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Noviny Mezinárodní hudební soutěže INTERPORTA

sobota I
2. 6. 2018

INTERPORTĚ, interpretům a nakonec
i posluchačům pršelo štěstí

Na místo tradiční Vlajky, kterou se otevírala PORTA, si účinkující a
organizátoři INTERPORTY zazpívali bývalou československou hymnu. Přihlásili se tak k oslavám 100. výročí založení Československa.

Nad Ústím se v pátek odpoledne zatáhlo nebe a přesně v 16
hodin, kdy měla začít historicky první INTERPORTA, začalo
pršet. Tváře organizátorů posmutněly, takhle si začátek nikdo
nepředstavoval. Důležité však bylo, že všechno ostatní klaplo.
Moderátoři Petr Beran a Martina Hrbková, přinesli na zdvojené
pódium dobrou náladu. Petr navíc ve svátečním obleku, když se
svou paní spěchali k zahájení po svatebním obřadu.
K nim se přidal celý organizační štáb a spolu s prvním hostem, slovenskou kapelou Janko Kulich a Kolegium zazpívali bývalou československou hymnu.
Slovenská kapela, která byla na ústecké Portě dvakrát, jednou obsadila 2. místo v autorské soutěži, podruhé interpretační soutěž vyhrála, dobrou náladu
jen pozdvihla, když svými skladbami připomenula
trvající přátelství mezi oběma našimi národy, které
právě INTERPORTA ještě posiluje. V jedné písničce
se doslova říká: Slíbili jsme si lásku, já budu dál Čechoslovák, každý má svůj život, slíbili jsme si všechno vydržet.
Start nového Mezinárodní festivalu se vydařil, déšť
postupně ustal, hlediště se postupně zaplňovalo a
hlavní část odpoledního programu se čtyři interprety
dostala ten správný impuls. Svou úlohu začala plnit
i hodnotící porota. Po kapele Blue Night, která byla
vyslána do INTERPORTY z dětské a mládežnické
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Brány, posluchači ocenili výkon slovenské kapely Červený bicykel, Aleše Petrželu a německé kapely BANDANA – Sound of
Johnna Cash. Zbytek večera vyplnili oblíbení interpreti Žalman
a spol, Vomiště, Sebastian a Hradišťan s Jiřím Pavlicou. Na nepříznivé počasí všichni zapomněli při country bálu, který proběhl v kulturním sele Horizont.
(šek)

Keď nám nebo zaplakalo, poslucháčov odohnalo. Slovenský
muzikant Štefan Hlôška ďakuje najvernejšej poslucháčke.
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Milí milovníci
hudby,

opět po roce se
první červnový víkend vrací do Ústí
nad Labem mezinárodní festival Interporta, který má
své tradiční místo
v kulturním kalendáři akcí. V Ústí nad
Labem se tento svátek folku, country
a trampských písní
koná už více než 50 let. Dříve jste ho možná znali pod názvem
Porta, ale právě z toho důvodu, že stále více účastníků festivalu je
také ze zahraničí, tak se od letošního roku budete setkávat s názvem Interporta.
V příjemném prostředí ústecké laguny na Severní Terase vystoupí ti nejlepší muzikanti a kapely z celé republiky, ale také
z Evropy. Můžete si vychutnat pestrý program a zavzpomínat
prostřednictvím písní na legendy country.
Chtěl bych také poděkovat organizátorům za to, že tradici tohoto festivalu udržují a právě na základě svého významu byla
Interporta před třemi lety zařazena do programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje, kam řadíme jedinečné akce našeho regionu.
Divákům přeji příjemné chvíle při poslechu hudby.
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

