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ČTVRTEK, PÁTEK

ZPRAVODAJ MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU PORTA V ÚSTÍ NAD LABEM

PRAPOR PRO PORTU

Ne nadarmo je Porta rodu ženského. A nejen tím
pádem má nárok na nějakou tu vrtošivost, ale hlavně
na to, aby čas od času měnila svou tvář, aniž by ovšem
ztratila svou vlastní, původní podstatu. Sice ubývá těch,
kdož pamatují její první krůčky coby hudebního batolete, současný festivalový a přehlídkový muzikantský
boom ukrajuje z krajíce divácké veřejnosti, ale ono
nesmazatelné znamení minulostí dané výjimečnosti to
smazat nedokáže. Tahle dáma lehce přes padesátku si
totiž dovede svou přitažlivostí, utkanou z not, udržet
stálý okruh obdivovatelů a získávat pro svůj nemizící
půvab i podstatně mladší ročníky. Právě proto, že její
hudební menu nabízí stále něco nového.
S nostalgií však budeme i nadále vzpomínat na
vzrušení kolem prvního startovního ročníku, který dal
Portě do vínku nejen vzdor, ale i naději. Obdobně si budeme připomínat roky, kdy její vůně zelených melodií
a kouře táborových ohňů se dostala na index nežádoucích, nebo na období nuceného stěhování z místa na
místo. A protože paměť je zlomyslná potvora, neumí ze
stránek portovního deníku vymazat ani řádky se zákazy pro různé interprety v době, kdy nad pódiem Porty
rozprostřel svá protekcionářská křídla svaz mládeže.
Pravdou ale je, že ani tato nesmyslná síta nedokázala
zastavit stále sílící řeku melodií a písniček, které nám
přecházely do krve jako povzbuzující droga.
Zvonění klíčů pak otevřelo mnohé netušené dveře
a možnosti, ale vždycky je něco za něco. I když zůstal
příjemný fakt báječné, samozřejmé sounáležitosti, zmizel onen nedefinovatelný, ale přesto všudypřítomný
pocit jakéhosi tichého spiklenectví, společného čtení
jinotajů mezi řádkya chuti zakázaného ovoce. A možná
nám to i občas chybí.
Ale pravdou zůstává, že i dnes mají písničkáři a kapely co říci. Je tolik věcí, které je třeba pojmenovat,
tolik záležitostí, o které se podělit, a nejednou i přímo
balancovat na hraně. Muzika je pak nejspolehlivějším
mostem, po kterém přejdou tyto snahy do duší naslouchajících. A pokud Porta dovede i dnes být takovým správným přístavem, kde se všichni sejdou, plní
i v dnešní rozporuplné době své poslání. A potom si
plně zaslouží, aby na jejím stožáru vlál i nadále zelený
prapor naděje z not.
Hanka Hosnedlová
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Porto, Ahoj!

Čtvrtek 1. června 17:00 - malá scéna U LAGUNY
BLUEGRASSOVÝ PŘEDKRM

MONOKL BLUEGRASS BAND, Matěj Kroutil, SUNNY
SIDE BLUEGRASS BAND

Pátek 2. června 16:00 - velká

scéna U LAGUNY

NESOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA SOBOTNÍCH FINALISTŮ

DISNEYBAND, WILLY SEDLÁČEK,
MAZURKIEWICZ & BIELAWA, PLAMENE, JANKA
ŠTUBNIAKOVÁ, VODNÍCI, LATAJACY DYWAN
HOSTÉ
Vítám všechny příznivce dobré muziky v našem městě na Mezinárodním festivalu Porta 2017. S radostí
sleduji, že se tato událost plná optimismu a elánu vydává vstříc do druhého půlstoletí svého života. Věřím,
že Porta a Ústí nad Labem jsou spojeny už natrvalo
a obě instituce budou pospolu existovat ještě dlouhá
desetiletí. Zaslouží si to nejen účastníci a diváci Porty,
ale i Ústečané, vždyť řada z nich považuje Portu doslova za svou a s posezením u trampských písniček
každý rok v červnu napevno počítá. Těšíme se na staré známé muzikanty a tradiční hity, ale i na nové tváře, nové kapely a nové písničky. Určitě opět prožijeme setkání plná dobré nálady, podmanivé atmosféry
a skvělých hudebních zážitků. Přeji nám všem, ať se
Porta 2017 opět vydaří a přinese nám hodně zábavy.
Ing. Věra Nechybová
primátorka Ústí nad Labem

