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Dvorana - to  je něco jako síň slávy, přehlídka slavných a tak 
podobně. Je velice ošemetné někoho mezi slavné zařadit a jiné-
ho nikoli. Dlouho jsme si nad tím lámali hlavu, uvažovali jsme 
jak to udělat, když jenom jeden nebo dva z celé řady koncertů 
při letošním padesátém ročníku PORTY nazveme DVORANA 
PORTY. 

Slavných, vítězných, zasloužilých a obdivuhodných kapel je 
v žánru folk, tramp a country u nás opravdu hodně a ani těch 
několik desítek koncertů nám neumožní všechny představit. 
Řekli jsme si tedy, že pro tenhle koncert vybereme účinkující 
tak, abychom slovu dvorana neudělali ostudu a taky abyste se 
vy, diváci, dobře bavili……

Na Větruši jsme měli připravený hlavní koncert festivalu 
– tedy mezinárodní finále v  interpretaci a sobotní galakoncert 
a také dokonce i nedělní narozeninové recitály a vyhlášení vítě-
zů – už v roce 2013. Studené a deštivé počasí, (tehdy předzvěst 
následující povodně) nás však doslova zahnalo do útrob Domu 
kultury. Nám to ale nedá, na Větruši je krásně a protože tento-
krát nejde o soutěž, ale o DVORANU, máme k dispozici také sál 
zámečku. jv

Klára Tibitanzelová se skupinou BlueGround
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Poslední dubnový víkend 
ve znamení oblastních kol

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

Fórum PORTY byla série koncertů vymyšlená až v únoru 
při jednání s marketingem obchodního centra FORUM. Po 
březnových úvodních koncertech se v dubnu PORTA v kavárně 
C a f é  i n  zabydlela. Na poslední koncert Fóra PORTY v sobo-
tu 9. dubna si přijeli zahrát i zkušení matadoři Standa Haláček 
z  Kostelní Lhoty a BONSAI č.3 z Českých Budějovic. Diváci 
seděli nejen v kavárně, ale také na přistavěných židlích z boku 
podia a nebo také u zábradlí pojízdného schodiště…

Standa Haláček BONSAI č.3

Veřejný sál Hraničář je novou ústeckou kulturní platfor-
mou a v jeho klubovém prostředí proběhla 20. dubna POCTA 
PORTĚ. Šlo o koncert skupin netradičního folku. Na snímku je 
záběr z koncertu Děti mezi reprákama.

PORTA v Hraničáři

Severočeské, Krušnohorské, Jihomoravské, Západočeské, 
Chřibsko-karpatské, Vysočina a v pátek také Brněnské oblastní 
kolo – to všechno se odehrálo na konci třetího dubnového týdne 
pod patronací České tábornické unie v klubech, kulturních do-
mech a na rančích po celé republice.

My z redakce PORTÝRA jsme zvládli pouze tři z nich a tak 
pro objektivitu přinášíme alespoň obrazové zpravodajství.

Krušnohorské kolo - Naopak
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Krušnohorské kolo
Karel Pazderka a BAND

Severočeské kolo - vítězná kapela DISNEY BAND

Severočeské kolo - nejmladší účastník soutěže v Jablonci  
osmiletý Henry z Prahy. 

Na otázku moderátora Co je to tramp? odpověděl: 
„Když jsem vandrák a mám maskáče.“

Chřibsko-karpatské kolo

Západočeské koloZápadočeské kolo - i tady je o budoucnost PORTY postaráno.
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NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT TENTO MĚSÍC

VÁCLAV NECKÁŘ a BACILY
„Písničky pro PORTU“ 

Dům kultury 12. května 2016 od 16:30  
(koncert pro mládež)

PŘELET M. S.
„Písničky pro PORTU“ 

Dům kultury 12. května 2016 od 16:30

a předskokan na „Koncertu RADŮZY“
Národní dům 12. května v 19:00

„RADŮZA“
Národní dům 12. května v 19:00

WORKERS
„PORTA na PIVNÍM JARMARKU“

 14. května Kostelní náměstí ve 12:30

JAKUB SMOLÍK
„ČESKÝROZHLAS SEVER PORTĚ“
14. května zahrada ČRo SEVER, Ústí n. L.,  

Na schodech 10, ve 13:30 

VASILŮV RUBÁŠ 
„FOLK V HRANIČÁŘI“

20. května ve 20:00
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AKTUÁLNÍ PROGRAMOVÝ KALENDÁŘ PORTY 2016
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 M. S.

