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Z černé kroniky:
Ve večerních hodinách
byla v parku přepadena
mladá dívka.
pokunu
o znásilnění utrp ěla
•;ok a místo volání o
pomoc vyrážela jen
zoufálé výkřiky Hurá!
Hurá! 'odrcený násilník unrchl.
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Vyhovuje ti Portýr jako časopis,
noviny o Portě? Jak se v něm odráží tvoje zájmy, hodnocení, tvůj
svět,^ktený tak nenapodobitelně
působí-mlčenlivé pinivody, nadšené
atmosf'ry sálů, brnkání v ulicích..
íbrtu chápeme jako trampský >'estival. T.k vznikla a aí je současné vyhl' uování pořadatelů jaké
chce,stále je celostátní Porta dotvářena a modelována tisíci trampů
z celé republiky. Přinášejí náladu
ve:érům, zivelnost, duch konsertů
se ood izuje tomuto publiku.
Po ta není NAŠE, jak js -m mnohot
ktát slyšel-s tím se musím .- smířit.
Je organizátorů. Ale je námi naplněná, je jí vdechnut život tou hromadou usáren v šatnáeft, zelenými
bundami, které se roztečou městem.
Proto snad trochu míň za Portu
a víc za sebe na Bortě tenhle list
a další, které budou nasledovat.
Shorty
Žádná tiskoviny, která nemá ra
nemá toto razítko s čunětem
nemá s námi nic společného
Red

Kde j e současnost?
--de je problematika?
Kde je pfelius o řešení?
Kde je diskuze?
Kde je konfrontace?
V Portýru ne
Jste li ve vět si skupme, neničte si O'•i individuálně,
o o e o eHÜSÄ nahlas oro všechny,
Red

Vadilo ti n-;kd ,pži páárratu z ohně,
žo jsi zrovna ty neměl camrátko?
Nebo t+ :'ozč í lil o, že jsi zrovna
ty nesehnal jedno číslo Portýra?
Vadilo ti to ? A jestli jo, můžeš
vysvětlit proč? Jtí to nevím. Spíš
ru ž hromadění majetku, který člov ka svazuje, uznávám vědění, považuji za parazity ty, kteří zavírají
j>rncní rozepsané m y š l e n k y do svýcjj
supliku, aby se s nimi mohli snad
chlubit, snad z potn-by vlastnit
a já nevím pro co. Všechno.
• s m spis nkeptile, n-'Věřím, žo tělnW.
dle pár slov může lidi fcměnit. Chci
jen riot, ž< žádné íslo HUBLA nikomu
nepatří a člověk by měl považovat
za svoji povinnost dát e dál, a
měl by věď<'t, že ostatní mají právo si je^vzít tř ba i násilím.
I když říkám: M d i , mějt' rozum,
zkuste sc nejdřív domluvit 1
Feda

Na jaře jako obvykle proběhl v OstravěPorubě Folkový kolotoč. Tato akc< ukázala mnoho důležitého. Za. prvé-Praha
přastala být centrem folkového dění a
za druhé-vývoj elektrické hudby se nezastavil ani zd<;. Špičkou í'2)1 ku se staly
bezesporu brněnské kapely. Myslím tírn
Folk team, VKV a sdružení Vondrák í'odlak
»odlá:
lorký Polák. Hra ktrékoli z nich by
y asi
byla sokem pro skalního příznivce typu
" Co dělaj na Portě bicí?'' "Co dělaj
na Porté elektrický kytary?" líapř. Folk
teamem hraje jako stálý host Oldřich
veselý. Za bariérou svách syntotizátorů
není skoro vidět, ale slyšet je dost.
Přidal této hudbě ¿vlastní náladu právě
mohutností zvuku svých nástrojů. Podobným
případem je i Vondrák Bodlák.. kde roli
0.Veselého převzalK.Horký /bývalý ©regres/ . Zajímavé je i VKV. Tři kapelníci,
dvě kytary, a elektrické housle dokázali
'/o
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Jo začátek dubna a Jazsova sekce má do konce
t v dno odevzdat razítku
2e us je to dávno
a Porty se to netýká?
Omyl - souvislosti so
nabízejí samy. Co má spo
1 o č noh o f a e t i val t r am psko, folk a country
hudby a konzefcty jazzro x ku a voskovo tzv.
alternativní hudby?
Proäcnäím činnost a nutnost vyjadřovat se
vlastním výrazovým proatredkem. A talcy" je poj í nepř.í zon
íioňskó jazzové dnv nebyly povoleny,
folk v podkrkonoší zakazan, v Praze
zavři 11a country-Besoda, rock-Kychta,
'iblk-Ht ľudovka.

