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„Není kam se hnát, není kam se hnát, 
všichni se na Portě sejdeme, tak není kam se hnát.“  

www.portausti-festival.cz

Závěr čtvrtečního bluegrassového koncertu byl oprav-
du zážitkem. Melodie duši hladící a hned zase rytmus, 
který rozbouří krev a noha začne sama vyklepávat ryt-
mus. Obojí. Tato kapela byla bonbónkem na dortu i mlu-
veným slovem, humor mají v krvi a je vidět, že si slovní vstupy 
doslova užívají. Rozchechtané hlediště výborně reagovalo na 
všechny jejich výmysly. Vtipně zapojili diváky a nešlo jen o slov-
ní repliky, viděli jsme i balet, sumo zápas, manekýna s poutačem 
na jejich CD-heč máme CD! Zdarma ho získá ten, kdo odpoví na 

Týmito slovami vyjadrujem svoju prvú myšlienku po 
príchode do Ústí nad Labem. Vymenila som pritom iba 
jedno kľúčové slovo v texte známej piesne. Všetci žijeme 
veľmi hektický a stresujúci život. Porta je oázou, kvôli 
ktorej sa oplatí zastaviť na chvíľu čas a venovať ho našej 
muzike, ležiac len tak pohodení na zelenej tráve pri lagú-
ne. Zvítať sa pritom so starými kamarátmi – „ústečákmi“ 
i tými, ktorí rovnako ako my dávajú na pár dni zbohom 
svojmu životu a prichádzajú z rôznych kútov, či už sú to 
interpreti, diváci, štáb, porota alebo Cikánuv balet.

Vo štvrtok po sedemnástej hodine sa vytvorila priam 
idylická atmosféra pre bluegrassový předkrm. Sýta zeleň 
v okolí Lagúny - symbol trampingu sa spojila s blankytne 
modrým nebom - symbolom bluegrassu. K oblohe pri-
pevnená slnečná pečať bola zárukou kvality a predpokla-
dom, že sa hľadisko zaplní. Tak sa i stalo. Do lenivého 
slnečného popoludnia vstúpil svojim úvodným slovom 
moderátor Honza Moucha a predstavil lákavé menu blu-
egrassového předkrmu. 

Prvý účinkujúci MATĚJ KROUTIL priniesol trochu 
„plíhalovskej“ poetiky. Lenivosť toku dňa jemne spestril 
svojim hlasom, tvorbou a tónmi gitary. Prizval kamaráta 
Antonína Kindla, aby ústnou harmonikou podčiarkol ro-
mantiku blížiaceho sa večera. Po dobrom začiatku Honza 
Moucha prešiel od hovoreného slova k spevu a spolu 
s kapelou MONOKL BLUEGRASS BAND to vzali jemne, 
ale pevne do rúk. Zladili vlny v lagúne s tónmi a vytvorili 
príjemnú kamarátsku atmosféru. Keďže kapela je pravi-
delným účinkujúcim v tomto predkrme je vidieť, že laťku 
svojho vlastného prejavu posúvajú stále vyššie. 

                                                                                                                   Amazonka

SOBOTA I 2017

SUNNY SIDE BLUEGRASS BAND

jejich otázku jako první. Samozřejmě, někdo to byl. Druhé CD 
získá ten, kdo odpoví jako druhý! No kdo toto vymýšlí!? A zase 
to někdo byl a zaradoval se. Dál už to raději nepokračovalo a já 
dál taky raději nepokračuji, protože konec představení neskončil 
po 22 hodině a je téměř nereprodukovatelný. Georgina
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Program PORTY 2017
Sobota 3. června 

12:00 - ZAHÁJENÍ VÝSTAVY   MuzeuM Města Ústí n. L.
ÚSTECKÝ FENOMÉN PORTA   

veLká  scéna u LaGunY
15:00 - MEZINÁRODNÍ INTERPRETAČNÍ SOUTÉŽ  PORTY

6 finalistů z Polska , Slovenska a ČR
RENDEZ-FOU - Česká republika 
MAZURKIEWICZ & BIELAWA - Polsko
PLAMENE - Slovensko
VODNÍCI - Česká republika
JANKA  ŠTUBNIAKOVÁ - Slovensko
LATAJACY DYVAN - Polsko

