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Džínová kráska
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Veškerá výročí svádí k návratům, oživování vzpomí-
nek a počítání let ve smyslu, bože to to letí! Právě letos 
je tomu 25 let, kdy v Ústí nad Labem probíhala na plné 
pecky resuscitace Porty. Sešla se tam zase parta těch ka-
marádů, kteří si připomněli, že před dalšími mínus pěta-
dvaceti llety zhmotňovali myšlenky na založení festivalu 
Porta. 

V jednadevadesátém v kulturáku znovu v organizač-
ním štábu usedl Zdeněk Friedl, Zbyněk Jelínek, Kapitán 
Kid, Wabi Ryvola, Zdeněk Lukášek, Jarda Studený, 
vzpomenu-li jen na ty, kteří dnes už mezi námi nejsou. 
Pro myšlenku obnovy Porty v jejím rodném městě však 
hořeli i další přizvaní kamarádi. Nesmírně jsem si vážil 
toho, že jsem měl tu čest, být jedním z nich. Ty ústecké 
štáby Porty byly pro mě svátkem a základní školou učed-
níka na „portovního bafuňáře“.  Dodnes na to vzpomí-
nám a z toho čerpám. 

Čas vzpomínky vzdaluje a zjednodušuje. Pro mě se celá ta úžasná 
doba obnovování ústecké Porty vryla do paměti nádherným plakátem, 
tuším formátu A0, na kterém na Portu ´91 zve džínová diva s kytarou za-
věšenou přes rameno, které zpod modré „ryvolovky“ vlál vodopád dlou-
hých kaštanových vlasů. Teprve později jsem se dozvěděl, že modelem 
byla dcera Kapitána Kida Kristýna.

Na tenhle plakát se za léta nakupila spousta dalších, za jejichž texty 
se schovala neuvěřitelná halda práce, událostí a zážitků. Porta se měnila, 
přibývalo muzikantů a oblastních kol, ale třeba i nervozity z nesmyslného 
dvojportí. To naštěstí v roce 2007 pominulo, ale zůstalo a navždy zůstane 
neustálé přetřásání pytlíku s penízky a z toho vyplývající umění možného 
při tvorbě programů jednotlivých ročníků. Portě přibyla konkurence, boj 
o diváky, ale i letitý boj s audiovizuálními médii o to, aby portovní muzika 
přestala být v jejich dramaturgických plánech a play listech „okrajovým 
žánrem“.  Paradoxem v tomto smyslu je, že Porta je snad více vážená v za-
hraničí, kam jí před pár lety mezinárodní formát ústeckého finále úspěš-
ně exportoval.

Ale dosti nářků!  Nadcházející padesátý ročník festivalu je velikou 
šancí, aby Porta, nejen jako ústecké, ale též celonárodní rodinné stříbro, 
pokračovala ve zhodnocování své ryzosti. Přejme jí, aby současní „štábní 
dědci“ úspěšně zařadili oslavu letošní padesátky do krásných vzpomínek 
jejich pokračovatelů tak, aby za dalších třeba 25 let byla Porta pořád tou 
nádhernou, stále mladou džínovou kráskou! Lochness 

Jeden z nejlepších současných slovenských písničkářů 
PETER JANKŮ z Bratislavy, druhý v mezinárodní interpre-
tační soutěži PORTY 2014. „Je to trochu takový slovenský 

Karel Kryl současnosti, prostořeký a nepřehlédnutelný. 
Však s tím má taky doma potíže…“ říkají o něm jeho pří-

znivci. Peter je povoláním scénograf a pracuje především 
pro Slovenské Národní divadlo v Bratislavě.  Také v Ústí 

nad Labem jsme se už setkali s jeho dílem (scéna k baletu 
Cikánské kořeny/í). Peter je také autorem jevištní scény 

dnešního večera.

Právě v roce 2016 oslaví DRuhá TRáVA své 25. narozeniny. Její sólový zpěvák 
Robert Křesťan  - nositel tří autorských cen festivalu PORTA - je považován 
za hvězdu českého bluegrassu a do povědomí diváků se dostal především 
v 80. letech jako člen skupiny POuTNíCI. Kapelník a multiinstrumentalista 
Luboš Malina ( druhý zprava) je významnou postavou českého bluegrassu 

a spoluzakladatelem DRuhÉ TRáVY. S Robertem Křesťanem se potkal právě 
ve skupině POuTNÍCI.
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Programový kalendář 50. PORTY 2016

Padesátá PORTA – seriál na půl roku
Už delší dobu jsme si říkali, že ten 

jubilejní 50. ročník našeho festivalu 
uděláme nějak jinak, ale teprve za-
čátkem loňského roku se začaly rodit 
konkrétní nápady. A tehdy vzniklo 
řešení, jak na PORTU pozvat co nej-

více těch, kteří by tady být měli, jak 
využít některých dosavadních nevý-
hod při pořádání festivalu ve stotisíco-
vém městě tak, aby se staly výhodami, 
jak zaujmout co nejvíce diváků. To co 
z  toho vzniklo, najdete v následujícím 