LÍSTEK, SEKVOJ , Hana a Petr Ulrychovi – JAVORY

Sobota 3. června
12:00 - ZAHÁJENÍ VÝSTAVY
Muzeum města Ústí n. L.
ÚSTECKÝ FENOMÉN PORTA
velká scéna U LAGUNY

15:00 - MEZINÁRODNÍ INTERPRETAČNÍ SOUTÉŽ
8 finalistů z Polska , Slovenska a ČR

PORTY

17:15 - COUNTRY MARATON FEŠÁCI 50
REKONVALESCENCE, CADILLAC PAVLA BRÜMERA
a FEŠÁCI S HOSTY

Neděle 4. června 19:30 - scéna NA LAGUNĚ
PÍSNIČKÁŘI NA LAGUNĚ

Čestní hosté festivalu
Ing. Věra Nechybová, primátorka Ústí nad Labem
Jitka Sachetová, radní Ústeckého kraje
Renata Zrníková, starostka ÚMO Severní Terasa
Dr. Pawel Szymkowicz (Polsko)
Štefan „Piťo“ Orosz (Slovensko)
Anna Roytová
Milan Rychlý
PhDr. Mirek Kovářík
Fedor Skotal
Jiřina Třešková
Marie Navrátilová
Petr Křivohlávek
Milan Knotek
Miroslav Albrecht

Vojta Kiďák Tomáško, Jiří Schmitzer
a Petr Lüftner s hosty
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Noty i písmenka
Ráda chválím to naše muzikantské
klání, které má za sebou dlouhý vývoj
a řadu událostí, které ho formovaly, zaplaťbůh, nezdeformovaly. Za svobodna
Porta, za vdana a při rozvodu Trampská
Porta, dnes už zase Porta, dokonce s přívlastkem mezinárodní, ta za chválu stojí. Do Ústí každoročně přijíždí soutěžit
muzikanti, kteří opravdu „umí“ a je třeba jim připravit kolbiště, hostům jeviště
a divákům hlediště. Všechno potřebuje
dobrou organizaci a zázemí. Organizační
štáb soutěže a festivalu pracuje celoročně,
poroty předkol pracují průběžně, ale před
finále dochází ke gradaci úkolů, informace víří a stav se mění hodinu od hodiny.
Portýr také informuje celoročně, ale v aktuálním termínu má žně. A jsme u písmenek. O dění na jevištích i v kuloárech je
třeba napsat a předat dál a o to se poctivě
snaží redakce Portýra.
Setkala jsem se s Portou a Portýrem
už druhým rokem po jejich vzniku.
Nejprve jako divák a fanda brněnských
trampských osad na oblastních předkolech, posléze všech dobrých skupin, které
se dostaly až do Ústí. Po čase, kdy jsem
Portýra jen četla, přišlo období, kdy jsem
pro něj začala psát a pracovat v redakci.
Teď si rovnám si v hlavě řadu šéfredaktorů, kteří se v redakci za ta léta vystřídali,
nejde je vyjmenovat všechny. Sled zahájila
dvojice Kobra-Ňuf, kteří vykonali pionýrskou práci. Vytvořili Portýra v technické
a obsahové kvalitě, která byla pro onu historickou dobu vůbec dosažitelná. Kdepak
fotky, všechno se malovalo a k dispo-