17:15 - COUNTRY MARATON  FEŠÁCI 50

REKONVALESCENCE, CADILLAC PAVLA BRÜMERA   
a FEŠÁCI S HOSTY 
Karel Poláček, Radek Stanka, Emilka Petrášková, Hana Horecká, 
Hanka Mladá, Erika Horká, Pavel Kaiser, Rosťa Fišer a Ivan Halada

Moderuje:   
Pavel Bezouška  a.k.a. Bezi jr. (starší archivář II. kategorie)

Neděle 4. června scéna na  LaGuně
19:30 - PÍSNIČKÁŘI NA LAGUNĚ
Tři samostatné koncerty písničkářů, které si v anketě vybrali diváci

Vojta Kiďák Tomáško, Jiří Schmitzer  
a Petr Lüftner s hosty 

Vážení hudební přátelé, 
již přes půl sto-
letí vnímáme 
tradiční svátek 
folku, country 
a  trampských pís-
ní jako nedílnou 
součást života 
obyvatel Ústí nad 
Labem. Letošní 
Mezinárodní fes-
tival Porta vstu-
puje do své druhé 
padesátky – letos 
se tak uskuteční 
51. ročník.
Porta je fenomén 
a není divu, že se 

sem sjíždí ti nejlepší muzikanti a kapely z celé repub-
liky a také Evropy. Dobrá muzika opět zve ke kvalit-
ním hudebním zážitkům, které nabídnou čtyři dny na 
koncertech na několika místech města.
Program festivalu je opravdu pestrý, country mara-
ton nabídne širokou škálu stylů a hostů. Představí 
se hudební stálice Porty, proslulé i méně známé ka-
pely z  Čech i ze zahraničí a další zajímaví hosté. 
Návštěvníky potěší například bývalí držitelé Porty 
Hana a Petr Ulrychovi se skupinou Javory.
Další den čeká přítomné vyvrcholení soutěží zakon-
čené galakoncertem, na kterém jednotlivé kapely 
vzpomenou na legendy country Jindru Šťáhlavského, 
Michala Tučného či Pavla Brümera.   
Rád bych poděkoval organizátorům za to, že tradici 
Porty udrželi a divákům, aby si čtyři dny náležitě užili.

Oldřich Bubeníček 
hejtman Ústeckého kraje

Ľubo Wágner (SK), textař a hudební redaktor, 
novinář, badatel v oblasti trampského hnutí na 
Slovensku, Bánská Bystrica

Dr. Leoš Kosek, Skladatel, muzikant a  hudební 
redaktor Českého rozhlasu,  Praha

Dr. Paweł Szymkowicz (PL),  ředitel festivalu 
Kropka PL, Glucholazy

Renata Lankašová, Aktivní muzikantka a 
textařka  skupiny Náplava – nositelka Porty,  
Ústí nad Labem

Miloš  Keller, hudební redaktor, moderátor 
Country radia,  instrumentalista, Praha

Sbor porotců Mezinárodního 
 festivalu Porta 2017

Pohoda na Portě

Kto letí na Portu z Turzovského vrabčiaka? 
Dvanásť mesiacov sa vystrieda-

lo v  kalendári a vrabčie hniezdo sa 
znova zaplnilo. Na dvanásty ročník 
Turzovského vrabčiaka, ktorý sa konal 
v sobotu 13. 05. 2017 v Turzovke, sa 
prihlásilo 12 hudobných telies v medzi-
národnom obsadení. Všetkých dvanásť 
ich priletelo a celý tucet sa na pódiu po-
stupne predstavil.

Aj napriek ohlasovanej nepriazni po-
časia si slnko obhájilo svoju pozíciu, ale 
to už nezmenilo rozhodnutie zrealizovať 
podujatie v útrobách Kultúrneho domu 
Rudolfa Jašíka. Atmosféra bola pokoj-
ná a priateľská. O priamy postup na dve 
významné medzinárodné podujatia - 
Moravský vrabec a Porta - zabojovalo 
sedem súťažiacich zo Slovenska, traja 
z Čiech a dvaja z Poľska. Medzinárodná 
porota v zložení: Predseda – Ľubo „Puky“ 
Wágner, Ota „Šejk“ Maňák, Aleš „Quack“ 
Kubis, Jindřich Šrejber a Zdeněk Stárek 
si pozorne vypočula všetkých interpre-
tov a po vzácnej tesnej zhode v názoroch 
spravodlivo rozhodla. Do medzinárod-
ného finále interpretačnej súťaže PORTA 
postupujú tieto hviezdy slovenského 
trampského a pesničkárskeho neba.

