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Noviny Mezinárodní hudební soutěže INTERPORTA

Milí diváci, milí návštěvníci
a příznivci INTERPORTY!

Výsledky

INTERPORTY
2022
Hlavní cena INTERPORTA
a Cena hejtmana
Ústeckého kraje
Loes & The Acoustic
Engineers
DIVÁCKÁ CENA
Staré Myslivecké
a Cena starosty
Severní Terasy
TRIBUBU

Vítěz mezinárodní soutěže INTERPORTY 2022
Loes & The Acoustic Engineers
Máme za sebou asi nejteplejší INTERPORTU v její historii. Loni jsme museli
utéci do Domu kultury, letos nás počasí
sice nechalo venku, zato nás pořádně prohřálo.
Sobotní JUNIOR SONG nás utvrdil
v tom, že pořádat soutěž mladých autorů
s věkovým omezením má svůj smysl. Důležitý pro účastníky je však i seminář po
soutěži, kdy hudební i textařští odborníci
podrobně hodnotí tvorbu soutěžících autorů.
Hlavní mezinárodní soutěž má samozřejmě trochu jiné poslání. Je v současné
době jedinou příležitostí v Česku, kde si
mohou vítězové našich národních písničkových soutěží změřit síly se zahraničními kolegy. A pokud zrovna neuspějí, je
to v některých případech pro ně dobře.
Uvědomí si, že i když „co Čech, to muzikant“ nejsou pupkem světa a že jsou po

světě tisíce dobrých a ještě lepších hudebníků a hudebních seskupení.
Myslím totiž, že u nás máme čím dále
tím více „celebrit“, které toho ještě v životě moc nedokázaly a jejichž špičky nosu
míří pronikavě vzhůru.
Důležité je, že se toto netýká letošních vítězů u nás na INTERPORTĚ, byli
skromní a byli fajn.
Úmyslně se vyhýbám zmínkám o profesionálních hostech, často bývalých vítězích PORTY či INTERPORTY. Všichni
jsou výteční a je jen na divákovi, aby si
mezi nimi vybral podle svého vkusu.
Doufáme, že jste letos byli se soutěžícími spokojeni a do vašeho vkusu jsme se
trefili.
Děkujeme vám za návštěvu, byli jste
v tom vedru stateční!
Josef Vejlupek, INTERPORTA

Mezinárodní hudební soutež
ˇ INTERPORTA

Vítěz autorské soutěže
JUNIOR SONG
Anna Matoušková
ze skupiny KRÁSY
Miss INTERPORTA
Lucia Čierna
Cena OC FORUM
TRIBUBU
Cena Zahrady Čech
Blondýna
Ústecký Zlaťák
agentura NOESIS

1

Anketa
s návštěvníky

MISS INTERPORTA

( po skončení koncertu Vojty Nedvěda)

Ahoj, pojďme se seznámit. Jmenuji se
Tomáš Síčka. A jsem z hor. Když jsem
z nich poprvé sešel do velkoměsta, ženský
mi říkaly, že jsem takovej sešlej, poznaly
to na mně okamžitě. A odmalička mě bavilo za sebou zanechávat stopu. Nejprve
v blátě, potom ve sněhu, a následně jsem
to chtěl povýšit. Fušoval jsem do lecčeho
a moc mi toho nešlo.

Irena, Severní Terasa: „Na INTERPORTU chodím od začátku, bydlím kousek od parku. Mám ráda trampskou muziku. Nejprve si udělám kávu na balkón
a poslouchám z domova. Později odpoledne pak přijdu do hlediště k LAGUNĚ. Je to
moje oblíbená muzika, dnes jsem si užila
právě Vojtu Nedvěda.“
Monika, Jílové u Děčína: „Na INTERPORTĚ nebývám pravidelně. Sobotní
koncerty se mi líbily. Ty soutěžní i nesoutěžní. Dnes Vojta Nedvěd přinesl odkaz
sourozenců Nedvědových. Zajímavý byl
doprovod Jiřího Škorpíka na klávesy. Počasí vyšlo “až moc pěkně“. Sedíme ale pod
střechou ve stanu, tam je stín.“
Jiří, Ústí nad Labem: „Jsem dnes ve
svém živlu, mám to na INTERPORTU
kousek, bydlím v krajském městě. Cením
si nového složení Nedvědovy doprovodné
kapely. Věřím, že se ještě jednou Vojta vrátí na scénu s bráchou Frantou a dalšími
příbuznými.“

Sebevražda

Ptám se, zda je každý
schopen sebevraždy,
na ulici třeba,
když ho život neba.
Ani mě už nebaví,
jsem však střelec váhavý
a z vlastní pistole ránu,
tu já hned tak nedostanu.
Ty už jsi mě totiž dávno oddělala
a nad rakví anděl zpívá - tralalala.

