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Letošní padesátý ročník ústecké PORTY, je bezesporu výji-
mečný. Nejen svým programovým rozsahem, ale troufám si říci, 
že hlavně obsahem, který vyplynul, z přijetí (i pro nás) zcela nové 
dramaturgicko-produkční koncepce.  Možná si to běžný divák ani 
neuvědomí, ale právě za letošní festivalovou koncepcí je skutečně 
moře práce a já jsem rád, že můžu být u toho. Ať již v roli člena 
organizačního štábu, nebo jako moderátor některých vybraných 
koncertů.

Nejvíc mne těší fakt, že všechny koncerty, které jsme od led-
na do března (nejen) ústeckému divákovi nabídli, se potkaly s vel-
mi dobrou návštěvností, díky které, každý z těch koncertů dostal 
„duši“. A najednou, už to není jen o muzice. Je to o těšení se na další 
koncert, je to konečně o radosti z potkávání se, o radosti z poklábo-
sení se starými, ale i nově získanými přáteli…

Na březnové koncerty se již schází diváctvo, které se nebojím 
označit za portovní rodinu, pro kterou jsem měl tu čest moderovat 
koncerty legendárních skupin NEZMAŘI a GREENHORNS. A víte 
co? Na naši „portovní rodinu“, která i jejich koncertům dala duši, 
jsem byl pyšný… Těším se s vámi na viděnou v dubnu.

Honza Moucha, moderátor klubových pořadů PORTY
www.portausti-festival.cz

GREENHORNS 21. 3. 2016 CHOROŠI 21. 3. 2016

NEZMAŘI 10. 3. 2016

V březnu jsme v „porťáckém klubu“ Národního domu  přivítali také NEZMARY  a ŠEGINY, dva týdny po nich 
pak  legendární GREENHORNS a jejich předskokany CHOROŠE.
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Kapelníkem skupiny C-STYL ze Stráže nad Nisou je Pepa Ježek 
(vpravo), kdysi člen legendárních ústeckých STRANGERS.

C-STYL viděli návštěvníci FORA PORTY 26. 3. 2016 v kavárně Café-in.

HOP TROP 7. 4. v Národním domě 
 od  20:00 pokřtí své nové CD

hraničář podporuje 50. ročník 
mezinárodního festivalu porta 

rep
ublic

of tw
o

20. 4. 2016
20.00
hraničář

supp. děti mezi reprákama (cz)
prokopa diviše 7
ústí nad labem 

Indie-folková formace Jiřího Buriana a Mikoláše Růžičky 
REPUBLIC OF  TWO, kteří reagují na dnešní přehlušený svět 
plný agrese, hudebních trendů a retro kolotočů. Převážně jemné 
skladby v akustickém hávu (dvě akustiky, basa, cello a zpěvy) 
jsou nasáklé skandinávskou lehkostí a britskou melodičností. 
REPUBLIC OF TWO ve veřejném sále Hraničář doplní projekt 
Dominika Zezuly, DĚTI MEZI REPRÁKAMA , nominovaný na 
Objev roku 2015 hudebních cen VINYLA.

Fotka Jarka Nohavici je z polského festivalu KROPKA z roku 
2013, kde byl hlavním hostem českého večera. Polský vítěz sou-
těže tohoto festiwalu Piosenki Turystycznej vždy postupuje  do 
mezinárodního finále PORTY v Ústí nad Labem

Ústí nad Labem
Koncerty 12. března až 10. dubna 2016
Každou sobotu od 16:00 hod. v 

JAROMÍR NOHAVICA,  
držitel zlaté PORY z roku 1991, vystoupí  

na velkém sále DK 21.dubna 2016
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Svatý Jiří pod zámkem s Portou slaví Den Země

 Představení divadla Kalich  
„Zločin v Posázavském Pacifiku“ 

 27. 4. v 19.30 Dům kultury

Jiří Schmitzer – recitál
Činoherní studio -25. 4. v 19:00

Dne 23. 4. 2016 proběhne na Smetanově nábřeží v Děčíně 
tradiční zábavné odpoledne Svatý Jiří pod zámkem. Letos je 
to už 10. ročník a my jsme rádi, že si akce získala svoje místo 
v jarním oživení našeho města a zaujme jistě mnoho dětských 
diváků.

Letošní novinkou je, že na pódiu bude po dobu doprovodné-
ho programu probíhat nesoutěžní přehlídka 50. ročníku festi-

valu PORTA a to včetně jejích dětských vítězů. Vystoupí kapely 
HARCOVNÍCI, VOMIŠTĚ, JEHLA a MHS.