Stálica na 
hudobnom poli 
t r a m p s k é h o 
sveta, trampská 
kapela Plamene 
( B r at i s l av a ) , 
ktorej kapel-
níkom je Ján 
„ P l a m e ň “ 
Lukačovič, ke-
dysi pesničkár 
a dodnes še-
rif trampskej 
osady Malí 
Bobri. Plameň 
sa vracia na „porťácke pódium“ po 45. 
rokoch. V roku 1972 zaujal v Slovenskej 
autorskej súťaži LUNA SILVA s piesňou 
„Spomienka“ a odtiaľ bol doporučený na 
Portu do Sokolova, kde účinkoval aj vo 
Dvorane slávy. Teraz prichádza na Portu 
znova, a to nielen zaspomínať si na staré 
časy, ale predstaviť svoju novú tvorbu a 
preniesť slovenského trampského ducha 
na tento festival.

Kométa slovenského pesničkárske-
ho neba Janka Štubniaková (Banská 
Bystrica). Pesničkárka s pevne posade-

ným hlasom a odhodlaným prejavom, 
ktorá sa vždy náhle objaví, výrazne zažia-
ri, oslní publikum, preletí vesmírom živo-
ta a objaví sa znova rovnako intenzívne 
o  niekoľko rokov. Práve teraz evidujeme 
jej žiarivý prelet z Turzovského vrabčiaka 
na Portu 2017.

Ceny sú rozdané a kocky hodené. 
Víťazní vrabčiaci už vyleteli z hniezda a le-
tia zaspievať svoje víťazné piesne publiku 
v Ústí nad Labem. 

Jana „Amazonka“ Matzová 
a Ľubo „Puky“ Wágner

Tí, ktorí poznali Portu v jej 
mladom veku, ešte aj dnes hľada-
jú v jej očiach záblesk mladosti. 
Ja som ho zbadala, keď z ničoho 
nič, ráznym krokom medzi obe-
censtvo vrazil mladík s US-kou a 
na ňom tabuľka Ústí nad Labem. 
Evidentne mala za úlohu chytiť 
„stopa“ do rodiska Porty. Srdce 
zaplesalo, foťák zacvakal a vďa-
ka zvedavosti môžem prezradiť, 
že tento mladý muž Ján Horáček 
vyrazil z domova, ktorý je pár ki-
lometrov od Tábora, aby privial 
čaro zašlých čias. V piatok som 
ho našla v hľadisku. Prezradil, že 
očakával viac divákov. Pochválil 
vydarený štvrtkový program a so 
záujmom sledoval piatkový hu-
dobný maratón.  

Jana „Amazonka“ Matzová 

Portýr je neodmysliteľnou súčasťou 
Porty. Pracuje na ňom kolektív nadšen-
cov, ktorým dobre padne vidieť, že o vý-
sledok ich práce je záujem. Práve preto sa 
snažia zachytiť atmosféru čo najvernejšie 
a zapísať všetko, čo zaujímavé sa na Porte 
udeje. Jana „Amazonka“ Matzová 

Stopom na 
Portu
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Rendez-fou přijela pouze s duem

Vodníci

Pesničkárska kométa 

Odpolední sobotní program zaha-
juje jihlavské volné sdružení hudebních 
radikálů Randez-fou, které má za sebou 
čtyřletou produkci. O radikalismu kapely 
svědčí její samotný název, který je hojně 
užívaný v Bretani a dá se přeložit jako 

Nejmladší účastníci letošní Porty. 
Jejich věkový průměr je 16,7. Jsou to vítě-
zové Brány, což je v podstatě taková před-
portička dětí a mládeže. Vyhráli ji v roce 
2014 a 2016. Jsou odchovanci Peteho 
Gutha (T. O. Zlatý orel) z Hudebního tá-
bora Brána v Lipnici nad Sázavou, který 
pořádá Česká tábornická unie. Zajímalo 
mne, proč jsou Vodníci, jak moc to sou-
visí s vodou. Nesouvisí. Chodili do jedné 
základní školy v ulici Vodní. 