PROGRAMOVÉM KALENDÁŘI, kte-
rý však dnes ještě není rozhodně úplný. 
Brzy do něj přibydou ještě další nové 
akce, ale také budou doplněni další 
zpěváci a hudebníci do akcí již v kalen-
dáři uvedených. (jv) 

Leden:
 12. 1. – LEGENDY PORTY Národní dům

Robert  Křesťan a DRUHÁ TRÁVA, Peter Janků, RomAnce

 30. 1. – PLES VŠECH ÚSTEČANŮ   Dům kultury
  pozvánka na PoRTU

Únor:
 17. 2. –  HUDEBNÍ PECKY PORTY Národní dům 
  Lenka Dusilová, ŠVÉDoVA TRoJKA  

 25. 2. – MALINY PO PLOTNÉ Dům kultury
  mALInA BRoTHeRS, oD PLoTnY SKoK 

 27. 2. – COUNTRY BÁL PORTY Národní dům
  ReKonVALeScence,  KLIĎÁnKo, KARAmeLA( ve spolupráci s country radiem )

 29. 2. – BÁJEČNÝ POTLACH S KIDEM  (Pocta zakladatelům  PoRTY ) Národní dům 
  Jiří Suchý, Jitka molavcová, BoB A BoBcI, Vlaďka Velinská, RIDInG HoPPeRS a STŘePY

Březen:
 7. 3. – KRÁLOVNY COUNTRY Dům kultury
  Věra martinová, Petra  Černocká , Petr Kocman a PK BAnD a další    

 10. 3. – ZADÁNO PRO LEGENDY  Národní dům
  neZmAŘI se symfonickým kvartetem, ŠeGInY

 15. 3. – KAREL  PLÍHAL - KONCERT Národní dům

 18. 3. – DVORANA PORTY S  COUNTRY RADIEM kino Lípa Duchcov
  Pavlína Jíšová , BoB A BoBcI , martin Rous, PŘÍSTAV

 21. 3. – BARDI  A UŠÁCI Národní dům
  Koncert skupin GReenHoRnS a cHoRoŠI

Duben:
 6. 4. –  PÍSNIČKÁŘI S DIRIGENTEM Dům kultury
  Pavlína Jíšová, Pavel Dobeš, Radek Tomášek a orchestr opery Severočeského divadla v Ústí nad Labem 
  řízený milošem Formáčkem  

 7. 4. –  KONCERT SKUPINY HOP TROP Národní dům  

 20. 4. – MODERNÍ FOLK PORTĚ Hraničář 

 23. 4. – SVATÝ JIŘÍ S PORTOU SLAVÍ DEN ZEMĚ Děčín, Smetanovo nábřeží pod zámkem                                                                                                         
  Vítěz dětské PoRTY, HARcoVnÍcI, VIDLe, BÁRY  a Jindra Kejak 

 27. 4. – ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU Dům kultury
  Trampská hudební komedie ondřeje Havelky a martina Vačkáře (Divadlo Kalich )

Květen:
 1. 5. – DVORANA PORTY S COUNTRY RADIEM Větruše              
  TAXmenI, BlueGround, Sem TAm, Ivo Jahelka a další 

 12. 5. – PÍSNIČKY  PRO  PORTU (pořad pro mládež ) Dům kultury
  Václav neckář a BAcILY, PŘeLeT mS v 16,30

 14. 5. – Český rozhlas SEVER PORTĚ zahrada Českého rozhlasu SEVER
  Jakub Smolík, s kapelou, Tomáš Linka s PŘÍmoU LInKoU a mARIen  

  27. 5. – ČESKO NĚMECKÝ FOLKOVÝ VEČER Hraničář

Červen:
 2. 6. – BLUEGRASSOVÝ PŘEDKRM scéna U LAGUNY   
  PoUTnÍcI, Gn RoSeS, moDRoTISK a BLUe GATe

 3. 6. – SEMIFINÁLE  A  AUTORSKÉ SOUTĚŽE scéna U  LAGUNY

  Žalman slaví 
  TRAMPSKÁ SEDMA - nesoutěžní přehlídka trampských kapel  
  PABĚRKY mARKo ČeRmÁKA, Jitka  Vrbová a Standa chmelík,
  SeKVoJ, ZLATÝ oReL, FALeŠnÁ KARTA, KTo TRIo a ScARABeUS 

  SEMIFINÁLE  B  AUTORSKÉ SOUTĚŽE Scéna Lidické náměstí

  Přehlídka vítězů soutěže PORTA dětem

  FINÁLE AUTORSKÉ SOUTĚŽE- 9 finálových skladeb
  GALAKONCERT 
  Roman Horký, Dalibor Janda, coP, Stráníci, Pepa Štros  a další