PROGRAM
Interporta se uskuteční 1. - 2. června 2018

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
18.20
19.10
19.30
20.40
		

VOCAL SISTERS - vítěz festivalu BRÁNA 2017
TAXMENI
vyhlášení výsledků a předání cen
JELEN
BlueGround & Klára
a jejich hosté Jindra Malík a Klárka Melčáková
(změna programu vyhrazena!)
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Odborná
POROTA
soutěže
Leoš Kosek — skladatel, hudební
redaktor Českého rozhlasu, Praha
Petr Lüftner — písničkář, rozhlasový moderátor, Ústí nad Labem
Pawel Szymkowicz — ředitel festivalu KROPKA, Glucholazy (PL)
Vítězslav Štefl — skladatel, muzikolog, Ústí nad Labem
Ľubomír Wágner — hudební
redaktor, novinář Bánská Bystrica
(SK)
www.interporta.cz

Ty ses dneska v poledne oženil. Je to
schválně, že je to ve stejný den jako Interporta?
Není to schválně, jenom jsem neměl
jiný den ve dvanáct čas. Všechny víkendy
až do konce září mám plné.
Jak moc se manželka naštvala, když to
zjistila?
No...nejsem doma úplně populární člověk, ale vydržela to, přišla sem.
K moderování Porty ses dostal jak?
To je zajímavá otázka. Vůbec nevím.
Dělám to už dlouho, takže si to už nevybavím. Znám se s organizátory Porty, já
jsem tak trochu ústecký muzikant, i když
v jiném žánru než v tomhle. Hraju bigbeat, ale to už je pro dědečky. Já už jsem
starší pán, takže spíš usedlejší bigbeat, ale
k Portě jsem měl vždycky blízko. S lidmi,
kteří ji organizují, se známe, protože lidí,
kteří by tohle podstoupili, není tolik, takže klobouk dolů před všemi organizátory. Moderuji v Českém rozhlase, což byl
vždycky partner Porty, takže jsme se znali
takhle a jednoho dne asi přišla ta možnost to moderovat, tak jsem řekl jo.
Moderoval bys stejně, i kdybys neměl
praxi z rádia?
Určitě ne. Je to trošku jiná kategorie
– moderování do mikrofonu do rádia a
moderování do mikrofonu na živo. V životě bych si nemohl v rádiu dovolit to, co
tady. Ale průprava z rozhlasu je samozřejmě nesmírně znát. Třeba mi to umoňuje
nepřipravovat se na tolik jako jiní poctivější kolegové.
Je tu nějaká tvá oblibéná kapela?
Žalman. Určitě. Jednoznačně. Kdybych
mohl přijít zítra, což bohužel nemůžu,

Moderující ženich
protože tu svatbu potřebujeme nějak dodělat, tak bych
určitě šel na Jelena. Mám moc
rád Žalmana a...ježiš ještě
Hradišťan – úžasná záležitost.
Nechtěl jsi, aby ti někdo
z nich hrál na svatbě?
To bych si asi nemohl dovolit. Možná Jura Pavlica by mi
zahrál, kdybych ho poprosil.
Hodně poprosil. Ale to bych
ani nezkoušel.
Dneska tu hrají i zahraniční kapely. Jak se uvádí třeba
německá kapela?
Skvěle. Nemají si na co stěžovat, protože mi nerozumí.
Navíc já jsem rád, že je tady
konečně víc kapel z venku.
Upřímně řečeno, z mého pohledu – muzikanta, co to nehraje – českému folku, country i trampské muzice strašně
chybí srovnání z venku, kde
se ta muzika dostala mnohem
dál, úplně někam jinam. Je
to slyšet i na Slovácích, kteří
mají trošku blíž k Polsku, kde
je tahle scéna někde jinde než
tady. My jsme tu maličko zastavili někdy před 25 lety, těžko říct, čím to je, že jsme se neposunuli
dál. Ale tenhle festival tomu může hodně pomoct. České kapely tu uslyší, jak se
hraje venku a posune je to někam dál, což
by bylo skvělé.
Během svojí svatby jsi myslel na svatbu
nebo na to, jak tu budeš moderovat?
Já mám pocit, že jsem nemyslel vůbec

