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DOPIS KAPITÁNOVI KIDOVI
Jaroslav Velinský
alias KAPITÁN KID
Bílý obláček nad Novým Libouchcem
777 77 KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ

Milý Jardo!

Oslovuji Tě pro jistotu Tvým ob-
čanským jménem, protože nevím, 
jestli už tam nahoře nejsi majo-
rem. Nerad bych způsobil nějaký 
trapas a taky jsem slyšel, že šarže 
nemají rády, když jsou oslovovány 
nesprávnou hodností, zvláště tou 
nižší.

Omlouvám se, že Tě ruším od 
nebeského muzicírování. Máte tam 
jistě s Jirkou Šosvaldem, Zbyňkem 
Jelinkem, Zdeňkem Lukáškem a 
dalšími dobrou kapelu, možná už 
jste vzali do party i Jindru Šťáhlav-
ského, Pavla Brümera a Honzu 
Turka. Musí to být nádhera…

Rozhodl jsem se Ti napsat, pro-
tože cítím potřebu vysvětlit Ti 
všechny ty změny, ke kterým jsme 
se rozhodli. To, že jsme INTER-
PORTA, není pro Tebe asi zase 
takovým překvapením, protože jsi 
byl u toho, když jste tenhle název 
pro ústeckou mezinárodní Portu vymysleli a v roce 1991 jednou 
jedenkrát použili. Nedávno jsem shodou okolností shlédl 27 let 
starý videozáznam, na kterém tuto změnu vysvětluješ v  televizi 
ústeckému redaktorovi Československé televize Janu Stuchlí-
kovi. My dneska INTERPORTU charakterizujeme nikoliv jako 
festival, ale jako mezinárodní hudební soutěž, protože vlastně  i 
mezinárodní Porta hlavně soutěží vždycky byla. Ten doprovod-
ný program je sice většinou zajímavý, ale nepodstatný. Festivalů, 
které   -kromě krátkodobé zábavy – nic nepřinášejí, nikam ne-
jdou, jsou dneska u nás stovky a možná, že už překročily tisícov-
ku.  Jenom v našem blízkém okolí je jich zrovna dneska a zítra 
několik. My jsme rádi, že můžeme českým kapelám - vítězovi 
české Porty a brněnské Brány (to je vlastně Porta pro muzikanty 
do 18 let) - vytvořit pravidelnou možnost srovnávat se s kape-
lami z dalších evropských zemí. Letos už je to tak, že tady těch 
soutěžících ze zahraničí hraje více než těch českých: Dva naši 
proti šesti zahraničním hostům. Já myslím, že by se ti to líbilo…

Naše noviny už nejsou Portýr, ale  RePortýr. Tady si nejsem 
jist, zda Tě tím novým názvem nadchnu. Vím, že jsi otcem 
Portýra a jeho dlouholetým šéfredaktorem. Ještě před pár lety 
(2009) sis to zkusil znovu a mě překvapilo, s jakou elegancí jsi 
vše řešil. Na psaní sis „najal“ Ňufa – profesionálního novináře 
a také bývalého šéfredaktora Portýra, k sobě jsi angažoval dvě 
velmi mladé asistentky (dodnes nevím odkud se zjevily a kam 
potom zase zmizely), stihl jsi při tom také na Portě koncertovat 
- tehdy  spolu s Jiřím Suchým-  a nejsem si jist, zda jsi taky ještě 
neseděl v porotě. A to ti tehdy bylo sedmasedmdesát!!   

Ta změna názvu novin by neměla být samoúčelná. Chceme, 
aby RePortýr  byl trochu jiný: Méně nostalgický, s trochou sran-
dy až recese a hlavně taky pro mladé čtenáře – konečně tak jako 
bývaly ty první ročníky Portýra. „Na Portě musí být sranda“ jsi 
nám vždycky říkal a my ji dnes chceme mít na INTERPORTÉ 
taky. Už jsme udělali první krok: Angažovali jsme mladé redak-
torky…  Pepa
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Ahóóój
milí kamarádi a všichni přátelé dob-

ré muziky. Dovolte, abych Vás přivítala 
v Ústí nad Labem na Portě, nyní nově In-
terportě. Tato hudební událost prožívá už 
52. ročník. To je krásný věk, v kterém se 
lze ohlížet a vzpomínat, kolik nám přines-
la radosti a krásných zážitků, a to nejen 
hudebních, ale i ze setkání s přáteli. A zá-
roveň je to věk, který vybízí k novým plá-
nům, výzvám a splnění snů. Za dobu své 
existence jsme se s Portou doslova sžili a 
přijali ji za svou, a to musela na dlouhou 
dobu do exilu. Ale už je zase zpět u nás 
doma a i letos se můžeme těšit, že naše 
město rozezní kytary, basy, housle a další 
nástroje a uslyšíme oblíbenou trampskou 
klasiku i zcela nové písně, z kterých se 
třeba zanedlouho stanou hity. Přeji Vám 
hlavně dobrou náladu, krásné počasí 
a také trochu té pohody.