Akci pořádá děčínské skautské středisko SOJČÁCI spolu 
s ČSOP Děčínsko a Správou CHKO Labské pískovce. 

Den Země, který je třetím spolutvůrcem programu našeho 
odpoledne, je zároveň ekologickou aktivitou, která chce oslovit 
naše děti a mládež a svými akcemi je vést k rozumnému vztahu 
k přírodě nejlépe v souvislosti s naším městem, v naší krajině, 
v lokalitě, kde se narodily. 

Mediálním partnerem akce je Country rádio.
Už teď se těšíme na hezké odpoledne na břehu Labe, kde je 

na jaře tak příjemně.  Mgr. Hana Cermonová, 
vedoucí skautského střediska SOJČÁCI

Vomiśtě

Gábina Štěpánková ze skupiny Vomiště

Herec Jiří Schmitzer absolvoval DAMU roku 1974, poté 
nastoupil do Činoherního studia v Ústí nad Labem, kde ode-
hrál spoustu krásných rolí.   V roce 1985 se stal členem pražské 
Ypsilonky. Během dalších let se stal výraznou osobností českého 
filmu. Zahrál si ve třiceti celovečerních filmech a v řadě TV se-
riálů. 

Do Činoherního studia se však tentokrát vrací jako vynika-
jící textař, skladatel a zpěvák. Jeho převážně humorné písničky 
ovlivnily celou jednu generaci mladých posluchačů.

Celý večer zahájí vokální skupina PĚTNÍK, která je držitel-
kou divácké  PORTY 2010 z Ústí nad Labem.

Zločin v Posázavském Pacifiku je hudební retrokomedie živě 
provázena originálními písněmi toužení a dálek z první repub-
liky.
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Duben:
 2. 4., 16:00 –  Jan Vytásek & Co (Praha) FÓRUM PORTY ve FÓRU (Cafe in)
  Martin Čepelík (Praha)
 
 7. 4., 20:00 – KONCERT SKUPINY HOP TROP Národní dům
 
 9. 4., 16:00 – BONSAI č 3 (České Budějovice) FÓRUM PORTY ve FÓRU (Cafe in)
  Standa Haláček (Kostelní Lhota)
 
 20. 4., 20:00 – POCTA PORTĚ V HRANIČÁŘI Hraničář
  REPUBLIC OF TWO a DĚTI MEZI REPRÁKAMA
 
 21. 4., 19:00 – JAROMÍR NOHAVICA velký sál - Dům kultury
  recitál držitele Zlaté PORTY z roku 1991 s hostem ROBERTEM KUSMIERSKIM z Polska
 
 23. 4., 13:30 – SVATÝ JIŘÍ S PORTOU SLAVÍ DEN ZEMĚ Děčín, Smetanovo nábřeží pod zámkem
  Harcovníci, Vidle , Báry , Jindra Kejak
 
 25. 4., 19:00 – Jiří Schmitzer – recitál Činoherní studio 
  předskokan: host PORTY
 
 27. 4., 19:30 – ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU – Dům kultury
  Trampská hudební komedie -divadlo Kalich
 
 29. 4., 19:00 – KONCERT K NEDOŽITÝM 70.NAROZENINÁM PAVLA BRÜMERA Národní dům
  Skupina CADILLAC a hosté
 

Květen:
 1. 5., 13:30– DVORANA PORTY S COUNTRY RADIEM Větruše
  TAXMENI, BlueGround ,Ivo Jahelka, SEM TAM, The BOOM
 
 12. 5., 16:30 – PÍSNIČKY PRO PORTU (pořad pro mládež) Dům kultury
  Václav Neckář a BACILY a PŘELET MS
 
 12. 5., 19:00 – RADŮZA koncert Národní dům
  předskokan Přelet MS
 
 14. 5., 12:30 – PORTA na Pivním jarmarku Kostelní náměstí
  hosté PORTY WORKERS a 9431
 
 14. 5., 13:30 – Český rozhlas SEVER PORTĚ zahrada Českého rozhlasu SEVER
  PŘÍMÁ LINKA, MARIEN, Jakub Smolík
 
 20. 5., 20:00 – FOLK V HRANIĆÁŘI Hraničář
  host PORTY: VASILŮV Rubáš
 

AKTUÁLNÍ PROGRAMOVÝ KALENDÁŘ PORTY 2016
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AKTUÁLNÍ PROGRAMOVÝ KALENDÁŘ PORTY 2016