Interporta je ptákům zaslíbená
Pavel Žalman Lohonka sklidil u diváků prvního dne zasloužený potlesk a
jako první interpret na Interportě musel
přidávat. Kouzelné bylo, že se nejprve
dovolil pořadatelů, zda může zahrát písničku navíc. To, co následovalo, muselo
diváky pobavit. Žalman totiž pronesl
kouzelnou větu: “Děkujeme, že jste projevili své vole a my můžeme zahrát ještě
jednu písničku.“ A na festivalu western
& country a folkové hudby zazněla džezová písnička. Opět s velikým ohlasem.
Zkrátka stále platí, že hudba je jen jedna
a kdo umí, ten umí.
Tereza
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na nic. Upřímně se přiznám, že jsem měl
v hlavě úplně prázdno. Pak už jsem teda
hodně myslel na to, abychom to stihli,
protože jsme se brali sto kilometrů daleko, takže byla potřeba vyhnat svatebčany
včas a dojet sem, takže jsme rádi, že jsme
to stihli a že je to v pohodě .
Tereza

Polští kamarádi

chystají už 12. ročník festivalu

KROPKA

Pod mottem Hory, lidé a muzika proběhne ve dnech 20. až 22. července v
polských Glucholazích 12. ročník mezinárodního festivalu KROPKA 2018. Tak
jako na INTERPORTĚ vystoupí v mezi
soutěžícími nominovaná kapela IGA´cki Band ze Štětína a stříbrný účastník
z KROPKY, na polském festivalu bude
Česko zastupovat v závěrečném dnu, věnovaném trampské hudbě, Adéla Jonášová a René Souček.
(šek)
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Wabi Daněk a PORTA

Proslavil se právě na
PORTĚ, a to na té plzeňské v době, kdy v Ústí být
PORTA nesměla. Díky svým
úspěchům na podiích přestal jezdit sanitkou a stal se
profesionálem. On však byl
skutečný profík, kterých
jsem potkal v téhle branži
jenom pár.
Když jsme v roce 2012
připravovali pořad k nedožitým osmdesátinám Kapitána Kida, vystupovalo tam
kromě Wabiho také několik
dalších hvězd, režíroval to
zkušený televizní matador
Rudolf Tesáček, já jsem dělal
produkci. Všichni zpěváci se
museli naučit alespoň jednu
Kidovu písničku, které jim
ještě za svého života Kapitán
Kid vybral, protože nikdo
netušil, že se oslav nedožije. Wabi Daněk
byl navíc zapojen do závěrečného finále,
které bylo technicky složité (kombinace
zvukové nahrávky nejen s živým zpěvem,
ale také s živou hudbou.) Bylo nutno to
nazkoušet v místě konání koncertu a dostavit v 14,45 hodin odpoledne. Wabi si
předem telefonicky ověřil, zda je to nutné,
zda tam není nějaká zbytečná produkční
rezerva. Tato zkouška měla začít v 15 hodin. Ve 14,40 mi Wabi volal, že bude mít
deset minut zpoždění, ale ve 14,55 už stál
na jevišti s naladěnou a zapojenou kytarou

IGA‘cki Band (PL)

4

Představení soutěžících interpretů a kapel

Jméno skupiny IGA‘cki Band – vzniklo podle jmen členů kapely (Iga a dva
Jacki)
Ve svém repertoáru má řadu vlastních i převzatých písniček, jejíž hlavní
téma je příroda, cestování a radost ze života. Domovské město kapely je
Szczecin (Štětín) ležící na dolním toku Odry kousek od Baltického moře.
Toto se často odráží i v textech jejich písní. Repertoár, který zahrnuje písně
od šansonů přes, folk až k moderní písni související s mořem, a to především
u vlastních písní .
Kapela na Mezinárodním festivalu KROPKA v Polsku obsadila druhé místo a byla odbornou porotou nominována do finále INTERPORTY.