Ing. Věra Nechybová
primátorka Ústí nad Labem

Interporta se uskuteční 1. - 2. června 2018

Pátek 1. června 2018
16.00 slovenský host Janko Kulich & Kolegium - vítěz MF  
  PORTA 2016

16.35 Soutěž INTERPORTY - I. část
  Blue Night (CZ) 
  Červený bicykel (SK)
  Aleš Petržela (CZ)
  BANDANA – Sound of Johnny Cash (D)

Hosté
18.45 ŽALMAN a spol.
19.35 VOMIŠTĚ 
20.15 SEBASTIAN 
21.30 HRADIŠŤAN s Jiřím Pavlicou

22.00 COUNTRY BÁL v kulturním sále HORIZONT

 
Sobota 2. června 2018

15.00 ústecký host Blue Eyes
 
15.35 Soutěž INTERPORTY - II.část
  Osudy (SK)
  Justin Lavash (GB)
  IGA’cki Band (PL)
  Ka Tea (SK)

Hosté
17.45 VOCAL SISTERS - vítěz festivalu BRÁNA 2017
18.20 TAXMENI
19.10 vyhlášení výsledků a předání cen
19.30 JELEN 
20.40 BlueGround & Klára
  a jejich hosté Jindra Malík a Klárka Melčáková

 (změna programu vyhrazena!)

PROGRAM

Odborná 
POROTA 
soutěže

Leoš Kosek — skladatel, hudební 
redaktor Českého rozhlasu, Praha

Petr Lüftner — písničkář, rozhla-
sový moderátor,  Ústí nad Labem

Pawel Szymkowicz — ředitel fes-
tivalu KROPKA, Glucholazy  (PL)

Vítězslav Štefl — skladatel, muzi-
kolog, Ústí nad Labem

Ľubomír  Wágner — moderátor, 
dramaturg, Bánská Bystrica (SK)

Porta sa zrodila v Ústí nad Labem. Tak, 
ako vlastná mať dokonale pozná svoje 
dieťa, tak aj Ústí nad Labem vie a neza-
búda, že tento festival modelovali oba 
národy spoločne. Práve preto je Porta 
v tomto meste dodnes medzinárodná o 
čom svedčí aj nový názov INTERPORTA 
a je otvorená aj ďalším národom z Poľska, 
Maďarska, Nemecka atď. Festival  tento 
rok zahajuje hosť zo Slovenska Janko Ku-
lich & Kolégium, víťaz  Medzinárodnej 
PORTY 2016. 

Amazonka 

Storočnica Československa, storočni-
ca trampingu a viac ako polstoročnica 
festivalu Porta, to sú tri pevné piliere 
spájajúce Čechov a Slovákov. Neexistuje 
nič československejšie, demokratickej-
šie a kamarátskejšie, ako je tramping, 
a práve v jeho náručí/objatí vyrástla aj 
Porta.

Životopis Porty je rovnako dobrodruž-
ný, ako aj pôsobenie Slovákov v nej. V pr-
vej dekáde (1967-1976) to boli zo Sloven-
ska hlavne interpreti rodu trampského. 
V druhej dekáde (1977-1986) sa po ustá-
lení situácie podarilo Portu udržať, ale už 
nie celoštátne. Porta sa stala národnou 
prehliadkou a štatút festivalu postavil 
Slovákov mimo súťaž. Aj na Slovensku 
nastali zmeny. Zanikli súťažné prehliadky 
a napojenie na Portu sa pretrhlo. Niektoré 
kapely to neodradilo a  našli cestu, ako 
sa dostať na festival, ktorý sa stal métou 
oboch národov. Keďže súťažiť nemohli, 
českí kamaráti im ponúkli možnosť vy-
stúpiť na Porte ako hostia. V zmysle hes-
la „všetko zlé je na niečo dobré“, vznikla 
zaujímavá situácia. Tým, že sa do súťaže 
nedostali, vyhli sa napätiu a zároveň zís-
kali vyšší honor – pozíciu hosťa. Takto 
v roku 1977 vystúpila trampská kapela 
Harvestri z Bratislavy. V roku 1978 folko-
vá kapela Rákosníci z Bratislavy. V roku 
1979 zo Slovenska oficiálne nevystúpil 
nik, ale medzi divákmi bolo dosť šikov-
ných muzikantov. Nadšenie trampov pre 
Portu bolo také silné, že vznikla spontán-
na scéna. Vnímavý Portýr ju pomenoval 
„Trampská rezervace u altánku v Smeta-
nových sadech“ v Olomouci. Slovensko 
tam malo svoje zastúpenie hlavne v po-
daní trampskej kapely Prievozníci z Nitry. 

INTERPORTU otvárajú Slováci

Prečo je INTERPORTA v Ústí nad Labem medzinárodná
Na Porte v roku 1980 ako hosť vystúpila 
country kapela Fatamorgána z Bratisla-
vy. Rok 1981 bol znova bez muzikantov 
zo Slovenska. Začalo sa vynárať nebezpe-
čenstvo, že sa jeden druhému ako národy 
stratíme, preto bolo potrebné niečo vy-
myslieť. V roku 1982 sa prešlo k činom. 
V Banskej Bystrici vznikla celoslovenská 
súťažná prehliadka Zaprášenými cestami. 
Na Slovensku vznikol priestor s rovna-
kým základom, ako mal festival Porta a so 
zámerom dlhoročnej spolupráce. Z tejto 
prehliadky v roku 1982 dostali pozvanie 
na Portu: folková kapela Kvapky z Brati-
slavy a trampská kapela Podkova z Trna-
vy. Ukázalo sa, že zámer vyšiel, a aj keď 
bola Porta národná, Kvapky získali po-
ďakovanie poroty za vynikajúci umelec-
ký výkon. V roku 1983 získali pozornosť 
divákov: recesistická kapela Lojzo a blue-
grassová kapela Fragment obe z Bratisla-
vy. Rok 1984 potvrdil dobrú spoluprácu 
festivalu Zaprášenými cestami s Portou, 
na ktorej následne vznikol väčší priestor 
pre Slovenské kapely. Pozvanie dostali: už 
známy Lojzo, blues folkové TBC z Trnavy 
a folková kapela Vločka z Bojníc. K tejto 
trojici sa pridala šansonierka Zuza Hubo-
vá z Bratislavy a tramp folková pesničkár-
ka Dajana „Kaja“ Wagnerová z Banskej 
Bystrice. Početná zostava dala základ 
k vzniku prvej slovenskej scény na Porte 
„U sudu“. V roku  1985 už boli na Porte, 
ako doma, kapely Lojzo a Vločka. O rok 
neskôr (1986) prišla na Portu hudobno-
-dobrodružná kapela Mloci z Prešova do-
slova inkognito a svojím vystúpením pri 
fontáne zaujala. Táto druhá dekáda, ktorú 
sme podrobne rozobrali, bola dôležitá 
z  pohľadu udržania spolupráce národov. 