 12. 5., 19:00 – RADŮZA - koncert Národní dům
  předskokan PŘELET M. S.

 14. 5., 12:30 – PORTA na Pivním jarmarku Kostelní náměstí
  hosté PORTY: kapely WORKERS a 9431

 14. 5., 13:30 – Český rozhlas SEVER PORTĚ zahrada Českého rozhlasu SEVER
  JAKUB SMOLÍK, TOMÁŠ LINKA s PŘÍMOU LINKOU a MARIEN

 20. 5., 20:00 – FOLK V HRANIĆÁŘI Hraničář
  host PORTY: VASILŮV RUBÁŠ

Červen
 2. 6. – BLUEGRASSOVÝ PŘEDKRM scéna U LAGUNY
  POUTNÍCI, MONOKL 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 a COP

   SEMIFINÁLE C AUTORSKÉ SOUTĚŽE Scéna zahrada Hvězda

  PORTA V CELÉM ÚSTÍ kavárna ALIBI a zahrady restaurací: MEDUSA, HVĚZDA, V ZAHRADĚ - Brná 
  Recitály soutěžních kapel

 4. 6. – Dětský den na PORTĚ Letní kino od 10:00
  Dětská stezka, Divadlo KRABICE, Kouzelnická show, SAXANA dětem a další.

  FOLKSTAGE:
  EPY DE MYJE, PETR LÜFTNER, HUSTEJ WIMPY, O5 A RADEČEK a další

  MAIN STAGE:
  FINÁLE A GALAKONCERT
  9 finalistů mezinárodní interpretační soutěže (CZ, SK, PL, NL, H, D) 
  Hosté: VĚRA NARTINOVÁ, PAVLÍNA JÍŠOVÁ, WABI DANĚK, SPIRITUÁL KVINTET, XINDL X, FEŠÁCI, 
  RANGERS BAND, NÁPLAVA, MIREK PALEČEK, WILLIE JONES BAND (USA), PETR KOCMAN a PK BAND,
  ALAN MIKUŠEK (SK), PACIFIK, OLGA MATUŠKOVÁ, JITKA VRBOVÁ, NAĎA URBÁNKOVÁ, 
  PETRA ČERNOCKÁ a další.

 5. 6. – KONCERT NA LAGUNĚ Laguna v Centrálním parku, Severní Terasa
  FRANTIŠEK NEDVĚD - koncert písničkáře podle výběru diváků v anketě.

Změna programu vyhrazena.
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TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE
Laco Khandl – Vlk, inšpirovaný festivalom PORTA

Na treťom ročníku PORTY v  roku 1969 malo Slovensko 
v  súťaži tri hudobné zostavy. Okrem kapely CARAWELL 
WESTERN (Trnava, foto), ktorá sa na festival prihlásila priamo 
a  súťažila v  kategórii „moderné country“, reprezentovali 
Slovensko aj dva trampské zbory: BLIZZARD (Bratislava) 
a  UTAH (Bratislava). Tie postúpili zo slovenského predkola, 
ktoré sa uskutočnilo po prvýkrát 26.4.1969 v  Bratislave-Rači. 
Z poverenia ústredia Slovenskej únie táborníkov (SÚT) ho 
zorganizoval Mestský štáb SÚT Bratislava, ktorý viedol Jaroslav 
Valentini „Bublina“. K  spolupráci oslovil aj Ladislava Khandla 
„Vlka“ z trampskej osady Yukon založenej v roku 1963, v ktorej 
bolo ideálne muzikantské zázemie. Hudobne i  autorsky v  nej 
pôsobili aj osadníci Jerry Uragán a Jack King - Brnkaj. Slovenské 
kolo Porty v  Bratislave sa celkom vydarilo. Vznikla z  neho 
tradícia „Večerov trampskej piesne v Bratislave“.  Laco Khandl 
sa od 15.7.1969 stal metodikom SÚT. Spolupracoval so svojím 
kolegom v  Čechách, metodikom Českej táborníckej únie 
Jiří „Wabi“ Ryvolom. Pokračoval v organizovaní Ústredných 
táborníckych škôl na Slovensku, kde sa učila okrem iných 
zručností aj história trampingu a hra na gitaru. Laco, ktorý 
používal aj pseudonym Jim Athabaska, hrával na gitaru a spieval 
pri trampských ohňoch. V  tej dobe už mal aj vlastnú tvorbu. 
Celkovo sa podieľal ako autor alebo spoluautor na pätnástich 
piesňach. V  roku 1969 založil trampský zbor Blizzard, ktorý 
sa zapojil do súťaženia na slovenskom predkole Porty. Zvíťazili 
a z historického pohľadu sa stali druhou slovenskou kapelou, 
ktorá sa dostala do finále PORTY. Zloženie kapely:

Ladislav Khandl „Jim Athabaska - Vlk “ - 6 strunová 
akust. gitara, spev – barytón
Miroslav Fekete „Oloň“ - mandolína, spev – tenor
Anna Číková - spev – soprán
Na PORTU do  Ústí nad Labem v  roku 1969 pribrali 
posilu, ktorou bol:
Vladimír Čimo - spev – bas
Kapela Blizzard - do prejavu klasického trampského 

zboru vniesla svojim aranžovaním prvky modernej trampskej 
piesne. 

Informačný festivalový občasník si všimol pozoruhodný 
barytón Laca Khandla, ktorý v sólových baladických pasážach 
chytil divákov za srdce. Za srdce chytila pravdepodobne aj 
PORTA jeho. Aj keď kapela Blizzard na jar 1970 už neexistovala, 
pokračoval v muzikantskej aktivite. Rozhodol sa rozvíjať trampskú 
hudobnú tradíciu v  Bratislave a  usporiadal, ako metodik SÚT 
a neskôr SZMS spolu s dobrovoľnými spolupracovníkmi Večery 
trampskej piesne, ktoré boli 14.11.1969, 22.5.1970 a 4.12.1970. 
Po nútenom začlenení SÚT do jednotnej a jedinej mládežníckej 
organizácie SZM, idea a duch táborníctva a trampingu neladila 
s normalizačnou dobou a nedalo sa pokračovať v duchu večerov 
trampskej piesne. Laco Khandl „Vlk“ hľadal iné možnosti 
a vdýchol život novej celoslovenskej autorskej prehliadke piesní k 
táborovým ohňom LUNA SILVA, ktorá sa uskutočnila prvýkrát 
14.4.1972. Tým sa vytvorila štartovacia plocha pre kapely na 
PORTU do Sokolova. LUNA SILVA trvala krátko (1972-1974), 
ale vďaka tejto autorskej súťaži, ktorá trvala iba tri roky priniesla 
desiatky nových slovenských táborníckych a trampských piesni. 
Vlk o  hudobnom trampskom dianí na Slovensku informoval 
prostredníctvom článkov v  denníku Ľud, v  rubrike „Stopami 
táborníkov a  trampov“ neskôr premenovanú na „Pod modrou 
oblohou“. Celkove obohatil trampskú tvorbu okrem svojich 
piesní aj o básne a poviedky. Poskytol priestor na prezentáciu 
tvorby aj iným trampským tvorcom. Zostavil spevník s názvom 
Piesne k ohňu a dva ďalšie s názvom K táborovému ohňu. Vydal 
aj spevník svojich piesní. Je autorom a spoluautorom viac ako 
štyridsiatich publikácií s témou pobytu v prírode a napísal stovky 
článkov. Verný prírode zostal celý život. Bol metodikom, neskôr 
sekretárom a podpredsedom Klubu slovenských turistov. Vždy 
sa však rád vracia k trampským ohňom, aby pozdravil svojich 
kamarátov. Od roku 2008 je za prínos pre tramping a trampský 
život nositeľom placky Johna Hawkinsa – legendy slovenského 
trampingu. 26. januára 2016 oslávil PhDr. Ladislav Khandl, 
kamarát „Vlk“ okrúhle S E D E M D E S I A T I N Y.

