PŘÍSTAV, kapela z Brna 
Příští rok je tomu 20 let, kdy se muzikantsky potkali kamarádi z dětství - Víťa Buriánek (sólová kytara), Aleš
Hrbek (doprovodná kytara), Petra Švihálková (dnes Guthová, zpěv) a Petr Guth ml. (basová kytara).
Následně k nim nastoupila pěvecká posila - Aleš Macků. Tohle byla sestava, se kterou se Přístav zapsal na
folkovou hudební scénu a s níž získal opakovaně několik ocenění Porty, Trampské Porty a Porty na
Slovensku.
Provázanost na brněnskou trampskou muziku v sobě Přístav hrdě přiznává – Víťa je vnukem zakladatele
trampské kapely Vavasatch – Emanuela Pospíšila. Zároveň je členem legendární trampské osady Monsun,
ze které kdysi vzešla i stejnojmenná kapela. Právě Víťa Buriánek a Aleš Macků byli jejími původními členy.

Kapela Přístav vydala první CD s názvem Prašná cesta v roce 2001.
Sestava kapely se změnila odchodem zpěvačky na mateřskou a odchodem basisty. Do kapely tak nastoupila
Martina Strnadová (dnes Hrbková) a kontrabasista Aleš Marša, kterého po pár letech vystřídal Pavel Palán.
V roce 2008 kapela natočila CD Papírový drak.
Na několik let se sestava zúžila na pánské kvarteto, opět odchodem zpěvačky na mateřskou. Společně
s návratem Martiny přišel do kapely basista Kamil Mazálek, který hrál (a stále hraje) s další brněnskou
trampskou hvězdou – T. E. Bandem. Ve stejné době přichází nová instrumentální posila – jazzová klavíristka
Jitka Buriánková (Vítkova švagrová), která do kapely vnáší nové harmonie.
A tak začínají vznikat PřiHrátky neboli Přístavácké hrátky.
Nové CD je tentokrát ryze autorské. Převážnou většinu textů píše Aleš Hrbek, o hudbu se dělí Víťa Buriánek,
Aleš Hrbek a Jitka Buriánková. Na albu se snoubí moderní trampská a folková muzika s jazzovými prvky. To
vše nazpíváno rozmanitým vokálem, který je pro Přístav tolik typický.
Příprava písní na PřiHrátkách trvala celkem 3 roky. Přičemž samotné natáčení probíhalo od února letošního
roku do června. Mezitím vznikl projekt PřiHrátky na Startovači.cz, kde Přístav získal podporu mnoha lidí,
kteří díky přednostnímu zakoupení odměn přispěli na vydání CD.
PřiHrátky spatřily světla pódiových reflektorů a útroby přehrávačů v srpnu 2017.

Stávající sestava kapely:
Aleš Hrbek – doprovodná kytara, zpěv,
Vít Buriánek – sólová kytara, zpěv,
Aleš Macků – perkuse, zpěv,
Martina Hrbková – perkuse, zpěv, tužka a papír
Kamil Mazálek – kontrabas, zpěv
Jitka Buriánková – klávesy a jazzové harmonie
www.kapelapristav.cz,
facebook.com/kapelapristav
bandzone.cz/pristavbrno