zici byly jen grafické
značky. Mluvíme totiž
o době před padesáti
lety.
Roky
přinášely
nové zkušenosti a přibyly i o trochu lepší
technické možnosti, ale
stejně nic moc, s těmi
současnými to nesnese srovnání. Články,
které tenkrát redaktoři
napsali, se musely nejprve přepsat do sloupků s přesným počtem
znaků, opatřit názvem,
který by se vešel a nezabral zbytečně moc místa. Pak se sloupek
vystřihl a nalepil, aby se už nehnul. Tak
vznikalo „zrcadlo“ pro tisk. Jenže stačilo,
když chviličku před lepením někdo otevřel dveře do redakce a průvan nachystané články rozfoukal. Šéfredaktor Kapitán
Kid měl v této situaci nezapomenutelnou
repliku: „Kdo tady nemáte co dělat, nedělejte to tady, necourejte se.“ Stejně se
zrcadlo nikdy nezvládlo na první pokus.
Škrtalo se, texty se zkracovaly nebo protahovaly a pořád se počítalo a předělávalo,
aby byla plocha nejen vyplněná a logická,
ale i pohledná. V tu dobu už šlo vkládat do textu černobílé fotky, to byl krok
vpřed! Korektury pěkně z hlavy, žádná
automatická podpora a nápověda, a pořád dokola, protože do textů se pořád zasahovalo. Syn Kapitána Kida, Fred, jeden
z dalších šéfredaktorů při nočním od-
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chodu z redakce říkal: „A teď jdu doslova chcípnout do postele“. Hotové zrcadlo
muselo do tiskařského stroje nejpozději
do druhé hodiny v noci. Ráno natištěné
dvojstránky kompletovala a ručně překládala četa dobrovolníků, aby byl Portýr
brzo k dispozici divákům.
Po revoluci přišla jiná doba, už byla
dostupná elektronika a redakční práce
se změnily a zrychlily, články ilustrovaly barevné fotografie. Vzpomínám, jak
Kapitán Kid nechtěl o počítači a programech zpočátku ani slyšet, ale za pár let
je měl už v paži a znovu nám šéfoval.
Nakonec, zvládnuté programy mu pomohly hlavně v jeho úspěšné literární
tvorbě. Od té doby vychází Portýr v té
kvalitě, kterou znáte.
V mezidobí také šéfoval Tony Antony,
který za nějaký rok začal vydávat, za podpory trampské veřejnosti, svůj vlastní
internetový časopis. Také se mi vybavuje
vzpomínka na jednoho šéfredaktora ze
Zlína, tehdy Gottwaldova, který v půlce
práce z redakce utekl! Jeho úkol v tichosti převzala obětavá všeumělkyně Hanka
Hosnedlová, jinak by Portýr asi nevyšel.
Jak je to možné? U této divoké historky
je třeba vysvětlit, že redaktoři pracovali
vždy z čistého nadšenectví, tedy zadarmo.
Závazek k redakční práci tedy ležel pouze
v rovině morální.
Těším se na letošní ročník a věřím, že
bude všechno dobře šlapat. A my, redaktoři, budeme šlapat mezi vámi, účastníky
Porty a sbírat fakta i dojmy. Pokud narazíte na něco, co by se patřilo zapsat a zveřejnit, pak se zastavte v redakci a bez obav
vstupte. Teď už se nám sazba nerozlítá –
a budeme jedno velké ucho. Georgína
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Piťo Orosz - zubný technik s kontrabasom