KaTea si počkala,
až sa dočkala (SK)

a čekal na ostatní, kteří pili v šatně kávu,
a to se mi ještě stihl omluvit za opožděný příjezd. Mimochodem: V takovýchto
případech byl jedním z mála, který mi na
otázku jaký bude chtít honorář, dokázal
odpovědět otázkou „ A kolik na to máš?“
Asi před čtyřmi lety jsem byl krátce
před PORTOU pozván do ranního živého vysílání Country rádia. Jsme rádi, že
nám rádio poskytuje prostor pro propagaci festivalu a tenkrát mi do toho něco
neodkladného přišlo. Jednou z hlavních
hvězd tehdejšího ročníku byl právě Wabi

RePortýr a RePorta
Zmena je život. Keďže aj festivalové
noviny majú nový vzhľad a nový názov, podarilo sa nám v tejto súvislosti
vypátrať zaujímavosť. Podobný názov
RePorta malo aj ilegálne spoločenské
stretnutie košických trampov za účelom
premietania diapozitívov a púšťania
kvalitných nahrávok z festivalu PORTA.
Organizátormi podujatia bola trampská
osada Sosna & Taguán z Košíc. Trampské kroniky prezrádzajú aj niektoré
konkrétne dátumy. I. RePorta - 15. 4.
1981 na vysokoškolskom internáte a II.
RePorta – 19. 5. 1981. Zámerom bola
propagácia festivalu Porta aj kapiel a
snaha preniesť „porťácku“ atmosféru aj
na ďaleký východ Československa.
Jana „Amazonka“ Matzová

SOUTĚŽÍCÍ

Daněk a tak jsem ho na poslední chvíli
docela drze požádal, zda by tam nezašel
on. Chvilku se v telefonu odmlčel a potom to okomentoval slovy: No, já to mám
z Letné podstatně blíž než Ty z Ústí, tak
mi pošli všechny informace do mailu a já
to tam nějak okecám. Byl samozřejmě daleko atraktivnějším hostem vysílání než
bych byl já, a navíc informoval diváky velmi zasvěceně a podrobně jako by PORTU
sám organizoval. Moji nepřítomnost navíc okomentoval ve smyslu slov „On ten
ušetřený čas věnuje přípravám PORTY a
festival bude o to lepší… Nechtěl za to ani
korunu, přestože musel brzo vstávat.
Při padesátém ročníku PORTY v roce
2016 jsme uspořádali desítky různých
koncertů a dalších akcí. Jednou z nich měl
být i koncert našich nejlepších písničkářů
se symfonickým orchestrem. Mezi nimi
měl být i Wabi Daněk. On však k tomu
přistoupil nanejvýš profesionálně a stanovil taková náročná kritéria pro přípravu,
která nebylo možno z časových ani technických důvodů během – pro nás hektického – předloňského jara zajistit. Dohodli
jsme se tedy, že tuto originální myšlenku
budeme realizovat později. Loni koncem
října jsme tento projekt oprášili a začali ve
spolupráci s ústeckým písničkářem Petrem
Lüftnerem připravovat jeho novou variantu. Mohlo by se to povést už v roce 2019.
Wabi Daněk už tam ale zpívat nebude…		
Josef Vejlupek
INTERPORTA Ústí nad Labem

www.interporta.cz

Slovenská folková kapela KaTea z Dolných Vesteníc mala postup na Portu na
dosah ruky už v roku 2016, ale Brána do
Čiech sa jej zatvorila doslova pred nosom,
pretože zo Slovenska postúpil iba jeden interprét. Teraz to vyšlo. Zrod kapely v roku
2001 majú na svedomí bratia Juraj a Jozef
Šedíkovci. Poňali speváčku Katku Švecovu
a prijali ju nielen do kapely, ale aj do rodiny, čím rozšírilu partiu Šedíkovcov. Neskôr
pribrali ďalších členov a zmenili aj názov. Z
pôvodného názvu Turkovci vznikla KaTea. Možno podľa KaTky a možno je názov otázkou „Káva alebo čaj?“ alebo „Katkin čaj“. Kto má na čo chuť. Kapela je známa na Slovensku i v Čechách. K príležitosti stého výročie trampingu v Československu prezradím, že
kapela hráva aj pri trampských ohňoch. Rodičia speváčky Katky sú súčasťou trampského
zoskúpenia T.S. Zavlčanci. KaTea im zložila pieseň „Spomienka“. Trampom venovali aj
ďalšiu pieseň „Kamarát“. 		
Amazonka