/pokračování/ hodne• Váno v sobo
nezapř 1 tvrd ho rockera a jeho
kytara kralovala. Těmto kapelám
mohl konkurovat SB&d jen Marsyas
svým pro
sionálním /byr trocha
A když se stane,
so na Porto obstudeným/ přístupem, radost zc
jeví
netradiční
kapella?
V r. 1979
hry p i lues sessionu Kalandry
v
Olomouci
publikum
skoro
vypískalo
a Skály a ::nad ještě známý A.G.
Newyjou - a
vitom se tak tehdy
ELek. Další skvělou akcí byl."
hrálo
v
Nashvillu
moderní country.
folková diskotéka Ji čího 5ernóho
Amatérská
verejná
vyotoup« ní no
Zajímavé bylo,
u mnoha desek 0KBJHI
:
pomalu
biíi
.í
k
nulo.
"Riziko" pročetl kdo a na co hraje a můžu
niknut:!
jiných
smorú
na
1'orlu není
¿jen konstatovat, že elektrické
malo, zvláľrí; f>o omezení činnosti
kytary, bicí,syntetizáto 7 , moopy
Jazzová
sekce ; »vazu hudebníků.
a pod. j sou ve světovém f&lku
Porta
j<'
dosud MQžnost hrát boz
úpln
běžné.
p ehrávok prdd ITďirii." A navíc yŕô'ú
Určitou chybou byl nedostatek
lidmi, ktorí si o sobě mysli, ze
valitních písničkářů. Z toch co
jsou tolerantní, solidáľni..
jsem viděl stojí za zmínku snad
Snad tyhle souvislosti k pochopení
jen ostravský Ltreichl. Bohužel
postačí. Ta drobná válka, ta malá
některým jeho písním jsem nerozuvalka "ve slonici vod;y" jo zbytečná.
měl /byly zpívány v "ostravštině"/
Spis je nutné se ptát : o az voda
Další jednotlivci vystupující v
vyschne ?
zd:e v rolích písničkářů nesplňoV/i ckie
vali ani nejzákladnéjsi kriteria
tohoto žánru
Petříček

je nav světěkolik jr takovojch měst"
je vypití z bolestnocti a je rit o něco
víc.ňtve me, když z toho vyleze jen
perfektní trojhlas. Zahrát dobře
o.za mohutného potlesku
vylezl
V/abiho je těžké. Netvrdím, že přena podium V/abi byvola a zahrál
kližková kytara je návod na poropár písní, kterým pletl texty jako
zumění. Ale při takových písních
vždy a ve kterých se coural s ruke-Mtó
jako je "Zas žloutne zem" apod.
r*/
'
ma v kapsách jako vždy.. S jakgan
by si měla dat sakra pozor
výrazným odlišením působí většina
vážně cit oných a prožitých Z veci
kapel, která jeho písničky hraje.
se malým
zásahem může stát sentimentální
Zušlechtěný a při stri zený V/abi se^
břecka. Děsí mě, jak budou tyto písztrácí v rutine "muzikantů", fcteží
ničky vypadat, až se najde další
se na něm snaží ukázat, jak má ka"Ton;/ Hořínek" a vydá perfektní a
pela šlapat, jak má vypadat plný
sladkou desku alá Jozoro dřímá s
vokál, jak má cypadat.. ^erou si z
"klasickými " trampskými písněmi
jeho Díní jen to, co napíše do not,
šedesátých let. A ještě víc rně děsí,
nebo S P Í Š co podle jeho hraní naže k tornu přispíváme sami.
píšou do not jiní,"Posledních pár
Shorty
-^Irut zbejvá jen" má v sobě povzde h a ještě něco víc. "Řekni kolik
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Víc škody než užitku