Informácie o tomto desaťročí spolupráce 
nie sú doteraz nikde zverejnené. RePortýr 
je prvé médium, ktoré prináša tento su-
már. V roku 1991 sa stará dobrá tradič-
ná Porta vracia do Ústí nad Labem pod 
názvom Interporta, čo naznačilo návrat 
k medzinárodnému rozsahu festivalu a 
odvtedy sú zaznamenané aj úspechy Slo-
vákov až dodnes na stránke http://www.
portausti-festival.cz.  Amazonka 

Lubomír Wagner

KUP SI 
TRIČKO!

Všimli jste si?  
Máme U LAGUNY 

Informační stánek, který není 
zdaleka jenom informační.

Koupíte tam RePortýra, nové 
přívěsky, cédéčka a taky 

trička INTERPORTY. Trička 
vyrobila ústecká ADLER 

Czech, a.s., potiskla agentura 
NOESIS a nosit je můžete i vy. 
Pro sběratele jsme připravili 
„MALÝ INTERPORŤÁCKÝ 
BAZAR“ a v sobotu možná 

ještě nějaké další překvapení.

RePortýr, zpravodaj Mezinárodní hudební soutěže INTERPORTA 2018 v Ústí nad Labem. 
Páteční vydání připravili: Václav Sedlák, Jana “Amazonka“ Matzová, Zdeněk Balcar, Tereza 

Dzurjová, Eva a Michal Houdkovi a Josef Vejlupek.
Technická příprava: EM studio Ústí nad Labem Tisk: Kulturní středisko Ústí nad Labem.

Vydává: INTERPORTA z.s., Višňová  2834/1, 400 11 Ústí nad Labem.
Náklad 400 ks. Povoleno: MK ČR 23252
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Jedním z předpokladů úspěchu hudeb-
ní soutěže je pozvánka, která není složi-
tá, ale přitom upoutá. Pořadatelé POR-
TY a  nyní i INTERPORTY  oslovují už 
pěknou řádku let ke spolupráci grafika 
Martina Píchu z agentury NOESIS. Na 
konci minulého roku navrhl i nové logo 
INTERPORTY. Předkládáme vám malou 
vizitku v podobě rozhovoru.

Martine, představ se našim čtenářům, 
kteří při chvíli mezi písničkami vezmou 
do ruky RePortýra.

K oboru jako takovému jsem se dostal 
díky svému strýci, který v té době provo-
zoval vlastní tiskárnu, kam jsem občas 
zavítal, a bavilo mě sledovat, jak se při-

Logo INTERPORTY je moderní.  
Jeho autorem je mladý grafik

pravují nejrůznější materiály do tisku. 
Rodiče v té době v oboru už také pod-
nikali, takže volba byla o to jednodušší. 
Na Střední odborné učiliště polygrafické 
v Rumburku, dnes SOŠ mediální grafiky 
a polygrafie, kterou jsem absolvoval v 90. 
letech, chodil i bratr který se učil na tiska-
ře. Já zvolil obor sazeč, který mi byl bližší. 
Jelikož náš obor prošel především díky 
masivnímu nástupu internetu a s  ním 
spojených technologií velkou proměnu, 
přímo tento obor se dnes na škole už 
ani neučí. Po maturitě jsem nastoupil do 
agentury NOESIS s.r.o., kde letos pracuji 
patnáctým rokem.

Co tě na práci grafika nejvíc baví?
Jsou to technologie, které se za ty roky 

také posunuly o velký kus dopředu, jejich 
pestrost a výsledky, jež jsou vidět. Téměř 
na každém projektu či menší zakázce, 
která projde naší agenturou se menší 
či větší měrou podílím, takže za ty roky 
už mi prošlo rukama spousta zajíma-
vých materiálů. Ale i po takové době se 
setkávám stále s novými věcmi a tak se 
v podstatě pořád učím. Pokud bych si měl 

vybrat, nejvic mě sa-
mozřejmě baví věci, 
které jsou po dokon-
čení opravdu vidět, 
jsou užitečné a je na 
ně kladný ohlas. Je to 
například turistický 
magazín Brána, je-
hož 7. číslo jsme ne-
dávno pro Ústecký 
kraj dokončili v čes-
ké verzi a nyní pra-
cujeme na dalších ja-
zykových mutacích.

Připravoval jsi už 
několik plakátů pro 
PORTU, který po-
važuješ za nezdaři-
lejší?