A je to. -geo-

Janka Štubniaková sa objavila na fes-
tivalovom pódiu politickej piesne v roku 
1984 s kamarátkou ako duo Tilia. Vtedy 
si ju všimol Ľubo „Puky“ Wágner, kto-
rý vymyslel a rozbehol súťažný festival 
Zaprášenými cestami v Banskej Bystrici. 
Na štvrtom ročníku tohto festivalu v roku 
1985, ktorý bol partnerským festivalom 
Porty, už súťažilo aj Duo Tília. Cena ví-
ťaza dievčence minula iba o jednu gitaru, 
ktorú sa rozhodli nechať v šatni. Ale aj na-

FINÁLOVÉ KAPELY FINÁLOVÉ KAPELY

setkání bláznů Podle hudebního drama-
turga rádia Proglas Milana Tesaře trio či 
duo dokáže nabídnout posluchačům až 
neuvěřitelně plnou a barevnou hudbu na 
pomezí folku, swingu a šansonu. Randez-
fou je navíc je skvělá po skladatelské i tex-
tařské stránce.

Jihlavané nejsou na ústecké Portě 
žádným nováčkem. V Ústí nad Labem se 
představí pouze duo - Jan Fous na kytaru 
a Jana Gregárková, zpěv a příčná flétna. 
Doma zůstal z pracovních důvodů David 
Vaculák, který ovládá cajón utar. Před 
rokem se zúčastnili Porty v Řevnicích 
a hned zvítězila. Má v držení Houpacího 
koně, hrála na Trampském širáku a poslu-
chači ji mohou slýchat téměř pravidelně 
na vlnách rádia Proglas či Country rádia. 
„Pro skladbu, se kterou se představíme 
v interpretační soutěži, jsme se ještě ne-
rozhodli, uděláme to až na místě, nejspíš 
to bude přímo z naší tvorby. Těšíme se 
k vám, ale protože budeme hrát jen ve 
dvou, neočekávám, že bychom výrazně 
zabodovali,“ uvedl ještě v pátek Jan Fous.  

Kapela Randez-fou je tento týden 
na cestách, ve čtvrtek hrála na Letní 
platformě v Humpolci, v neděli zahra-
je na zahradní párty 8. Isarafest v Mladé 
Boleslavi, 1. července se opět ukáže na 
přehlídce Okolo Třeboně. „Když jsme 
ve vašem kraji, tak bych chtěl připome-
nout Festival Píseň s příběhem na zámku 
v  Roudnici nad Labem, který se v příš-
tím roce po vaší Portě pořádá skladatel 
Michal Horáček,“ dodává Jan Fous.  (vs)

priek tomu zabodovali. Získali 
ocenenie za štýlový vokál. Tento 
festival sa Janke stal osudným, 
stretla tu svoju celoživotnú lás-
ku. V tomto období prerazila 
z uzavretej galaxie politickej 
piesne do slobodného a voľné-
ho priestoru menšinových žán-
rov. Začiatkom deväťdesiatych 
rokov sa objavila v banskobys-
trickej country kapele Prameň. 
Neskôr spolupracovala s ban-
skobystrickou kapelou Emilly, 

ktorá bol dvornou kapelou tanečného 
country clubu Rozália a  s  breznianskou 
country kapelou Vodopád.  Okrem účin-
kovania v týchto kapelách ako muzikant, 
mala bohatú zásobu vlastnej tvorby, a 
tak v roku 1993 je vyšla profilová MGF 
kazeta s názvom „Polnoc na balkóne“. 
Druhá MGF kazeta „Kde si náš Mesiáš“ 
obsahovala Vianočné koledy, ktorá sa 
k poslucháčom dostala v závere roka 
1994. V  oku 1999 potešila svojím mier-

ne popovo ladeným CD maxi singlom. 
Z hudobných pódií sa v tomto období 
vzdialila, ale neutíchla. Objavila sa na rá-
diových vlnách. Od začiatku roka 1999 
jej hlas už pravidelne zaznieval na vlnách 
rádia Lumen v relácii Folkparáda. Janka 
Štubniaková bola prvým hosťom tejto 
prvej slovenskej folkovej hitparády a jej 
pieseň s názvom Prečo sa držala v reb-
ríčku neuveriteľných 62 týždňov, za čo 
získala zápis do Slovenskej knihy rekor-
dov. Na festivale Drotária v júli 2007 si 
prevzala jej autorka a interpretka o tom 
certifikát. Na niekoľko rokov sa odmlčala. 
Dala o sebe vedieť v roku 2016 druhým 
profilovým hudobným nosičom s názvom 
„Jeseňesej“, ktorý je analógiou, retrospek-
tívou a zádumčivejším pohľadom na život 
s jeho radosťami a strasťami.