Justin Lavash (GB)

Do finále INTERPORTY byl nominován výborem festivalu (postup na „divokou kartu“)
Justin Lavash se narodil v roce 1968
Londýně. Jeho hudba se ubírá napříč styly mezi blues, folkem a jazzem. Virtuózní
hra na kytaru často nechá užaslé publikum
s otázkou, jak dokáže jeden muž na jeden
nástroj vytvořit polyfonii tolika vrstev.
Základem Lavashova stylu je sice klasická vybrnkávací technika ve šlépějích průkopníků Richarda Thompsona či Johna
Martyna, ale v duchu expanze tradičních
forem u něj nepřekvapí ani prvky psychedelie, tanečního funky či naopak lyrické
anebo dramatické balady. Začátkem devadesátých let nasbíral své hráčské zkušenosti v jižním Londýně, kde hrál jazz i kabaret.
Jeho vlastní zpěv, syrově hluboký a uhrančivý, vtáhne posluchače do skladeb, kde
silné (nezřídka autobiografické) příběhy
střídají poetické imprese.
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Osud Osudov je Porta? (SK)

Osudy sa do Ústí nad Labem vracajú po
šiestich rokoch. Prvá úspešná misia na
pôde tohto mesta bola na Porte v roku
2012, kedy získali 2. miesto v interpretačnej súťaži. Tým sa im otvorila cesta na hudobné festivaly na Slovensku i v Čechách.
Keďže kapelník Jaroslav Chrupka má
blízko k trampingu, s nadšením a úspešne vystúpili aj na 21. Slovensko-českom
potlachu trampov v Čičave v roku 2014.
Osudy zachytil aj Roman Horký z kapely
Kamelot a rozvinuli zaujímavú spoluprácu. Roman so svojou kapelou Kamelot
a Jaro s Osudmi zrealizovali nezabudnuteľné štvordňové turné po Slovensku.
V roku 2015 sa zrodil debutový album
kapely s názvom NÁVRATY. V kapele
nastali personálne zmeny, a preto posledné dva roky na sebe hlavne tvrdo pracovali. Dali prednosť kvalite pred kvantitou
A ono to vyšlo. Kapela si odniesla zo Slovenskej súťažnej prehliadky Žiarský zob
plnú náruč nových príležitostí na hranie,
čim doplní svoj kalendár akcií.
Amazonka
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Zastavení s Martinou Hrbkovou
Jak ses dostala k moderování Interporty?
Náhodou. Jednak jsem na Portě vyrostla jako muzikantka a za druhé uvádívám
odnož Porty, je to v podstatě dětská Porta,
která se jmenuje Brána. A protože ji moderuji už mnoho let a vyrostla jsem na
ní, tak mě oslovili pořadatelé Interporty,
jestli bych ji moderovala. Brána je moje
srdeční záležitost. Na Bráně jsem soutěžila, několikrát jsem vyhrála a když už
jsem tam nemohla soutěžit tak mě nabídli
hlavní pořadatelé Brány, abych ji moderovala a od roku 2001 moderuji celostátní
finále a oblastní kolo Porty pořádám už
sedmým rokem.
Dnes tu byla kapela Bluenight a prý jsi
někomu řekla, že je to tvoje dítě. Jak to?
Moje dítě je to jenom proto, že Bránu
beru jako mateřskou akci tím, že i celostátní kolo probíhá v Brně a tohle jsou
děcka, co Bránu vyhrály a většinou jsou
to lidi, se kterýma trávím celé dva dny.
Jsou to lidi, kteří se tam prezentují celý
den téhle soutěže a jsou to právě ti, které
posíláme sem na Interportu. Teď dokonce
jako novinku je posíláme i na Portu. Pro-