Jana Matzová „Amazonka
Ľubo Wágner „Puky“

T.O. Čierna Puma1969 - slov. účastníci celošt. kola Porty, foto L. Khandl
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PŘEDSTAVUJEME ÚČASTNÍKY MEZINÁRODNÍ INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽE
Uvidíte je v sobotu 4. června odpoledne v Letním kině

KEVIN CASH
AND

THE CATTLEMENS
Skupina vznikla v 

roce 2009 se zaměřením 
na country muziku, pře-
devším na období na 50. 
a 60. léta minulého století. 
Za dobu její existence docházelo k postupnému vývoji a změ-
nám v obsazení kapely.

Ve známost  u fanoušků country muziky v SRN vděčí jak 
za vysokou kvalitu muziky, tak dosažené úspěchy na řadě pře-
hlídek a festivalu a to ne jen ve SRN. Kapela vydala již vlastí 
studiové album.

POA PRATENSIS

Skupina Poa pratensis vznikla v roce 2008 v Budapešti se zá-
měrem věnovat se zejména hudebnímu stylu bluegrass.Během 
své dosavadní existence se její repertoár rozšířil o skladby od 
tradičního až po moderní bluegrass, od gospelů až po úpravy 
různých žánrů současné hudby.

Ve skladbách najdete ale i vlivy maďarské kultury a z po-
hledu hudebního spektra prvky žánrů jako je pop, rock, swing, 
country a především bluegrass. Vztah šesti individualit je zá-
kladem  dnešního hudebního vyjádření a zároveň rozhodují-
cím činitelem pro další společný vývoj skupiny.

Co vlastně znamená název Poa pratensis? Poa pratensis 
je odborný latinský název druhu trávy - doma ji známe jako 
lipnici luční, v USA jako kentucky bluegrass (modrá tráva 
z Kentucky). Tato modře kvetoucí bylina roste na svazích po-
hoří v Kentucky, odkud pochází i otec bluegrassu Bill Monroe 
(ten nazval svou skupinu Blue Grass Boys a dal tak jméno v té 
době i nově vzniklému hudebnímu stylu).

V rámci popularizované tohoto stylu hudby se její členové 
podílejí na organizaci Mezinárodního festivalu bluegrassové a 
akustické hudby v Abaligete a také akustického klubu v hlav-
ním městě Budapešti.

Úspěchy skupiny:
2.místo - hlasování diváků - Festival PORTA, Ústí nad Labem (ČR), 
2010
5.místo - hlasování poroty - La Roche Bluegrass Festival (FR), 2010
1. místo - hlasování poroty a diváků - Cool Country Festival, Budapest 
(HU), 2014
2. místo - hlasování poroty - kategorie tradiční country 2015

JEROEN SMIT

O hudbu se začal zajímat již v raném věku v době, když si 
ostatní děti hrály venku. Jako malý kluk trénoval na maminči-
ny varhany. Když jeho otec přinesl domů klarinet, byl Jeroen 
neskutečně nadšený a zapsal se rychle do klarinetové školy. 
Později se dostal ke staré kytaře, kterou mu tatínek opravil 
a Jeroen ji už z ruky nepustil. 

Ve 13 letech byl osloven, aby vystoupil v  rádiu, a tímto 
začala Jeroenova hudební kariéra v Holandsku. Poté, co hrál 
v několika kapelách a cestoval po Evropě, začal vystupovat só-
lově. Jeho několik vystoupení se vysílalo v nizozemské televizi 
a rozhlasu. Dvakrát byl umístěn v Top Hit listu předních roz-
hlasových stanic. Jeho klipy byly pravidelně vysílány na pro-
gramu MTV.

Ve věku 18 let byl Jeroen osloven divadelním producen-
tem, aby si zazpíval a zahrál v muzikálu. Po dvouleté divadel-
ní a muzikálové zkušenosti byl vyzván, zdali by v Čechách na 
Lipně neotevřel muzikou nabitý holandský turistický park. 
A Jeroen tuto výzvu přijal.

 Jeroen natočil v  amsterdamském studiu, jehož majitel 
je přítelem Philla Colinse, demo snímek o šesti skladbách. 
Dokonce mu byla nabídnuta práce profesionálního muzikanta.
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