Abych pravdu řekl, 
už si je všechny ani 
nevybavím, každo-
pádně se snažíme 
každý rok přijít s ně-
čím novým, nebo 
alespoň s oživením 

50. ročník Mezinárodního festivalu 
PORTA 2016 
v Ústí nad Labem

NÁRODNÍ DUM,  pondelí  29. února 2016 v 19.30 hod.ˇo

Předprodej vstupenek: recepce Domu kultury.
Každý den od 8.00 do 17.00 hod. 
Tel. 475 221 025, 602 621 637.
Předprodej v den a místě konání koncertu 
2 hodiny před začátkem.
Změna programu vyhrazena.

  www.portausti-festival.cz

   na PORTĚ: 
BÁJEČNÝ POTLACH S KIDEM

www.portausti-festival.czwww.portausti-festival.cz

V originálním poradu bude naše žijící legenda 
spolu se svou jevištní partnerkou vzpomínat 
na spolupráci s ústeckým kolegou Jaroslavem 
Velinským, alias Kapitánem Kidem. 
V programu dále vystoupí Kidova manželka 
Vladka Velinská, a také další hosté: 
BOB A BOBCI, RIDING HOPPERS a STREPY.

ˇ

ˇ
’

Jirí Suchý
a Jitka Molavcová

ˇ

Předprodej vstupenek: recepce Domu kultury.

Předprodej v den a místě konání koncertu 

  www.portausti-festival.cz

www.portausti-festival.cz

V originálním poradu bude naše žijící legenda 
spolu se svou jevištní partnerkou vzpomínat 
na spolupráci s ústeckým kolegou Jaroslavem 
Velinským, alias Kapitánem Kidem. 
V programu dále vystoupí Kidova manželka 
Vladka Velinská, a také další hosté: 
BOB A BOBCI, RIDING HOPPERS a STREPY.ˇ

osvědčeného vizuálu. Samozřejmě si 
musí zanechat určité standardní prvky, 
aby si ho potencionální zájemci dokáza-
li rychle zařadit a zaujal je. Vybrat jeden 
nejlepší by se mi asi úplně nepovedlo.

Kolik času jsi věnoval letošnímu plaká-
tu?

Ten už po zkušenostech a dlouhodo-
bé spoluprací s Josefem Vejlupkem tolik 
času nezabral. Přeci jenom už se známe 
poměrně dlouho a dokážeme efektivně 
komunikovat. Vždycky se s klientem spo-
lupracuje daleko lépe, pokud ví co chce 
a dokáže to srozumitelně popsat při zá-
kladním zadání, nebo pokud nám z  po-
čátku nechá volnější ruku a následně se 
dokáže racionálně vyjádřit k návrhu. Ale 
abych odpověděl na otázku - základní 
návrh trval odhadem téměř dvě hodiny. 
První fáze bývá nejdelší, než si odladíme 
základní formu a následně už se můžeme 
soustředit na obsah.

Proč je letošní plakát „na dřevu“?
Dřevo jsme zvolili tak trochu z tradice, 

přeci jenom Porta jako taková, má blízko 
k přírodě, takže dřevo je tomu tématicky 
blízko. 

Budeš mít čas přijít se na INTERPORTU 
podívat?

O víkendech se snažím využít hezkého 
počasí na výlety se svojí přítelkyní  a také 
hraji  hokejbal, ve kterém nám právě vr-
cholí sezóna, ale rád se přijdu  podívat na 
kapelu Jelen, ta je mi z účinkujících nej-
bližší.  (šek)

BlueNight (CZ)

Kapela postoupila z celostátního finále 
soutěže BRÁNA.

Vznik kapely byla vlastně jedna velká 
náhoda. Jeden výborný bluegrassista Jar-
da Handlíř měl sen vytvořit dětskou blue-
grassovou kapelu, a tak si vybral pár dětí, 
které začal učit hrát na BG nástroje. To 
dalo vznik kapele ve složení: David Polák, 
Niky Domácí, Markéta Poláková a Jirka 
Samek. V tomto složení kapela fungovala 
cca půl roku. Mezitím se dostala do finále 
dvou soutěží, ale po Novém roce se ban-
jista Jirka rozhodl ubírat jiným směrem, 
a tak se začalo uskupení měnit. Jako ná-
hradu se   poměrně velmi rychle povedlo 
najít multiinstrumentallistu Vojtu Šlajse. 
Ten se ke kapele definitivně připojil v led-
nu 2016. Došlo i k úpravě repertoáru a 
složení se ještě rozšířilo o druhou kytaris-
tku Káju Hornovou. V současném složení 
hraje kapela od 16. 02. 2016.    

Muzikanti navštěvují  Hudební Studio 
Kokos v Jablonci nad Nisou, kde je vede 
Alenka Schernstein Vítová, kapelnice 
Berušek. Zatím je hraní společně baví a 
změny v obsazení kapely neplánují.

ČERVENÝ BICYKEL (SK)
 Kapela ČERVENÝ BICYKEL vznikla v roce 2010 v Bratislavě. 

Během svého období se v ní vystřídalo několik muzikantů, čímž 
se měnil zvuk a výraz. Skupina vydala demo nahrávku se sedmi 
skladbami. Jde o výhradně vlastní tvorbu se slovenskými texty. 
Skupina aktivně koncertuje po celém Slovensku. Má za sebou ně-
kolik festivalů, dvě skladby úspěšně bodovaly v projektu „Demov-
nica“ v Rádiu FM či v Rádiu Rebeca. Ambicí Červeného bicykela 
je nahrát vlastní album, ale zejména nadále mít radost ze svého 
hudebního putování cestami, které se staly jeho cílem.