Tomu se říká pech
Od půlky dubna v Ústí pořádně nezapršelo a sotva má začít Interporta, zvrhne ten nahoře na centrální park Severní
Terasy konev plnou vláhy. To ale skalní
příznivce kvalitní hudby neodradilo. Ti
se dočkali originálního zahájení festivalu.
Ze školených hrdel zpěváků, pořadatelů
i moderátorů zazněla hymna, která v této
verzi od 1.1.1993 už v našich končinách
nezní. To je toho, řeknete si, co jsme jako
na ní tak dlouho neslyšeli? Slovenskou
část. Zážitek to byl nezapomenutelný, dá
se říci dějepisný. Ovšem než se tak stalo,
člověk nabyl dojmu, že na festival dorazil štáb filmů pro dospělé. „Tak už tady
přestaňte onanovat a padejte na jeviště,“
ozvalo se z úst nejmenovaného činovníka
Interporty, a světe div se, stalo se a festival
začal. Inu začátky bývají různé. Důležitý
je výsledek a ten byl, jak jinak než skvělý.

Folkař Aleš Petržela

Šachy

Půlmaraton

Nebudete tomu věřit, ale na Interportě se hrají vášnivě šachy. Klání se konají
v redakci Reportýra. Manžele Houdkovi,
kteří připravují grafiku a sazbu si totiž
krátí dlouhé chvíle čekání na další článek
od některého z redaktorů. Všichni totiž
píší na počítačích, ale ovládají to pouze
dvěma prsty a neskutečně dlouho jim
trvá, než dostanou nějaký nápad. Možná,
že nám v redakci vyrůstají další Botvinikové, Tallové a Fischerové.

Říká se, že běhat je zdravé.
Jsou tací, kteří bez toho nemohou být. Jiní zase tvrdí, že dělat rychlé pohyby po ránu není
to pravé ořechové. Ovšem, to
jste ještě neviděli redaktory
RePortýra. Ti teď běhají „ako
šialení“ z redakce k podiu a
zpět. Zkrátka, za celý boží den
naběhají těch svých 300 metrů
tam a zase zpátky tolikrát, že
jim na sečtení nestačí všechny
prsty jednoho člověka. I napadlo pana předsedu, že si za
každé „kolečko“ udělá čárku.
Výsledek mu potvrdil, že má
za sebou počáteční fázi přípravy na zářijový ústecký půlmaraton. Ještě tak pět šest ročníků Interporty a může bez obav,
spolu s celým štábem, obout
boty běhačky, natáhnout trenky, obléknout tílko a vyrazit na trať. Dá se s velikou pravděpodobností předpokládat,
že slavně zvítězí! (Nebo získají cenu za to, že běh přežili?)

Hokej

Hurá, je tu
sobota!
Hurá, je tu sobota, válej se či sportuj,
já vyrazil do Ústí na letošní Portu.
Tedy vlastně InterPortu, má teď nový název,
piju pivko, vnímám hudbu a je mi tu blaze.

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

6

PLÁC! SPORT

to jsem o nich říkala, že jsou to moje děti.
Protože je vlastně vysíláme my jako celostátní finále téhle soutěže.
Říkáš, že jsi vyrostla na Portě. Jsi i tramp
nebo máš jen ráda tu muziku?
Já jsem skaut. Takže je mi to blízké. Tu
podstatu trampingu ctím, protože hraju s
trampy, s klukama, kteří vyrostli na trampingu, ale úplně ty kořeny nemám. Jsem
skaut. Ale je to dost příbuzné.
Je tu dnes nebo zítra nějaká tvoje oblíbená kapela? Kromě Bluenight...
Samozřejmě Bluenight, ale dost držím
pěsti Alešovi Petrželovi. Protože je to krajánek, víceméně.
Dneska se moc nevyvedlo počasí. Jsi
z toho zklamaná?
Počasí je pro tyhle venkovní akce klíčové. Pokud není počasí, je návštěvnost samozřejmě rapidně nižší. Je to vidět, vyčasí
se a hned se zaplní jakákoliv akce. S tímhle
počasím jsme počítali. My jsme to věděli, protože jsme se koukali na radar, takže
jsme byli připraveni na to, že to tady zasáhne, ale dá se to. Není to nic fatálního. Víděli
jsme, že lidi stejně přijdou.
Tereza

