Stal se miláčkem každé společnosti. Jeho 
odchod je ztrátou pro nás všechny, kteří 
jsme ho znali. Odešel velice nečekaně, aniž 
by nám řekl své ahoj. 

Hodně jsme se od něho za celé období 
naučili, ale odešel tak rychle, že se již ne-

dovíme spoustu informací kolem Porty. 
Věřím, že tam někde nahoře sedí 

společně s Jiřím Šosvaldem, Zbyňkem 
Jelínkem, Zdeňkem Friedlem, Kapitánem 
Kidem, Vladimírem Čechem, Jindrou 
Šťáhlavským a dalšími kamarády, kteří 
mají zásluhu na tom, že Porta žije a bedli-
vě pozorují, jak jejich dílo pokračuje. 

Jindra Šrejber, člen Rady festivalu Porta

dokončení ze strany 1

Předkrm na Laguně
Bluegrassový předkrm zahájí 23. květ-

na Portu v Centrálním parku na Severní 
Terase. V 18.00 hodin začne koncert sku-
pin RED LEAF, MONOKL a BURIZON. 

„Už loni jsme předkrm zrealizovali 
díky velmi dobré spolupráci s radnicí na  
Severní Terase, která se aktivně zapoji-
la i organizačně, což nás velmi potěšilo. 
Výsledek společného úsilí předčil naše 
očekávání. V parku U Laguny se sešlo 
asi 300 až 400 diváků, kteří vytvořili bá-
ječnou atmosféru. Proto i letošní ročník 
Porty startujeme právě na Terase,“ vy-
světlil člen organizačního štábu Porty Jan 
Moucha.

„Smyslem festivalu je protkat město 
s muzikou, která by měla být maximálně 
dostupná. Proto je zdarma úvodní kon-
cert i druhý programový den na Lidickém 
a Kostelním náměstí. Další dva progra-
mové dny, sobota a neděle, je vstupné na 
Větruši 100 korun. Čtyři programové dny 
za 100 korun v letošním roce asi jiný festi-
val v České republice nenabídne, domní-
vá se Jan Moucha.

V případě zhoršeného počasí pořada-
telé počítají s krytým hledištěm, chybět 
nebudou ani stánky s občerstvením.  (red)

Autorská Porta. Co je to za soutěž? 
Jakou má v Portě váhu? Má cenu se jí zú-
častnit? Co znamená vyhrát ji? To jsou 
otázky, které napadají každý ročník zas a 
znovu více než dvě stě soutěžních formací 
Porty v celé republice.

Upřímně řečeno, tak nějak se podvě-
domě autorská soutěž bůhví proč považu-
je oproti té interpretační za nižší váhovou 
kategorii. Ale proč? Pokusím se tenhle 
mýtus vyvrátit. Začnu od Adama. V tom-
to případě od diskuse, která se odehrála 
při jednání společenství lidiček řídících 
Portu. 

Netřeba skrývat, že i v této diskusi za-
zněl názor, že autorská soutěž je zbyteč-
ná, že už není tím, čím bývala, řekněme 
třeba za „totáče“. Že prý už dnes netvoří 
takoví autoři a textaři, jejichž šlágry si do-
dnes broukáme? Proč to tvrdí? Ukažte mi 
kritéria, podle kterých tak soudí. Pravda, 
čas za léta zúžil repertoár zlidovělých pís-
ní oněch dříve narozených autorů. A také 
třeba říci, že ten repertoár byl (zejména 
za toho totáče) mnohdy spíše v ilegalitě, a 
tedy nepublikován a médii nešířen. 

V současnosti je situace zcela odlišná. 
Nová elektronická média dnes umožní 
prakticky každému novému interpretu a 
autorovi svoji tvorbu nabídnout veřejnos-
ti. Matematicky vyjádřeno si dovoluji stav 
dříve:nyní vyjádřit nejméně poměrem 
1:10. Nechci tím říci nic víc a nic míň než 
to, že v téhle ohromné galaxii současných 
autorských počinů se téměř jistě skrývají 
také hity, které ale ocení třeba až další ge-
nerace, až se projeví přirozený časový filtr.

Nesdílím skepsi právě komentova-
ného názoru. Autorského klání Porty se 
v současnosti účastní zhruba 95 procent 
soutěžících ročníku. Zbylá procenta tvoří 
vlastně jen skladby zahraničních autorů, 
otextovaných našimi „porťáky“ a převza-
té skladby. Poroty oblastních kol tak mají 
dost těžkou práci. 

S potěšením sleduji, jak si pořada-
telé oblastních Port dávají stále více zá-
ležet, aby do sestavy poroty nominovali 
nejen skvělé muzikanty a skladatele, ale 
též básníky, pedagogy, textaře. Výroky 
takových porot jsou pak velmi věrohod-
né. Paradoxně se to projevuje i tím, že již 
není ojedinělým úkazem fakt, že na ně-
kterých kolech dojdou porotci k rozhod-
nutí nenaplnit kvótu dvou postupujících 
skladeb, ale určí k postupu jen jediného 
autora či dokonce žádného, jak se to stalo 
letos v Ostravě.

Též „vynález“ ústeckého semifinále je 

dalším tvrdým sítem, ve kterém pro večer-
ní finále zůstane opravdu jen to nejlepší, co 
ročník dal. Síto je to nanejvýše spravedlivé 
a objektivní. Porotci semifinále totiž dosta-
nou texty a záznamy soutěžních skladeb 
předem, za domácí úkol a  při samotném 
soutěžním koncertě si už pak jen přidají 
bodíky za autentický výkon. 

Trofeje Porty se letos budou udělo-
vat již po sedmačtyřicáté. Stále jsou to ty 
prazvláštní „hliněné trojnožky“, předsta-
vující z různých úhlů pohledu muzikan-
ta s nástrojem či trampa s usárnou či... 
anebo.... a také.... Prostě vše, co tam vaše 
fantazie spatří. Svým způsobem geniální 
plastika, kterou každoročně tvoří akade-
mický sochař Miroslav Raboch, je však 
jedna vedle druhé stejná. Jsou si podobné 
jak vejce vejci. Chci tím zdůraznit jedno-
duchý rozměr významu jejího zisku: je 
zcela jedno, zda na čestném místě domo-
va stojí interpretační, divácká či autorská 
Porta. Všechny vypadají stejně a všechny 
mají stejnou váhu - vítězství v Portě!

Petr Lochness Křivohlávek

KoliK váží AutorsKá PortA

Více o bezpečnosti našich lihovin 
naleznete na: www.gsd.cz
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