RePortýr, zpravodaj mezinárodní hudební
soutěže INTERPORTA 2022
v Ústí nad Labem.
Vydání připravili: Tomáš Choura, Radek
Strnad, Josef Vejlupek, Eva Houdková a
Michal Houdek.
Technická příprava: EM studio Ústí nad
Labem. Tisk ÚMO Severní Terasa.
Vydává: INTERPORTA z.s., Višňová
2834/1, 400 11 Ústí nad Labem.
Náklad 200 ks. Povoleno: MK ČR 23252.
Cena: zdarma
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Umělci v horách
jsou nevelcí

Milá dívka Lucia Čierna (22) svou bezprostředností, upřímností i krásou přesvědčila redaktory RePortýra, aby právě
ji letos navrhli na titul Miss INTERPORTA 2022. Vrhli jsme se do toho spolu
s kolegou Tomášem Chourou, a bylo to
zajímavé, zábavné, věru radostné. Překvapilo nás, že má Lucia doma vedle
kytary Walden i klavír Roland, a nepotěšilo, že ji na učňáku nenechali moc
hrát na kytaru. “Byla jsem pro ně velká
rebelka,” přiznala. Samotné Lucii udělalo
radost moje tričko s vlky. Sama má jednoho doma, vlastně vlčici husky jménem
Arya, je jí rok a půl. Inspiruje ji láska, jak
k přírodě, tak k jejímu příteli Jánovi. Má
ráda výlety do přírody s přítelem i vlčicí,
užívá si okolí krásné Bánské Štiavnice.
Miluje písně v češtině, ač zpívá slovensky.
Zajímavé je, že její kytara ležela roky ve
skladu, než si ji koupila, tedy než tu na
ni zbyla. A přezdívku La Luz - ve španělštině Světlo - si vymyslela sama. “Kdyby
nebylo světlo, život by byl mnohem těžší,
špatný, zlý”, připouští. A těší se na svou
první píseň v češtině, kterou má z INTERPORTY 2022 už slíbenou právě od
Tomáše.
Radek Strnad

Bohužel jsem dobrej
Někdy se až příliš činím
a házím tak perly sviním.
Taky jsi zažil, že hnali tě
pryč kvůli vysoké kvalitě?

Verše napsal Tomáš Choura

se kterým se nenabourá (v ničem nejede
a papíry má akorát na verše)

První hudební nástroj, který jsem dostal, byl dětský xylofon. Takový obyčejný,
deset hliníkových klávesek, jedna stupnice plus dva tóny jako bonus, na každém
tom plíšku vyrytý název tónu - C, D, E,
F, G, a tak dále, popis jak pro blbý, oni
věděli, proč mi to dát, palička k tomu
byla sice jenom jedna, ale hrát na to dvěma najednou, jak jsem viděl v televizi,
na to jsem byl stejně málo bystrý. Hned
jsem si chtěl zahrát svojí oblíbenou Holku modrookou. Říkám si - když holka
modrooká, tak bude zřejmě začínat od
„H“. Majznul jsem tedy do klávesy s „H“
jako holka, ale dál už jsem se nedostal, na
xylofonku chyběly klávesy s potřebnými
písmeny. Hezky symbolický začátek. Časem jsem pak, pokud šlo o holky, a nejen
modrooký, u „H“ nezačínal, ale končil.
Ale o tom někdy jindy.
Moji rodiče na kumšt nebyli, takže dědit vlohy nebylo po kom. Sice občas do
styku s muzikanty přicházeli (mamča
studovala střední školu s kýmsi z populární undrgroundové kapely, taťka zase
chodil do práce s kapelníkem slavné
country skupiny), ale moc je to nepoznamenalo. Taťku poznamenalo nejvíc, když
se po koncertě v davu spálil o cigaretu
jednoho známého zpěváka, to se mu pak
hojilo pár neděl. Vůbec tedy nevím, jak
se k nám dostaly staré housle, které jsem
jednoho dne objevil. A když k nim taťka
přikoupil nové struny, smyčec, futrál a kalafunu, neodolal jsem a s vidinou brzské
slávy se přihlásil do hudebky. Moje nadšení však dlouho nevydrželo - zvládl jsem
Andulku Šafářovou (myslím tu písničku)
a pár banálních stupnic. Moc daleko jsem
se tedy díky houslím nedostal - nejdál to
bylo do okresního města na oční, protože
jsem jednoho dne shledal, že při hraní vidím struny dvojitě.
pokračování v pravo dole