  SEMIFINÁLE  C  AUTORSKÉ SOUTĚŽE Scéna zahrada Hvězda

  PORTA V CELÉM ÚSTÍ kavárna ALIBI a zahrady MEDUSA, HVĚZDA, V ZAHRADĚ Brná a další.
  Recitály soutěžních kapel

 4. 6. – Dětský den na PORTĚ Letní kino od 10:00
  Soutěže  pro děti, Saxana dětem a další 

    FUTURE  STAGE:
  ePYDemYJe, Petr Lüftner, VASILŮV RUBÁŠ, Hustej  Wimpy, o5 a Radeček, mirka miškechová(SK) a další 

  MAIN STAGE: 

  FINÁLE A GALAKONCERT
  9 finalistů mezinárodní interpretační soutěže (cZ, SK,PL, nL,H, A)
  Hosté: nÁPLAVA, mirek Paleček, RAnGeRS BAnD, mirek Černý, STeVe & HeATHeR (Francie), XInDL X, 
  WILLIe JoneS BAnD (USA), HRDZA (SK),Petr Kocman a PK BAnD, Allan  mikušek (SK), PAcIFIK, 
  Věra martinová, SPIRITUÁL KVInTeT, Wabi Daněk a další.

 5. 6. – KONCERT NA LAGUNĚ Laguna v Centrálním parku, Severní Terasa         
  Koncert písničkáře podle výběru diváků v anketě : František nedvěd

Změna programu vyhrazena
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Výtisk ZDARmA

Mezinárodní interpretační soutěž 
50. ročníku PORTY má již první soutě-
žící. Jsou to vítězové národních soutě-
ží v Řevnicích (Česko) a Głucholazech 
(Polsko) a také vítěz  festivalu BRÁNA 
pro soutěžící do osmnácti let, kterou 
již tradičně v Brně pořádá Česká tá-
bornická unie. Známe již také finalistu 
z Holandska, který postoupil na základě 
udělení divoké karty, zatímco na další 
finalisty (Slovensko, Maďarsko) zatím 
čekáme. Postupně Vám je budeme před-
stavovat. Tady jsou první tři z devíti fi-
nalistů, které uvidíme v sobotu 4. června 
2016 odpoledne a v podvečer v amfiteá-
tru Letního kina v Ústí nad Labem:

Karolina Zietek 

Do Mezinárodního finále postou-
pila z polského partnerského festivalu 

Finalisté do červnového finále v interpretaci 
KROPKA (festiwal piosenki turysty-
cznej) a určitě patří k objevům tamní 
hudební scény. Za krátkou dobu  dvou 
let získala řadu cen, a to jak v pěveckých 
soutěžích, tak i v oblasti herectví. To se 
promítá i do jejího hudebně-poetického 
projevu. V Ústí nad Labem připravujeme 
kromě jejího krátkého soutěžního vy-
stoupení i její recitál v kavárně Alibi, kde 
vystoupí s dalšími soutěžícími v rámci 
série nesoutěžních koncertů PORTA 
V CELÉM ÚSTÍ.

TRAPAS

TRAPAS vznikl v zimě roku 1996 
jako „hec“. Již v roce 2001 se ale kýže-
ný komárovský úspěch dostavil. Divácká 
PORTA a celkově druhé místo v ob-
lastním kole za výbornou příbramskou 
GINEVROU  znamenalo postup do se-
mifinále celostátní Trampské PORTY 
v Ústí nad Labem. Semifinálový rozstřel 
kapela úspěšně zvládla a čekalo jí opojné 
vystoupení v letním amfiteátru. Sice bez 
papírového úspěchu, ale s obrovským 
zážitkem. Ještě několikrát se kapela pro-
bojovala do semifinálových i finálových 

skupin, a to jak na národní soutěži, tak 
i mezinárodní. Až v roce 2015 kapela vy-
hrála národní finále PORTY v Řevnicích 
a postoupila do finále interpretační sou-
těže 2016 v Ústí nad Labem. I TRAPAS 
bychom rádi uvítali v Ústí také mimo 
soutěžní scénu.

TA JEDNA CHWILA

Vynikající duo písničkářů, které vzni-
klo v roce 2010 ve Varšavě a již v tomto 
roce vyhrálo na festivalu studentské kul-
tury ve Wroclavi. Písničkáři  Martyna a 
Slawek uspěli v roce 2012 také na festivalu 
KROPKA v Glucholazech a o rok později 
reprezentovalo Polsko na Mezinárodním 
festivalu PORTA v Ústí nad Labem. Zpě- 
vačka Martyna Skrzecz kowska se stala 
v  Ústí nad Labem Miss Porta 2013. Do 
letošního finále interpretační soutěže TA 
JEDNA CHWILA postoupila jako ab-
solutní vítěz KROPKY 2015. Věříme, že 
i zde se nám podaří hosty přivítat na ně-
kterém z nesoutěžních recitálů. (jš)

Pořadatelé:  