nap; i c lial i v ž dj o ky "zapadl í vlastenci" kteří
so z časových závoji
* ;vv c h ve sni c vrobí ral i
do svota, jehož dění
sice příliu nerozuměli,
ale ve kterém vyvíjeli
vytrvalou a jisté dobře
m í nr;nou c i nnost, z - jména
osvetovou.
V't:i;ina trampského kulturního d< n:í. je pod
Jsem tramp. Alespoň si to myslím a t zko
vlivr, t^ch, kte ří jsou
n
bych spočítal noci na jehlicí • nnohu.
pracovití n
A. tím talcé
Znám desítky po obných ? tramping 10 za'iplno kryti proti /jakýmjímá ~ vím jak je těžké o n"m občktivno
koli výhradám:
n
mluvit, a psát. St j n vlastne nenm kam.
Vis, co jo to ď lat trampTO v iiladém světě se změnil na informační
skej časopis? No zkus to,
tabuli**^) akcích, většinou studentů a SSM
zkus to sam
No, nebudu
Rubriky v novinách a časopisy zmizely«
to zkou. i t U, milí redak l. urObj vuj- se snaha znť nit trampy na jakési
či . AIo brouPám ni 'v rdi t,
dobroíolné uklizečky přjLrody..
žo vl antná m nou jannon:Í m GI
Sám j en v ÔSCDP. Ale ne proto 2 abych mohl
I) i »oblámu ? nedomy h 1 e i lým p lajezdit vl n. i3rácc ochrana %\x připomíná
cáním v n m í t o mezi nvé nto«
snahu mravenců za..tavit vlak« Založí na itíäMM MMnóřo p^knoj zmatek a zkremašinS, ř ditelích fabrik, lidech, kteří
slování « Ona práčovi Lont
schvalují vyjímky ze zákona o životním^
a ob< tavont jalcni noní
prostředí a jiných, zda si nás mravenců
všechno •
j.
Shorty*
všimnou..
Mám lesy rád ale ven jezdím pro noco víc,
pbaoyoíiihetjcpthhdm^lbamarádyj pro to vsepro to všechno, čeho je tak malo. Dokud
se budou scházet na Porte kamarádi trampove aby slyšeli muziku co rnaj rádi má
pro me smysl. Až se smení v preorganizovanou akci může jít pro mě za me k čertu.
To mluvím jan ze sebe.
Feda

Redakce oa? loučí ne
p o m y s l n ý m pozdrav« rn:
ňedý zákal
pasivnímu
ctenáři

K práci na tomto listu ; -o senlo nakolik
lidí, kteří cozhodnž noreprozehtují, tím
méně nevyhlasují nejaký jednotný program
či smer. Genii se nikde mezi názorom, že
by se melo HB'jffiMM psát víc, než no vejde do
Portýru, a. mezi názorem, ze by se mělo
psát noco, co se nutně nemůže vejít do Portýru. Vkazdém případě je zde př'tpraná nespokojenost a kriticnost-ktorá ale sama bez
jednotnoho zýkladu nornůzo ^ npo jovat. Jednotí
cí snad je pocit, že Porty. , ve své podobě
"Hladosvětské11 je stejně jako Mladý svět
zajisté přínoetem a Skoda bgr byla, kdyby
nabyl, nior:.ono noní "lián" Nemůžou to dohnat
ani zasloužilí trampove v redakci. ITanírn
cílem noní vytvořit Ant¿portýr, negaci, opak
Jdo jon o malý kcusok prostoru uvoý vlastní
vyjádření