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 70  JAR - koncert Pavla Žalmana Lohonky
  TRAMPSKÁ SEDMA nesoutěžní přehlídka trampských kapel
  PABĚRKY MARKO ČERMÁKA, SEKVOJ, ZLATÝ OREL, 
  FALEŠNÁ KARTA, Franta Hacker a spol. a Scarabeus
 

  SEMIFINÁLE B AUTORSKÉ SOUTĚŽE  Scéna Lidické náměstí

  Přehlídka vítězů PORTA dětem

  FINÁLE AUTORSKÉ SOUTĚŹE- 9 finálových skladeb

  GALAKONCERT 
  Roman Horký, STRÁNÍCI, COP, SLUNÍČKO 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
  Dětská stezka, Divadlo KRANBICE, Kouzelnická show, SAXANA dětem a další.
 

  FOLKSTAGE:
  EPYDEMYJE, Petr Lüftner, Hustej Wimpy , O5 a Radeček , Mirka Miškechová a další
 

  MAIN STAGE:
  FINÁLE A GALAKONCERT
  9 finalistů mezinárodní interpretační soutěže (CZ, SK,PL, NL,H, A) 
  Hosté: NÁPLAVA, Mirek Paleček, RANGERS BAND, XINDL X, WILLIE JONES BAND (USA), HRDZA (SK), 
  Petr Kocman a PK BAND, Allan Mikušek (SK), PACIFIK, Jitka Vrbová, Naďa Urbánková, Petra Černocká, 
  Olga Matušková, Věra Martinová, SPIRITUÁL KVINTET, Wabi Daněk a další.
 

 5. 6. – KONCERT NA LAGUNĚ Laguna v Centrálním parku, Severní Terasa
  František Nedvěd - koncert písničkáře podle výběru diváků v anketě.
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Portovní kniha rekordů
Rekordy a kuriozity jsou tématem 

vděčným k zaznamenání snad všude na 
světě. Guinnessova kniha rekordů bu-
diž důkazem. Chcete-li zůstat doma, 
pak vzpomeňme agenturu Dobrý den 
z Pelhřimova, která spravuje českou da-
tabázi rekordů a kuriozit. Porta ostatně 
v české knize také figuruje se svým zápi-
sem o rekordním počtu společně hrají-
cích strunných nástrojů najednou. 

Letošní Podbrdské kolo přineslo 
úžasnou kuriozitu, které by zaznamená-
ní také slušelo. Na jedné scéně se potkali 
dva bubeníci s ohromně rozdílnými pa-
rametry. Posuďte sami:

Kapela ROCKSANA ze Zaječova, 
čtyři úžasní kluci produkující velmi so-
lidní vlastní autorský rock, který tvrdí 
bubeník Adam Kasík. Za bicími není 
tenhle osmiletý, 33 kg vážící muzikant 
skoro vidět, ale slyšet je ho proklatě dob-
ře.

A nyní ty dva číselné údaje vynásob-
te šestkou. Vyjde vám z toho skupina 
BORDO z Roudnice nad Labem, velká 
kapela zkušených perfektních muzikan-

tů, jejichž stage plan na scéně uzavírá 
v pozadí mohutná dvoumetrová figura 
Miloše Řepy. Před ním jeho bicí vypa-
dají jako dětská cingrlátka. Není divu, za 

svých 48 let nashromáždil 190 kg hmot-
nosti.

Společné foto popsané údaje jen po-
tvrzuje… Lochness 

Na  Jihočeském oblastním kole v Českých Budějovicích  bylo 12.března opravdu „živo“

NAHY
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Národní dům 29.dubna 

A kola se točí
Porta se každoročně většinou snese 

na českou hudební scénu odkudsi z mo-
ravských jesenických velehor. Tamní 
Severomoravské, či chcete-li Jesenické 
oblastní kolo v Bludově bývá tradičně 
první březnovou sobotu. 

Letošní kolotoč soutěže Porty se však 
výjimečně roztočil v Praze už ve čtvrtek 
a pátek 3. a 4. března. To se ve stodůlec-
kém Mlejně konala dvě pražská předkola, 
nutná k tomu, aby se přesel jako obvykle 
vysoký počet přihlášených do pražského 
„portování“. Letošek jich na scéně před-
stavil 33. Porota si vybrala 14 z nich a ur-

čila tak scénář pražského finále, datované 
na 14. duben. V něm si tři soutěžící užijí 
postup do národního finále v Řevnicích. 
Zastoupení to bude věru silné! Celá řada 
pražských finalistů se totiž už může po-
chlubit mnoha oceněními a zkušenostmi 
z renomovaných hudebních událostí ne-
jen portovní scény. 