V červnu hrají hokej snad už jenom
hokejisté v USA při finále Stanley cupu.
V Evropě je v současné době asi jediným
aktivním hokejistou náš šéf produkce a
techniky XY. (Díky GDPR vám jméno,
bohužel, nesdělím). Občas máme v zákulisí opravdu hokej. Je ta scéna A a B, nebo
scéna M a V? Budou vlajky dole anebo
nahoře? Pracně jsme sehnali khaki závěsy
na scénu, které nakonec nebyly třeba. Narychlo vyrobený banner s logem INTERPORTA, který měl viset uprostřed scény
nakonec leží za podiem.

Cyklistika
Cyklistickou disciplínu zastupovala na
INTERPORTĚ slovenská kapela Červený
Bicykel.

Kick box
To je sport, který pravidelně probíhá uvnitř výboru INTERPORTY. Jak nám sdělil
nejmenovaný předseda (JV), obavy nemá z vedoucího soutěže(JŠ), ale více respektu
u něj vzbuzují především nejmladší člen výboru (JM), ale i místopředseda (PV). „Nebýt toho, že mám doma pravidelný trénink, když mě bije manželka, “asi bych neobstál
vůbec“, dodal předseda.

Blue Eyes nebo Taxmeni,
kvalita se ocení,
Blue Ground s Klárou, Jelen,
pobavíš se skvěle,
Jindra Malík, Vocal Sisters,
v rytmu jistě rád by sis trs´,
Klárka Melčáková,
všichni jsou tu pro vás,
a taky čtveřice soutěžních kapel,
kterým to opravdu výborně šlape!
Kdo dneska dorazí do parku k laguně,
ten bude v pohodě, spokojen úplně!
Tomáš Choura,
se kterým se nenabourá
(v ničem nejede a papíry má akorát na verše)

www.interporta.cz

Mezinárodní hudební soutež
ˇ INTERPORTA
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Basket

BOX
Kvůli Interportě odmítl léto startovat na letošní Grand Prix
města Ústí nad Labem. Trningový proces nepřerušil a připravoval se na naši akci. Naštval tím možná Vlastu Žáčka, který
měl proti Kubáncům letos o jedno želízko v ohni méně. Honza
Vlach, kategorie bez rozdílu vah. Kluci mu říkají Rambo, ale on
je především spolehlivým „sekuriťákem“ nejen na Interportě.

Žádného Satoranského tady nemáme, ale šikovné košíkáře určitě. rekrutují se z řad pilných pracovníků údržby města, kteří
ve svých žlutozelených vestách pravidelně a neúnavně vybírají
odpadkové koše. Kromě toho v pátek neúnavně utírali zmoklé
lavičky a židle. Říkáme jim důvěrně „ košíkáři“, ale jsou opravdu
dobří. Kluci Děkujeme.
interakce  inter arma silent Musae  interbrigáda  intercepce (zpronevěra)  interdentála (mezizubní hláska)

interdependence (vzájemná závislost)  interes  interference  interglaciál (doba meziledová)

Interhelpo (výrobní družstvo čs. vystěhovalců v SSSR)  interview interkosmický

interkurentní (dodatkový)  interjekce (zvolání, výkřik)  interlineární

intermezzo  intermigrace (vysidlování)  intermitentní (přerušovaný)

interna  internace  Internacionála  intervenovat

interní  internovat internukleární (vnitrojaderný)

internuncius (papežův diplomatický zástupce)

interpelace  interpret  interpunkce

intersexualita (pohlavní obojetnost)

interstelární (mezihvězdný)

intertrigo (opruzení)  interval
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