Chuť hrať Janku neopustila. Potešila 
piesňami publikum v Turzovke, odtiaľ 
postúpila a dnes reprezentuje Slovensko 
na pódiu Porty. 

Jana „Amazonka“ Matzová

Po dvou letech je hostem polská Latający dywan

Plameňov návrat na Portu 

Po roční přestávce obohatila nesoutěž-
ní přehlídku opět velice populární kapela 
Latający Dywan. O jeho kvalitách svěd-
čí úspěch na polských festivalech folku 
a country hudby jako jsou Yapa v Lodži, 
Studenstký písňový festival Bazuna 
v  Przywidzi, Kropka v Głuchołazech, 
Festival Wojteka Belona ve městě Busko-
Zdrój, Giełda Piosenki ve městě Szklarska 
Poroba či Festivalu Jonasze Kofty ve 
Varšavě.

„Létající koberec“ si příznivci country 
a folku naladí na polských rozhlasových 
stanicích Dla Ciebie, Rzeszów a Radio 
Gdańsk. V roce 2011 vydala své první 
studiové album další pod názvem „360 
stopni“ před dvěma roky. „Ve stejném 
roce jsme se také probojovali do finále 
Mezinárodního festivalu Porta v Ústí nad 
Labem, kde nás porota zařadila na třetí 
místo, což pro nás byla velká pocta a pro-
to jsme letos rádi přijali pozvání a  zařa-
zení mezi hosty, uvedl vedoucí kapely 
Jaroslaw Tomaszewski.

Latajacy Dywan podle slov Jaroslawa 
sdružuje kamarády v pestré škále věkové, 
hudební zralosti, ale také různých plánů, 
názorů a představ, které však spojuje vá-
šeň pro hudbu, fascinace je poezií ve slo-
vech i ve zvuku a láska k polským horám 
Bieszczady. 

Trampská kapela Plamene zapaľu-
je srdcia kamarátov na scéne slovenskej 
trampskej piesne od roku 2003 a zohrie-
va dušu poslucháčov pri trampských 
ohňoch, hudobných prehliadkach a fes-
tivaloch. Pri zrode tohto „vytrvalého 
ohňa“ bol mladý pesničkár Ján „Plameň“ 
Lukačovič, zakladateľ a šerif trampskej 
osady Malí Bobri (1968, Bratislava). 
Plameň sa naučil slušne ovládať gitaru 
hneď, ako ju chytil do ruky. A už ju ne-
pustil. Stala sa jeho vernou kamarátkou 
na vandroch. Na potulkách krajinou, 
pri ohni a gitarách spečatil kamarátstvo 
s Kapitánom Kidom, Karlom Krylom, 
Wabim Daňkom a ďalšími. Patrí do 
šťastnej generácie zrodenej na trampin-

Kapela většinou hraje své vlastní pís-
ně, ale také čerpá inspiraci v různých 
hudebních žánrech, od etnické a lidové 
hudby, filmové hudby, jazzu, až po blues 
a dokonce heavy metal. Široké nástrojové 
obsazení a instrumentace skladeb dává 
jejich písním jedinečný zvuk. V tom je 
síla úspěchu této kapely.
Latający Dywan hraje ve složení:

• Jarosław Tomaszewski - texty, zpěv, 

gu a  muzike. Plameň svoju prvú pieseň 
zložil v roku 1968 a o rok neskôr už stál 
na pódiu počas Večera trampských pies-
ní v Bratislave - Rači, kde sa stal stálicou. 
Z autorskej prehliadky trampských pies-
ní LUNA SILVA bol vybratý ako hosť na 
finále Porty do Sokolova v roku 1972. 
Dvadsaťročný odhodlaný mladík sa na 
Portu vybral s nadšením a humorom. 
V  skutočnosti bol vždy rázny, priamy 
a  v  podstatných veciach aj nekompro-
misný a odvážny. Hlavne vtedy, keď sa 
stretol s požiadavkou prekrútiť vlastné 
slová v piesňach tak, aby vyhovovali reži-
mu. Zatiaľ, čo sa pred ním niektoré dvere 
zatvárali, iné ho vítali otvorené dokorán. 
Hlavne tie na české pódiá, ktoré prevan-

kytara, dešťová hůl (perkuse)
• Maja Skrętowska - zpěv, housle, 

ukulele, indiánská flétna 
• Katarzyna Jaskólska - flétna, ukulele 
• Przemysław Olczak - kytary, buzuki, 

perkuse, basová kytara 
• Mirosław Bohdan - kytara 
• Piotr Koper - bicí a perkuse 
• Lech Kałuża - akustika a literární 

podpora (vs)

droval aj so svojou gitarou. Keďže „ve 
dvou se to lépe táhne“, dal zbohom sólo 
pesničkáreniu a vytvoril duo s kamará-
tom Alanom „Slang“ Pupákom z tram-
pskej osady Cariboo. Priberaním ďalších 
členov z radov kamarátov trampov sa 
začala formovať kapela Plamene. Rokmi 
sa v nej vystriedalo niekoľko dobrých 
muzikantov. Nedali sa zlákať na jednodu-
chú cestu krčmového hrania, ale vždy vy-
zbrojení vlastnou tvorbou boli pripravení 
na meranie síl s ostatnými na súťažiach. 
V roku 2004 sa zúčastnili bratislavského 
postupového kola na Portu. A tu dosta-
li pozvania na rôzne festivaly a súťaže, 
v ktorých počas nasledujúcich rokov ob-
sadzovali víťazné priečky. Prišli časy, keď 
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ÚSTECKÉ FESTIVÁLENÍ

Statutární město Ústí nad Labem se 
v poslední době těší vzrůstající oblibě ne-
jen mezi návštěvníky, kteří přijíždějí ob-
divovat desítky architektonických i  tech-
nických památek, přírodních zajímavostí 

i účastnit se 
p o u t a v ý c h 
k u l t u r n í c h 
akcí.

Portýr pro 
Vás v  této ka-
tegorii vybral 
ty nejlákavěj-
ší, víceméně 
p r a v i d e l n é 
hudební pře-
hlídky, jejichž 
návštěvu by-
ste si opravdu 
neměli nechat 
ujít. Kromě 

mezinárodního soutěžního festivalu 
country, folku a trampské písně Porta 
s  více než padesátiletou tradicí bylo, či 
ještě bude možno navštívit např. Ústec-
ký Majáles, původně rovněž studentský 

multižánrový Prvomájový festiválek, 
benefiční open air Útulek fest, Barevný 
region představující kulturu národnost-
ních menšin v kraji, Mezi Dvorci v režii 
Činoherního studia, Radiofest Fontána 
Labské léto, obvykle prázdninový seriál 
Střekovské hudební léto, svátek pohodo-
vé muziky Reggae Area, tradiční hudební 
událost Pivovarské slavnosti, hard-rock-
-metalový Fírfest, prestižní multikulturní 
festival Barevná planeta, romskou taneč-
ně-hudební akci Rotahufest, věhlasný 
internacionální, zpravidla říjnový mítink 
Jazz & Blues, koncert undergroundových 
umělců Na tři akordy v rámci Festivalu 
Sudety, listopadovou mezinárodní soutěž 
Virtuosi per musica di pianoforte sou-
středící elitu začínajících klavírních inter-
pretů atd. 

Jak vidno zříti, je vskutku z čeho vybí-
rat… fred

U příležitosti fešáckých narozenin 
jsme navštívili dva pilíře kapely Fešáci. 
Nejdříve v Dejvicích kapelníka a manaže-
ra skupiny, skladatele a kytaristu a skvě-
lého doprovodného vokalistu Antonína 
Kny, u nás Ústecku pak doyena kapely 
Roberta Mouchu. Takto nám odpověděli 
na naše otázky:

Tonda Kny
20. prosince letošního roku oslaví Fe-

šáci své padesátiny. Tobě bude 19. pro-
since 55 let. Znamená to, že jsi kapelní-
kem Fešáků už od pěti let?