www.interporta.cz

2022
INTERPORTA objektivem

Ani moje další hudební pokusy a úlety
neměly slavné konce. Půvabnou spolužačku Martinu jsem na své originální podání
písně o Včelce Máje nesbalil, první cenu
v soutěži začínajících zpěváků, kde jsem
nemohl chybět, si odnesl borec, kterého
právě slyším z rádia, a svou vlastní čtyřtónovou melodii, na které jsem makal celý
zimní den, jsem si po čase uložil do svého prvního mobilu jako vyzvánění, aby ji
hráli aspoň někde. Pravda, skládání muziky mě bavilo. Kromě zmíněné melodie
jsem dal dohromady třeba ještě dvoutónovou skladbu s názvem „Rozsah nástroje“. Ale nenašel se nikdo, kdo by ji ocenil,
natož provedl.

Jednou jsem se také rozhodl, že se spolužákem založíme kapelu. Dokonce jsem
měl vymyšlený i suprový název - měli
jsme se jmenovat „Muflova pec“. Což
mělo hluboký skrytý význam - muflovu
pec jsme měli ve škole v laboratoři, cosi
jsme v ní vysoušeli. A my s kamarádem
bychom našimi songy všechno žhavě kritizovali a fanoušci by z nás byli totálně
vypražení. Kamarád se však necítil dostatečně povolán k tak bohulibému úkolu.
Když se mi nezadařilo v muzice, rozhodl
jsem se, že se vrhnu na poezii. Moje experimentální pásmo, kdy jsem z úryvků několika Erbenových básní sestavil jednu novou
a pak ji u nás ve vsi půl hodiny recitoval
venkovským ženám z kravína na oslavě

Mezinárodní hudební soutež
ˇ INTERPORTA

MDŽ, nepochopil tehdy naprosto nikdo.
To mě však neodradilo. Chtěl jsem si opatřit nějaký básnický manuál, abych věděl jak
na to a jenom neusrkával rady začínajícím
autorům z tehdejších pionýrských časopisů. A zaplesal jsem, když jsem ve výprodeji
okresní knihovny uviděl knížku s názvem
„Básníctvo“, s podtitulem, že je pro vysoké
školy básnické. Paráda, říkám si, tady jsem
dlouho nesehnal nic a na Slovensku mají
pro poety rovnou vysoké školy! Vystřízlivění přišlo velice brzy. V radostném rozrušení jsem špatně přelouskal název. Nebylo
to básníctvo, ale báníctvo, pro vysoké školy
bánické. Nepočetl jsem si. Nestal se ze mě
ani básník, ani báník, tedy horník. Horník
z hor.
(Tomáš Choura)
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Naši partneři

Klub kamarádů Kapitána Kida
& Mystery Press s.r.o.
Šafaříkova 370/11
120 00 Praha 2

Jaroslav Velinský

Případy Augustina
Velikého & spol.

OBSAHUJE
TAKÉ 2 DOSUD
NEVYDANÉ
ROMÁNY!

Získejte unikátní dvojsvazkové
sběratelské vydání kompletní série
Případy Augustina Velikého & spol.
od Jaroslava Velinského.

www.mysterypress.cz/velinsky

Jaroslav Velinský

Jak můžu knihy získat?

Případy Augustina
Velikého & spol.

Sběratelské dvojsvazkové vydání vychází u příležitosti
90. výročí autorova narození v limitovaném nákladu.

Klub kamarádů Kapitána Kida & nakladatelství
Mystery Press připravili unikátní dvojsvazkové
sběratelské vydání kompletní série.

Aby mohlo vyjít, musí se sejít dostatečné množství čtenářů,
kteří si ho zakoupí předem (alespoň 500).

Exkluzivní zpracování a obsah

Více informací a objednávky:
www.mysterypress.cz/velinsky

• 2 dosud nepublikované romány
Mys Mrtvého muže & Malý zelený slon.

Platba je možná kartou či bankovním převodem.

• 4 známé romány Spravedlivá pistole,
Hra na smrt, Mrtvý z Olivetské hory,
Krvavá fontána.

Můžete nás také kontaktovat na telefonu +420 777 563 781
a e-mailu redakce@mysterypress.cz.

• Řada exkluzivních bonusů a ilustrací.

Objednávku uděláme společně, dostanete variabilní symbol
a knihy můžete zaplatit vkladem na účet nebo složenkou.
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Cena obou svazků 1999 Kč
včetně designového boxu a poštovného

/704 & 752/

stran

Pokud se do 15. září 2022 nesejde dostatečné množství
zájemců, zaplacená částka bude v plné výši vrácena na váš účet.