Aleš Petržela (CZ)
Jeho indiánské jméno by mohlo být 

„Ten co píše, zpívá a hraje své písně“.  Aleš 
svou tvorbou navazuje na tradice české-
ho folku, ke kterému se hrdě hlásí. V roce 
2017 se stal vítězem českého finále POR-
TY v Řevnicích a postoupil do meziná-
rodní soutěže INTERPORTA do Ústí nad 
Labem 2018. Od té doby objíždí celou 
Českou republiku. Vystupuje jak sólově 
tak za doprovodu Akordeónu, Baskytary 
a Cajonu.
Ve finále INTERPORTY vystoupí s do-
provodnou skupinou ve složení: 
Aleš Petržela: Zpěv, kytara
Zbyněk Petržela: Klávesy, akordeón,  
vokál
Jiří Vaněk: Baskytara
Honza Kalník: Cajon, Percussion, vokál

BANDANA – Sound of Johnny Cash (D)
Do finále INTERPORTY 

byla nominována výborem 
festivalu (postup  na  druhou 
„divokou kartu“)

Datum zrodu této kapely 
sahá do roku 2001. Během své 
existence  však prošla vývo-
jem a řadou změn. V současné 
době hraje ve složení Kevin C., 
Anders Matthes, a Ben Weber. 
Jejím domovským městem je 
Chemnitz ve SRN. Poprvé se 
českému publiku představila v 
roce 2005 v pražském klubu „CI-5“. Od té doby absolvovala řadu festivalů jak v Němec-
ku, tak i ve Švýcarsku, Rakousku a dalších zemích.

Skupina se věnuje především tvorbě legendárního amerického zpěváka country hud-
by Johnnyho Cashe a to ve stylu jeho kapely Tennessee Two. Základ tvoří kontrabas, 
akustická a elektrická kytara. Vedle velkých hitů hraje i jeho méně známé skladby. Na 
repertoárovém listu kapely jsou všechny nahrané písničky Johnnyho Cashe, od první-
ho singlu „Cry, Cry, Cry“ až po poslední nahrávku „Engine 143“.

SOUTĚŽÍCÍ
Představení soutěžícich interpretů a kapel
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Když kolegové začali mluvit o tom, že 
bychom měli na INTERPORTU  pozvat 
jako hosta nějakou hvězdu, vzal jsem to 
do svých rukou. Rozhodl jsem se, že mu 
zavolám sám, přímo – ignorujíce jeho 
manažera. Nebylo to tak jednoduché se-
hnat číslo jeho mobilu, ale mám dost zná-
mých z branže a oni mají své známé a tak 
se to během asi dvou týdnů podařilo.

Dovolal jsem se mu poměrně snadno, 
přestože se říká, že tihle lidé neberou tele-
fony, pokud volající číslo nemají uloženo 
pod jménem. Příjemně mne to překva-
pilo, protože on mě samozřejmě nezná, 
přestože já jeho už mnoho let ano. Sleduji 
léta jeho kariéru a fandím mu.  Jaromír 
byl zřejmě v dobré náladě. Bavil se se 
mnou poměrně dlouho a vlastně mi celou 
dobu vysvětloval, proč nepřijede.

Je prý zvyklý hrát především ve vel-
kých arénách a jako host na letní scéně 
by se prý necítil ve své kůži. Také ústecké 
ovzduší ovlivněné chemičkou a bývalou 

Prosím žádný bulvár! My teď zcela se-
riózně zabrousíme do dob, které se už 
vkradly do učebnic dějepisu. Píše se rok 
1967. V Ústí nad Labem Jirkovi Šosvaldovi 
už nějakou dobu běhal v hlavě nápad na 
založení festivalu country & western mu-
ziky. (To nebylo v té době nic překvapivé-
ho, vždyť mu říkali Westernový dědek.) 
Mimochodem v jeho hlavě se zrodil i plán 
na pravé a nefalšované americké rodeo, 
které by se jezdilo ve Všebořicích v jízdár-
ně Tatranu. Avšak tento záměr se nezdařil. 
Američtí farmáři nám za železnou oponu 
odmítli posla býky, raději je prodali řezní-
kům v USA do bifteků. Měl kliku, že dal-
ší nadšence, kteří do toho s ním šli, našel 
v Domě kultury pracujících. 

Všichni jistě velmi dobře víme, jak jsou 
trampské písně chytlavé. Ovšem někdy 
je to na úkor obsahu. Chápeme, že se 
ne vždy podaří najít správný rým a je si 
tedy třeba skutečnost lehce poupravit. Ale 
mírná úprava a záměrná mystifikace po-
sluchače jsou dvě odlišné věci.

Například v písni Buráky se jedná o jas-
nou ukázku mystifikace se záměrem vy-
volat vzpouru obyvatelstva, které se může 
(mylně) domnívat, že zatímco se válčí, je-
jich armáda se válí ve stínu u silnice a lou-
paj buráky. Někteří aktivní obyvatelé by 
se třeba mohli vydat válku vyhrát sami, 
na místě by však zjistili, že vojáci nesedí 

Jak jste se stal ředitelem této akce, je to 
přece jen velmi zodpovědná funkce? 