V muzikantskej spoločnosti mesta
Trnava je meno Štefan „Piťo“ Orosz (nar.
5.8.1933 v Galante) známym pojmom
už celé desaťročia. Na klavíri sa učil hrať
v dobe, keď ešte len utíchali zbrane na
konci druhej svetovej vojny. Neskôr sa
k nemu dostala gitara. K jeho rukám
i k srdcu napokon prirástol kontrabas.
Prvá kapela, s ktorou hral bol Dixieland.
Neskôr sa premenovala na TAZ
Kvintet a Piťo s ňou prežil štvrťstoročie.
Medzitým prišiel rok 1967 a s ním zrod
kapely Carawell Western (Trnava, neskôr
Hlohovec). Piťo venoval kus svojho srdca,
duše i života tejto úspešnej kapele. Tak,
ako naznačuje jej názov, ich hudobný štýl
bol country. Pritom slovenské country sa
ešte len rodilo. Štart kapely bol priam ra-

ketový. Po úvodných hraniach v blízkom
okolí si to v roku 1967 nasmerovali rovno
na prvý ročník medzinárodného festivalu
Porta do Ústí nad Labem. Ich vystúpenie
sa zapáčilo a patrili medzi prvých piatich
ocenených. Pre Slovensko to bola historicky prvá Porta. Úspech ich motivoval
a na Portu do Ústí na Labem sa vrátili aj
v rokoch 1968, 1969 a 1970. Nechýbali ani
na Porte v roku 1972 v Sokolove. V tomto
období naštartovali úspešnú televíznu kariéru. Tá však mala rýchly koniec, pretože
štýl hudby dráždil vtedajších mocipánov.
Kapela sa trochu stiahla, ale neutíchla. Jej
kvality ocenili umelci, ako Jarda Štercl,
Jozef Kroner a ďalší, ktorí si ich prizvali
na estrádne vystúpenia ako sprievodnú
kapelu. Komplikovanosť politicko-spoločenskej situácie sa stupňovala. Prišli
zákazy hrania tejto „americkej muziky“
a neskôr prekážali už aj anglicky znejúce
názvy. Kapela sa presunula k táborovým
ohňom v Malých Karpatoch, Novej Bani,
na Hodrušu a inam, kde bola tak srdečné
vítaná, že trampi celú muzikantskú zostavu považovali za trampskú osadu. Aby
Carawell Western svojím názvom neprovokoval, brázdil pár rokov vlny country
music zamaskovaný za Pltníkov. V kapele Pltníci napokon zostal iba Jaroslav
Patay st. Keďže jablká nepadajú ďaleko od
stromu, pridal sa k nemu v prvom rade
jeho syn Jaroslav Patay ml. a iní muzikanti.

Piťo Orosz sa vrátil na Portu v roku
1982 do Plzne. Prišiel s kontrabasom posilniť kapelu Podkova, v ktorej hral jeho
syn Alexander Orosz. Podkova dostala pozvanie na Portu na prvom ročníku
festivalu Zaprášenými cestami (Banská
Bystrica). Otec a syn Oroszovci boli po
muzikantskej stránke naladení na rovnakú nôtu, a tak v roku 1987 vznikol Piťo
Band. Prezradíme, že v ňom hrával aj Juraj
„Maco“ Macko, ktorý na Porte 2017 zahrá
s kapelou Plamene.
A čo Carawell Western? Vplával do
porťáckych vôd nečakane, ako Bludný
Holanďan ešte raz. Objavil sa na Interporte
v roku 1991 v Ústí nad Labem a potom už
zmizol navždy.
Štefan Orosz dával šancu rôznym žánrom. Prijal ponuku hrania aj v ľudovke.
Na pätnásť rokov zakotvil vo folklórnej
skupine Dudvah (Trnava), s ktorou precestoval poriadny kus sveta. Zahral si
aj s legendami ako Waldemar Matuška,
Karel Effa, Eva Pilarová počas ich hosťovania v Trnave. V súčasnosti, aj vo veku 83
rokov rád prichádza so svojím kontrabasom medzi kamarátov z trampského sveta,
kde je stále očakávaný, vítaný a obľúbený.
Teraz po polstoročí nadišiel ten pravý čas
a Piťo Orosz sa teraz vracia na Portu do
Ústí nad Labem - ako čestný hosť.
Jana „Amazonka“
Matzová a Ľubo „Puky“ Wágner