Ne, když mi bylo 5 let, tak Fešáci 
(tehdy ještě Greenes, posléze Bluegrass 
Hoppers a potom až Fešáci) v roce 1967 
vznikli. Bylo to v severních Čechách 
v  obci Všemily, na známé chatě Espíro 
a já jsem jezdil jako kluk okolo na kole. 
Jsem u kapely letos přesně 30 let. Je to víc 
jak polovina mého života. Je to pro mě 
i druhá rodina. Jsem šťastný, že jsem tu 
mohl ta léta strávit. Kapelníkem jsem od 
roku 1991.

Frontmani vaší skupiny jsou většinou 
o dost let starší než ty. Takže. kápni bož-
skou: kdo koho poslouchá?

 Na věku u nás nezáleží. Kluci poslou-
chají mě, ale vždycky nechám každého 

KAPELNÍK A SENIOR
(Fešácký bulvár)

polské moderní country Whiskey River, 
bílsko-bělské country Grupa Furmana ze 
slezského vojvodství na úpatí Slezských a 
Malých Beskyd, country bluegrass z města 
Nowa Sól na řece Odře v západním Polsku 
Czas na Grass, bratislavský akustický folk 
Cafe Edit, amerického hudebníka, muzi-
kologa a profesora Tima Eriksena z Mas-
sachusettského Northamptonu (spoluau-
tor a  konzultant oceněného soundtracku 
k  filmu Návrat do Cold Mountain), folk-
-rock-pop Redlin z  jihopolského Jastrzę-
bie, košický world music-folk Divozel atd. 
atd.
Nezdolný motor organizačního štábu a šéf-  
redaktor Portýra Josef Vejlupek ujišťuje, 
že festival bude v tomto trendu nejen po-
kračovat, ale do budoucna hodlá řady za-
hraničních hostí do značné míry i rozšířit. 
God Bless Country & Tramping! (fred)

říct jeho názor a zamyslím se nad ním. 
Někdy je to boj, ale nakonec dojdeme 
k cíli společnou silou. Jistá forma demo-
kracie u nás přeci jenom funguje. 

COUNTRY MARATON bude pěti-
hodinový koncert na oslavu vašich pa-
desátin. Vydržíte to vůbec? Na ústecké 

záchrance prý mají dnes 
zesílenou službu a k dis-
pozici dva vrtulníky. 

Vydrželi jsme daleko 
víc! Před 7 lety, kdy jistý 
Josef Vejlupek, náš dlou-
holetý spolupracovník 
a kamarád, pořádal v let-
ním kině 2. díl Maratonu 
po 20 letech (1. díl byl 
v roce 1990 na Lochotíně 
v Plzni a pořádal jej Petr 
Novotný) jsme hráli asi 
10 hodin, bylo to velice 
náročné, ale vydrželi jsme 
to! 

Je pravda, že jsi měl 
na dnešní COUNTRY 
MARATON připrave-
ných 76 hostů, ale dra-
maturgie festivalu ti ně-
které vyškrtala, protože 
je nutné dodržet policejní 
hodinu?

 Ne, bylo připraveno 
64 hostů a pravdou je, že bychom se časo-
vě do toho opravdu nevešli. Vybrali jsme 
tedy opravdu jen to nejlepší! 

Robert Moucha
Nel i t u j e š 

toho, že jsi 
emigroval ze 
Spolkové re-
publiky Ně-
mecko jenom 
proto, abys 
mohl hrát 
a zpívat s Fe-
šáky?

 Já jsem ne-
emigroval ze 
SRN, ale vrátil 
jsem se domů. 
A že můžu 
hrát a zpívat 

s Fešáky jenom umocnilo můj návrat do 
ČR. A že jsem byl znova přijat mezi partu 
Fešáků je OK a jsem tomu nesmírně rád, 
zvláště teď, kdy slavíme padesátileté výro-
čí.

Evropští hudební manažeři se doha-
dují zda po oslavách Fešáckých padesá-
tin skončíš s muzikou a budeš si užívat 
na své chatě v Austrálii, nebo zda na-
dále zůstaneš jednou z největších hvězd 
country music v Evropské unii. Už ses 
rozhodl? 