Také si to myslím. V lednu  mi volal 
náměstek náměstka, že by chtěl, abych tu 
funkci přijal, protože nosím hezké krava-
ty. „Přihlas se do výběrového řízení, nezá-
vislá komise rozhoduje objektivně, budeš 
ředitelem. Už jsem ti nechal dělat vizitky.“ 
Opravdu rozhodli spravedlivě a nestran-
ně. Použili stejný systém, jako kluci ve fil-
mu „Knoflíková válka“ , když volili svého 
velitele. Neměl jsem konkurenta.

Na tak velkou akci je složité sehnat pe-
níze, jaký má letošní festival rozpočet? 
Máme k dispozici 3 400 000 korun. Ná-
klady na festival činí asi 800 000, zbytek 
máme, jak se říká pro sebe, na reprezen-
taci, honoráře a dary. Dívali jsme se jak 
to dělají jinde, když se rozhlédneš kolem 
sebe, najdeš plno vzorů. 

Jak se těšíte na soutěž? Bude to zajíma-
vé, včera jsem seděl na pivu s budoucími 
vítězi a už jsme tak trochu oslavovali. 

Jak to, vždyť soutěž ještě nezačala? No 
to je sice pravda, ale nějaké kontakty s po-

Jaromír nepřijede!

Křídla

V čem všem nám ještě lhali?

Povídání s panem generálním 

SETUZOU by mu prý 
příliš nesvědčilo, žije 
přeci jenom raději ve 
svém městě horníků a 
ocelářů.

Překvapil mě však, 
když pronesl obavu, že 
by mohl lidem na IN-
TERPORTĚ vadit jeho 
poněkud delší sestřih 
vlasů. Tohle nemohl my-
slet vážně, ale – upřímně 
řečeno – všichni víme, že 
má smysl pro humor a 
dovede si dělat legraci i 
sám ze sebe.

Zkrátka jsem ho neukecal. Má to v hla-
vě až moc dobře srovnané: jezdí jen tam, 
kam chce on a kdy se rozhodne on. Ví, co 
chce a nemá problém toho dosáhnout. 
Takže: Jaromír nepřijede. Poděkoval jsem 
mu za jeho čas a popřál jsem mu ještě 
hodně úspěchů.

doma, ale statečně válčí. V písničce Slaví-
ci z Madridu jde o lež ohledně autora sa-
motného. V poslední sloce jasně zpívá, že 
zmoudřel stranou od lidí a je jak ta zahra-
da stinná. Skutečně zmoudřel? Opravdu 
už to není ten opilec, kterým byl na začát-
ku? Refrén, kde znovu opakuje, že bude 
pít pod fíky, tvrdí něco jiného. A tako-
výchto záměrných lží najdeme spousty a 
spousty (často je jich v jedné písni i více). 

Namátkou ještě pár příkladů: Na hrad 
Okoř vede úplně obyčejná cesta. Stejná 
jako kdekoli jindy. I jinde jsou cesty rou-
bené stromama, takže tvrzení, že je jako 
žádná ze sta, je nepravdivé. Stejný pro-

PLÁC! (sériozní príloha RePortýra)

Dát dnes něco takové-
ho dohromady, kdy každý 
muzikant je on-line, není 
žádný problém. Ovšem 
v potaz musíme vzít rok, 
ve kterém se první roč-
ník uskutečnil. To nebyla 
žádná sranda. Proto jsme 
se ponořili do hlubin času 
a hledali pamětníky a do-
slova dolovali zlaté novi-
nové střípky o spojovacích 
prostředcích tehdejších 
nadšenců. V prvé řadě 
spojení s účastníky Porty 

obstarávala stará dobrá Československá 
státní pošta. Proto nebyl problém poptat 
kapely a zpěváky na festival u těch pár 
agentur, které stát zřizoval, aby je měl pod 
kontrolou.

Druhým spojovacím pojítkem byl tele-
fon. Naštěstí kulturní instituce té doby je 
vlastnily. Ne už tak domácnosti. V době 
chytrých telefonů je nepředstavitelné, že 
když Jirka potřeboval s někým mluvit, 
„nezašmatlal“ palcem po displayi a dotyč-
nému nezavolal. Mít tenkrát telefon doma 
bylo obrovské privilegium a luxus. A tady, 
přátelé, přichází ten zlomový nápad, který 
pojal jeden z pořádajících nadšenců, ne-
soucí jméno Pavel. (Bohužel jeho příjme-
ní zapadlo prachem času a nepodařilo se 

rotou už proběhly, především v kuloárech 
a pisoárech. 

A co divák? Ten si přijde taky na své. 
Klobásy jsou čerstvé a piva je taky dost, 
poteče proudem. 

Co bylo při přípravě celé akce nejtěžší? 
Ten parní válec, který tady ještě před týd-
nem hladil asfaltový chodník. 

Z čeho máte největší radost? 
Že v trafice opět prodávají vanilkové 

doutníčky. Poslední dobou jsem je velmi 
těžko sháněl. Dokonce jsem si několikrát 
musel pro ně zajet služebním autem až do 
Prahy. 

Jaké máte plány s budoucími ročníky? 
Plánu máme opravdu mnoho. Příští rok 

zvýšíme vstupné a odstraníme židle a la-
vičky z hlediště - to je teď in. Taky chceme 
zrušit plakáty a začneme s lidmi komuni-
kovat na twiteru. Není to nic mimořád-
ného, podívejte se třeba na Donalda, jaké 
má úspěchy. 