Přijďte na výstavu! Vernisáž je v pravé poledne.
V sobotu 3. června ve 12:00 bude
v Muzeu města Ústí nad Labem zahájena
výstava ÚSTECKÝ FENOMÉN PORTA.
“Výstava připravená k 50. výročí vzniku
festivalu PORTA zahrnuje 40 panelů, na
kterých je dokumentována cesta, kterou
festival za 50 let prošel,“ říká Jindřich
Šrejber, kurátor výstavy.
Budou zde vystaveny jak dobové dokumenty, tak především fotografie. Ty pocházejí jednak z archívu festivalu a archívů jednotlivých zúčastněných kapel, autory fotografií z posledních ročníků jsou
pak především Petr Berounský a Jindřich
Šrejber. Celá výstava je doplněna řadou
artefaktů, které k PORTĚ patří. Jedná se
především o trofeje, placky a upomínkové
předměty spojené s festivalem.
Pořadatelem výstavy je MUZEUM
MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM a zapsaný

spolek ARS PORTA
BOHEMICA. Její
ARS PORTA BOHEMICA A MUZEUM MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
si Vás dovolují pozvat na zahájení výstavy
členové
Zděněk
Stárek a Jindřich
ÚSTECKÝ FENOMÉN
Šrejber spolu s praPORTA
covníky
muzea
RODINNÉ
STŘÍBRO
ÚSTECKÉHO KRAJE
také celou výstavu
Výstava
je
věnována
50.
výročí založení festivalu
připravili. Výstava
v
Ústí
nad
Labem
1967 – 2017
je realizována za
Slavnostní
zahájení
výstavy
i
celého
festivalu se uskuteční
morální a finančdne 3. 6. 2017 v 12.00 hod. v Muzeu města Ústí nad Labem.
ní podpory města
Ústí nad Labem,
Ústeckého
kraje
a Ministerstva kultury ČR. Děkujeme.
Informace pro mimo ústecké návštěvníky: Muzeum města Ústí nad Labem
Výstava potrvá
se nachází na Masarykově ulici 1000/3
do 27. července 2017.
(vedle divadla) vchod pro veřejnost je
z Brněnské ulice.
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TO NEJLEPŠÍ Z PÁTEČNÍHO VEČERA:

BRATR SESTRY

Po ukončení střední školy vystudoval letecké inženýrství na
Vojenské akademii v Brně. Letectví se však nikdy nevěnoval,
ihned po ukončení školy v roce 1966 se stal profesionálním hudebníkem. Během studií na vysoké škole se soukromě učil hře
na klavír, na brněnské konzervatoři dva roky studoval skladbu
a hru na kontrabas. V roce 1961 spoluzaložil brněnské Divadlo
bez tradic (DIBETRA) kam ho posléze následovala i jeho mladší
sestra Hana. Od roku 1964 přešel do rockové skupiny Vulkán,
v roce 1967 pak do skupiny Atlantis, kam ho opět následovala
i sestra Hana.
Když 21. srpna 1968 přišla „na pomoc“ bratrská vojska, Petr
Ulrych tentýž den spontánně složil a nahrál píseň Zachovejte
klid!. Slova „To ráno bylo klidný jako všechna rána, … a nikdo
netušil, že otevře se brána pro křídla strašných ptáků, která nejsou sen. Zachovejte klid, se ozvalo z ticha, přišel k nám někdo,
kdo nebyl pozvaný, zachovejte klid, když těžko se dýchá a každou chvíli někdo vběhne do rány. Zbývá mi jenom píseň, a proto
zpívám jděte pryč, jděte pryč, pravdu nezničí tanky, my máme
pravdu a vy jenom bič, zradu a bič“ samozřejmě neunikla cenzorům a na kariéru Ulrychových to mělo fatální dopad.
Se skupinou Atlantis vystupoval v pražském divadle Rokoko,
kde zpíval v pořadu Nepůjdem do kláštera. Největším hitem
skupiny byla píseň Nechoď do kláštera, jež tehdy zvítězila
v rozhlasové houpačce (což byla někdejší rozhlasová hitparáda).
Petr Ulrych projevoval sklony k syntéze moravského folklóru
s rockem, což se výrazně projevilo v následujících letech. V roce
1974 vychází sourozencům Ulrychovým legendární album
Nikola šuhaj loupežník. Tato úspěšná deska, nahraná společně
s Orchestrem Gustava Broma, posunula sourozeneckou dvojici
směrem k moravskému folklóru a stylizaci moravských lidových
písní, které jsou dodnes hlavním repertoárem jejich doprovodné
hudební skupiny Javory. Petr Ulrych je uměleckým vedoucím,
skladatelem i textařem této skupiny, kromě této vlastní tvorby je
též autorem scénické a filmové hudby k několika dalším filmům
a divadelním představením. Společně se sestrou Hanou také
vystupoval v jím zhudebněných (jako spoluautor se Stanislavem
Mošou) brněnských muzikálech Legenda, Máj, Koločava
a Radúz a Mahulena uváděných v Městském divadle Brno. Za
hudbu k muzikálu Koločava získal cenu Alfréda Radoka.