Ale vraťme se pod Jeseníky. V sobotu 
5. 3. si tam postup vyzpívaly skupily, kte-
ré budou nováčky v Řevnicích: 1.  místo 
TROCHA KLIDU ze Šumperka a druzí 
byli EAGLE MOUNTAIN BOYS z Řetové. 
Až za nimi byl renomovaný přerovský 
ŠPUNT. Za autorskou trofejí pojedou do 
Ústí  Petr Melda MELUZÍN z  Boskovic 
a ostravská písničkářka Kristýna 
LIŠTIÁKOVÁ s Bandem Ostrava.

Týden poté se Porta přestěhovala 
napříč republikou do útulného studio-
vého sálku Českého rozhlasu v Českých 
Budějovicích. Jihočeské oblastní kolo 
odtud do éteru letošní Porty vyslalo dal-
ší objev: Trio NAHY a BAGR říká své-
mu stylu NewCastleFolkPop, díky lásce 
k  Novohradským horám, kde vzniká 
většina písniček. Na jihočeské Portě hráli 
poprvé a soutěž zakončovali, hnáni kla-
kou fanoušků. Ti drželi transparenty jako 
Nahy je bůh, Milujeme Nahyho!, křičeli a 
troubili. Publikum nadchla hitovka Hej 
more!, příběh z budějovického Palačáku 
se sloganem Šárina je jenom moje! 
Postupují jak do Řevnic, tak i na autor-
ské klání do Ústí nad Labem. Zabodovali 
ještě písničkář Mirek BALDRYCH, kte-
rého čeká řevnické semifinále, a Adéla 
JONÁŠOVÁ, jíž porota dala další autor-
skou cenu a postup do Ústí.

19. března se portovalo pod Brdy 
v Hořovicích a v Březové u Sokolova.  

Podbrdské kolo přivítalo sice jen 10 sou-
těžících formací, ale zato všechny na hod-
ně dobré úrovni. Ostatně oba držitelé tro-
feje Porta z Řevnic 2014 a 2015 byli vítězi 
Podbrdského kola.  Přidá se k nim letos 
třetí? Tuhle šanci dostala v Hořovicích 
kapela CIHELNA & spol., která za se-
bou nechala i vítěze Porty 2014, skupi-
nu Louka Band. Cihelna dostavá šanci 
i v Ústí, kam spolu s nimi pojede písnič-
kář Pavel ŠILHAVÝ.

Ani kolo Poohří v Březové u Sokolova 
neoplývalo velkým počtem přihlášených 
a pohříchu ani takovou kvalitou, jako 
Brdy. Ani zde se neprosadil renomova-
ný interpret, v tomto případě KVINTA. 
Skončila za zády sdružení VÝMĚNA 73, 
která rovněž putuje do Ústí na autorskou 
soutěž. Doprovodí jí  Jarda KŘÍŽ s úspěš-
nou skladbou Pojďme si hrát.

Po uzávěrce tohoto čísla se dozví-
me další postupující muzikanty. 9.  dub-
na se bude hrát v Hálkově divadle 
v  Nymburce. Ve čtvrtek 14. dubna si to, 
jak už řečeno, rozdá 14 pražských finalis-
tů a v sobotu poté zazní Portou Pardubice.  
Superportovní víkend přijde 22. – 23. 4., 
kdy se odehraje dokonce 7 oblastních 
kol najednou! Ale o tom až v květnovém 
Portýru. Petr Lochness Křivohlávek

Antonín Kny, Petr Kocman, Tomáš 
Linka, Jan Turek, Karel Poláček, 

Robert Moucha,  Pavel Kaiser, Martin 
Melničenko, Zdeněk Hradecký, Miloš 

Slezák, Milan Černý, Pavel Holík, 
Jaromír Rygl,

Zbyšek Hazmuka, Miroslav Roček, 
František Kasl, Filip Kobrle, Jiří 

Žaloudek a Martin Částka – ti všichni 
vystoupí ve vzpomínkovém koncertu 

na Pavla Brümera.

KONCERT K NEDOŽITÝM 70. NAROZENINÁM PAVLA BRÜMERA
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