Děkujeme za rozhovor. Rádo se sta-
lo. Honorář mi pošlete na číslo účtu 
31415926/ 0888 RIO BANK Švýcarsko.

ˇ

S ohledem na nové předpisy o ochraně 
osobních údajů (GDPR) pan generální ne-
souhlasil s uveřejněním fotografie zepředu.

nám jej odmést.) On byl totiž vášnivým 
chovatelem poštovních holubů, proto ka-
ždé ráno do organizačního štábu dodával, 
pro každého jeho člena, klícku s jedním 
opeřencem. Ten měl za úkol doručit zprá-
vu do svého holubníku v případě, že jeho 
nositel (rozuměj ten, který jej od rána nosil 
v mřížované bedýnce) potřeboval rychle 
doručit zprávu a byl mimo telefonní spo-
jení. U holubníku byl na vartě Pavlův otec 
(toho času již na zaslouženém odpočinku), 
jež přilétnuvšího ptáka nejprve o zprávu 
obral, aby ji následně zavolal do organizač-
ního štábu. (Ano, čtete dobře, patřil k těm 
několika šťastlivcům, majícím doma vyná-
lez Alexandra Grahama Bella.) 

Tento systém fungoval úspěšně něko-
lik let. Postupně jej vytlačila pomalu se 
rozšiřující telefonní síť tehdejšího Česko-
slovenska. A tady vstupuje do hry známé 
české pořekadlo, dle kterého musí být 
každé dobro po zásluze potrestáno. Pa-
vel musel od svých kolegů čelit mrmlání, 
že prý ti ptáci toho hodně sezobou a na 
všechno pak kálí.

Proto si na závěr náš redakční tým do-
voluje navrhnout organizátorům INTER-
PORTY, aby příští rok odhalili na Severní 
Terase pomník poštovnímu holubovi s ná-
pisem: „Křídla, která přinesla do Ústí nad 
Labem festival country & western a tram-
pské hudby.“ Badatel a zpytatel Zdeněk

(Jenom teď nevím: Mluvil jsem s 
Nohavicou, nebo s Jágrem?)

jove

(Poznámka autora: Vsadil jsem se s šéf-
redaktorem, že si 80% z vás článek přečte 
ještě jednou, ale teď nevíme jak to zjistit.)

blém je hned v první sloce písně Severní 
vítr. Ano, severní vítr je krutý, ale je o to-
lik krutější než například jižní vítr? Proč 
nemá i jižní vítr svou píseň nebo proč 
se nedělí o slávu se svým severním brat-
rem? A na závěr největší klam ze všech. 
Nevíme, co vedlo autora k této kruté lži. 
Nejspíše se chtěl bavit utrpením trampů 
na nádraží, kteří marně čekají v Těšíně na 
nádraží i 30 minut, přestože čekali, že i 
když jim předchozí vlak ujel, další pojede 
za 15 minut. Jak pak mají ve vlaku zpívat 
Dokud se zpívá, ještě se neumřelo, když 
vědí, že první slova této písně jsou lživá?

Tereza 
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NEJMLADŠÍ  POROTCE 
Který Ústečan by neznal Petra Lüftne-

ra,  kluka  který s garmoškou vylezl na 
most nesoucí jméno našeho druhého pre-
zidenta a nazpíval na něm protestsong 
„Ty jsi to Ústí“. 
Jak dlouho ses, Petře, na ten sportovní 
výkon připravoval?

Asi 10 dní, nápad vznikl u piva po volej-
bale. Mně se to hned líbilo, protože přele-
zení mostu je taková naše rodinná tradice, 
i děda s babičkou ho přešli, takže jsem 
chtěl navázat. Horší bylo, když se řeklo, že 
půjdu samozřejmě s harmonikou, spustím 
nohy dolů a budu hrát, tak jsem měl tak 
trochu obavu, aby mi ta harmonika třeba 
nespadla, ale byl to super zážitek. No a pak 
jsem si akorát zjišťoval, kudy kvůli záběru 
bude nejlepší nahoru vylézt, kam si sed-
nout a ve který čas. Rád bych si to někdy 
ještě zopakoval zase na tajňačku, ale to už 
asi nebude tak lehké. Minulý týden jsem 
četl, že se zvažuje o zbourání tohoto mos-
tu namísto rekonstrukce. Za sebe mohu 
říct, že udělám, co bude v mých silách, aby 
se tak nestalo. Takhle negativně přemýšlet 
o jednom z největších symbolů Ústí mo-
hou jen lidé bez srdce.

A propos srdce… Až se příště narodíš, bu-
deš znovu písničkářem?

Ano, určitě, zatím nevím, jak to zaří-
dím, ale snad se tak stane. Musím říct, že 
posledních pět měsíců jsem zažíval dost 
vyčerpávající období a nasazení, které 
souviselo právě s mou hudbou a vším ko-
lem ní, ale vždy, když pak stojím na pódiu, 
tak si říkám, že to má smysl. Jen je škoda, 
že právě ten čas na pódiu je možná tak ti-
sícina času, který písničkář proto, aby si 
tam mohl stoupnout, dělá.

Když tvou poslední větu zobecním – dá 
se souhlasit se rčením, že Severočech, ten 
tvrdej chleba má‘?