Hana a Petr Ulrychovi - JAVORY, pátek 2. 6. v 19 hodin

SESTRA BRATRA

Dětství prožila v Brně, kde byl tec - operní pěvec - angažován jako sólista Janáčkovy opery. Od dětství velmi ráda zpívala, účinkovala v dětských sborech a učila se zpěvu. Vystudovala
střední zdravotní školu.
Po boku svého staršího bratra Petra účinkovala v brněnském
Divadle bez tradic (DIBETRA). Od roku 1964 přešla do rockové skupiny Vulkán, v roce 1967 pak do skupiny Atlantis. Se
skupinou Atlantis vystupovala v pražském divadle Rokoko. Zde
zpívala vedle původního repertoáru také převzaté písně. Dále
též vystupovala s olomouckou skupinou Bluesmeni. Od roku
1968 vystupuje sólově, příležitosti začaly přicházet zejména po
roce 1969, kdy její bratr Petr měl zákaz účinkování v médiích.
Od roku 1970 se datuje její spolupráce s Tanečním orchestrem
Československého rozhlasu (TOČR) i s brněnským orchestrem
Gustava Broma. V roce 1971 získala s písní Spoutej mě (autorů
Bohuslava Ondráčka a Zdeňka Borovce) své první velké ocenění - zlatou Bratislavskou Lyru. V roce 1974 vychází sourozencům Ulrychovým již zmíněné album Nikola šuhaj loupežník.
(Mnohem dříve než pozdější divadelní a filmové adaptace téhož
námětu, jež nesly odlišný název Balada pro banditu). V roce
1975 natočila své první profilové album Pojďte dál, chci být chvíli s Vámi. Společně se svým bratrem Petrem také vystupovala
v brněnských muzikálech Máj, Koločava a Radúz a Mahulena.
Hana Ulrychová je fenomenální česká zpěvačka s velmi silným,
krásným, čistým a výrazně znělým hlasem.
Vystoupení skupiny JAVORY shrnuje a celou svojí atmosférou
podtrhuje cestu sourozenců Ulrychových ke svébytné písňové
tvorbě a interpretaci, která se vzpírá jakémukoli zařazení a škatulkování.
jv (zdroj: WIKIPEDIE)
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Partneři

PORTÝR, festivalový zpravodaj Mezinárodního festivalu PORTA 2017 v Ústí nad Labem (51. ročník).
Připravili: Hanka Hosnedlová, Eva a Michal Houdkovi, Jana „Amazonka“ Matzová, Jiřina „Georgína“ Třešková a Josef Vejlupek.
Technická příprava: EM studio Ústí nad Labem. Tisk: Kulturní středisko - Ústí nad Labem.
Povoleno: MK ČR E 61321 SSN 1210-6968. Náklad 400 ks
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