Nevím, co si evropští manažeři myslí, 
ale neskončím, a nebudu si užívat na cha-
tě v Austrálii, kterou nemám. Raději zů-
stanu jednou z největších country hvězd 
v Libouchci. A je jich tu dost.

Jak ti prosperuje tvůj COUNTRY 
HOTEL v Libouchci? Říká se, že je pouze 
pro zahraniční klientelu. 

Můj „ Country hotel“ je pouhý saloon. 
A samozřejmě není veřejný, ale pro zná-
mé. A konají se tu naše narozeniny a růz-
né svátky.

Ve Velkém Březně jsme slyšeli, že jsi 
přímým potomkem Viktora Cibicha, 
muže, jehož tvář je na všech etiketách 
piva BŘEZŇÁK. Ale ta podoba tam není! 

Slyšeli jste špatně, nejsem žádným 
potomkem pana Cibicha, ale jeho příz-
nivcem, jakož i příznivcem piva Březňák, 
jehož logem pan Cibich je. Takže podo-
bu hledáte marně. Ale občas si zakouřím 
doutník, tady snad ta podoba.
Děkujeme a přejeme vám i vše ostatním 
Fešákům ať vám to ještě dlouho takhle 
hraje a zpívá!   jv

Porta napříč globem i žánry

Ústecká Porta je již drahnou dobu vskut-
ku mezinárodní. Internacionální tradici 
víceméně zahájila původem dublinská 
zpěvačka a multiinstrumentalistka Rose-
na Horan, jejíž repertoár tvoří převážně 
irské, skotské, anglické a americké písně, 
v roce 1994 ji tu na irské dudy doprovázel 
pařížský psycholog Jean-Pascal Assail-
ly. V  následujících letech festival hostil 
například folk-punkery Across The Bor-

der z  badensko-württembergského 
Remchingenu, thrash-folkové Tower 
Struck Down z  železničního města 
Crewe v  britském hrabství Cheshire, 
popfolkovou skupinu Rites of Man a 
folk-baladický Dean Manning Band 
(obě formace ze severoanglického Yor-
ku), amerického spisovatele a hudeb-
níka Jamese Branama (mj. spoluauto-
ra publikací Easy English with Beatiful 
Music), memfiskou zpěvačku, kytarist-

ku a skladatelku, trojnásobnou laureátku 
a dvanáctinásobnou nominantku ceny 
Grammy Rosanne Cash (dceru Johnnyho 
Cashe), severokarolínskou ikonu George 
Hege Hamiltona IV. (býval označován 
jako International Ambassador of Count-
ry Music) spolu se synem, nashvillským 
rockerem Georgem Hamiltonem V., ho-
landskou bluegrassovou kapelu G-Runs, 

Rosena Horan

sa nad kapelou zozbierali aj mračná a na-
stal útlm, ale Plameň to nikdy nevzdával. 
A keď zaútočila aj choroba, voľný čas ve-
noval tvorbe piesní. Prvé Plameňove pies-
ne sú na CD nosiči z roku 1996 s  názvom 
„Doba“. Ďalšie tvoria základný hudobný 
fond kapely Plamene, ktorá ich má na 
dvoch CD nosičoch s názvami „Na ces-
te“ a „Jar“. Tretie CD sa rodí. V roku 2013 

zasadol Plameň aj na porotcovskú stolič-
ku na Chřibsko-karpatskom kole Porty. 
V súčasnej dobe sa kapela Plamene pred-
stavuje publiku v tomto zložení:

• Ján „Plameň“ Lukačovič - gitara, 
ústna harmonika, perkusie, spev

• Vladimír „Cipo“ Ozábal - 
mandolína, spev

• Juraj „Maco“ Macko - banjo, ústna 
harmonika, vokál

• Juraj „George“ Jamnický  -  basová 
gitara
Kapela Plamene prináša na Portu 

ducha súčasnej slovenskej trampskej 
piesne zrodenej pri trampských ohňoch 
v Malých Karpatoch. Kapelník Plameň, 
ktorý o pár dní oslávi 65 rokov a osud mu 
pripravil krásny darček – návrat na Portu 
po štyridsiatichpiatich rokoch.

Jana „Amazonka“ Matzová

dokončení ze strany 5
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