Na jednu stranu dá. Ono by to téma vy-
dalo na knížku, která by třeba moc pozitiv 
nepřinesla. Na druhou stranu já bych ne-
měnil. Možnost změny mají téměř všich-
ni. Jestli ale máme pocit, že by se tu dalo 
žít lépe, tak si myslím, že možnost mě-
nit atmosféru severních Čech má každý, 
drobnými krůčky či gesty se to dá dokázat. 
Musí ale začít nejprve každý u sebe. Je to 
běh na dlouhou trať, pak nám ale ten chle-
ba může začít pomaličku měknout. 

Jsem typický homo pohodlný a tak se 
ptám. Co je lehčí? Naučit se hrát na něja-

ký nástroj? Složit hudbu (písničku)?
Napsat text?

Nejlehčí pro mě je skládat hudbu, mám 
v zásobě spousty zajímavých melodií. Na 
text musím mít čas, rychlý nápad nebo, 
a to hlavně, klidnou hlavu, což je někdy 
dost těžké. Nechci psát za každou cenu 
písničky pod tlakem. Třeba právě červen 
strávím určitě hodně s tužkou a papírem, 
na to se těším. Když se vymýšlí melodie, 
tak je to kolikrát takový psychický odpo-
činek, nějak mi to tam chodí samo, kdežto 
u textu a nástroje, tam musí být maximál-
ní soustředěnost.

V jednom tvém klipu ti hlava prokvete 
stříbrem. Z čeho zaručeně zešedivíš?

Ze spolupráce s lidmi. Musím říct, že co 
se týče spolupráce s lidmi, se kterými hra-
ji, tvořím, nebo vymýšlím hudbu, tak tam 
bych neměnil, to je profesionalita a strašné 
dobíjení baterek a motivace. Na druhou 
stranu takové ty věci okolo, kterých je, 
mám pocit, nepoměrně víc, tak tam je to 
často o nervy. Nejhorší je, když dá člověk 
někomu důvěru a narazí. To se snažím po-
malu odnaučovat, nebýt hodný, to je často 
kámen úrazu. Spousta lidí dnes dělá svou 
činnost jen kvůli penězům a to je špatně, 
nejen že odvádí fušeřinu za cenu toho, aby 
to stihli co nejrychleji, ale jejich výsledná 
práce nemá ani přidanou hodnotu ani 
ducha. Když se na to ale podívám jinak, 
tak člověk vlastně často nachází počátek 
starostí a chyb právě u sebe, aby to bylo 
srozumitelnější, tak mám teď na mysli na-
příklad spolupráci s posledním štábem, se 
kterým jsem točil klip k Celebritám, to už 
nechci nikdy zažít.

Navenek působí klip celistvě. Nic nena-
svědčuje tomu, co tu popisuješ (možná 
to bude tím, že jsem poslouchal hlavně 
text). ‚Celebrita‘ je, dle mého názoru, moc 
hezká písnička. Má to celebrita v hudební 
branži jednodušší?

Já doufám, že lidi budou vědět, že nezpí-
vám o sobě, jako o celebritě, ale poukazu-
ji na častý problém přemýšlení dnešních 
lidí. Já sám slovo celebrita rád nemám, 
dnes jsou celebrity uměle vyprodukova-
né osobnosti, které jsou hodně vidět, ale 
často ne díky tomu, že by to byli umělci, 
jak se patří, jen si hrajou na to, že dělají 
umění, v pozadí za nimi stojí řada dalších 
lidí, kteří na tomto druhu podnikání vy-
dělávají a jejich umění je duševně prázdné 

a nekvalitní. No, a jestli to má v hudební 
branži jednodušší? Jak se to vezme. Přijde 
rychlá sláva, za pár let rychlý pád. Já bych 
touto cestou dobrovolně jít nechtěl.

Na svých webových stránkách píšeš, že 
intenzivně pracuješ na svém druhém CD. 
Kdy spatří světlo světa? Bude se křtít v UL 
nebo ve „světě“?

Mohu prozradit, že před pár dny jsme 
křest dohodli, víc asi konkrétně zatím ne-
mohu prozradit, protože je všechno ve fázi 
příprav, ale náš největší koncert se odehra-
je 16. listopadu a křtít se bude samozřejmě 
doma v Ústí nad Labem. 

V jedné písni se zpívá ‚a po práci legraci‘ 
– jsou dny, kdy bys měnil se šnekem?

Když se na to podívám tak, že šnek si 
všude nosí svůj domov, nikam se nežene a 
takřka nemá mozek, tak bych s ním někdy 
na chvíli měnil, abych vypnul a nemyslel. 
Ale na dlouho bych to určitě nechtěl. 

Je všeobecným tajemstvím, že na INTER-
PORTĚ budeš sedět v porotě. Jaký jsi po-
rotce?

Vůbec nedovedu říct. Nikdy jsem niko-
ho oficiálně nehodnotil. Můžu přemýšlet 
nad tím, jaký budu. Nejdůležitějším fakto-
rem bude, abych byl podle svého svědomí 
a vkusu spravedlivý, ale umím si před-
stavit, že to nebude nic lehkého. Určitě si 
budu dělat co nejvíce poznámek v průbě-
hu soutěže a vnímat co nejvíce rozhodují-
cích faktorů.

Děkuji ti, Petře, za rozhovor. Ať se tvá 
deska dobře pokřtí, následně dobře pro-
dává a davy fanoušků ti na koncertech 
nadšeně aplaudují. Ovšem nejprve ti bu-
deme držet palce, aby po INTERPORTĚ 
bylo synonymem tvého jména „Porotce 
Spravedlivý“.  ZB


