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cena: 10,- Kč

JUNIOR SONG v premiéře slavil úspěch

Navážeme na úvahu primátora Ústí nad 
Labem, který přivítal příznivce tramp-
ské, country a dobré hudby všech žánru. 
Je pravda, že PORTA i INTERPORTA 
vyrostla z trampského podhoubí. Pro-
šla dlouhým vývojem a změnila se, jak je 
změnili autoři, kteří aktuálně soutěží. Jsou 
mladí a píšou tak, jak aktuálně svět vní-
mají. Základem této INTERPORTY tvo-
ří především mladí, kteří prošli dětskou 
soutěží BRÁNA, kde je věkový limit 18 let. 
Na INTERPORTĚ je hodnocená kategorie 
Junior Song, kde je věkový limit vyšší, do 
30 let. 

Juniorskou soutěž zahájila Terezka Ba-
lonová a byla tradičně výborná. O ní jsme 
zevrubně podali informace v předchozím 
čísle RePortýra.

Vystřídalo je seskupení ZKUSMETO 
z Kuřimi. Jsou to talentovaní muzikanti, 
kteří prošli pečlivou přípravou, která vy-

ústila v účasti v dětské soutěži BRÁNA, kde 
získali několik čelních umístění. Jejich vý-
kon bude hodnotit porota. Já jsem si všim-
la toho, že v jedné písničce se objevuje tři 
rytmy a tři melodie. Zdá sem mi, že je to 
zbytečně překombinované. Nic méně před-
vedli jenom to, co propozice soutěže umož-
ňují. To je – 2 písně, jedna soutěžní. Nevadí, 
Z Řečkovic do Kuřimi je to 8 minut jízdy. 
Poslechnu si je jindy. 

DAN VOLF (na snímku) – a jeho ukulele, 
také z Kuřimi. Je mu čtrnáct let a překvapila 
mně jeho vyzrálost a postoje k současnému 
dění. Netýkají se jen muzikantského světa, 
ale vyjadřuje se i k veřejnému a politickému 
životu. Škoda jen, že tomu předem, alibis-
ticky, srazil hřebínek. Líbil se.

Třetí soutěžící bylo dívčí trio NABARU. 
Dvě písně, které zazpívaly byly volné, zad-
umané až příliš na jejich věk, i když byly ze 
soutěžících zřejmě nejstarší. Georgina

Charakteristikou Interporty je představení začínajících kapel a sólových hudebníků ve spojení s pro-
fesionály z Česka, Slovenska a dalších zemí. Pořadatelé tentokrát naladili v pátek u posluchačů strunu 
hodinovým koncertem legendárního Spirituál Kvintetu.
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Vážení hudební přátelé, 
již přes půl století vnímáme tradiční 

svátek folku, country a trampských pís-
ní jako nedílnou součást života obyvatel 
krajského města Ústí nad Labem i jeho 
širokého okolí. Slavili jsme s Interportou 
padesátileté výročí a pokračujeme dál. 
Jsem velmi rád, že si již od začátku pro-
gramu Rodinné stříbro Ústeckého kraj 
drží své stále místo na tomto top žebříčku 
nejzajímavějších akcí v našem kraji. Patří 
tam právem. 

Interporta je opravdu český fenomén 
a není divu, že se sem sjíždí ti nejlepší 
muzikanti a kapely z celé republiky a také 
zahraničí. Dobrá muzika opět zve ke kva-
litním hudebním zážitkům, které nabíd-
nou čtyři dny na koncertech na několika 
místech města.

Program festivalu je opravdu pestrý, 
country maraton nabídne širokou škálu 
stylů a hostů. Znovu sem zavítají hudební 
osobnosti, které kdysi svou kariéru právě 
na Portě odstartovali. 

Rád bych poděkoval organizátorům za 
to, že tradici Interporty udrželi a divá-
kům, aby si těch několik dní náležitě užili.

Oldřich Bubeníček 
hejtman Ústeckého kraje

PROGRAM
Interporta se uskuteční 13. - 15. června 2019

Sobota 15. 6. 2019 - velká scéna
11:00    zahájení JAHODOBRANÍ
    Soutěže, ochutnávky, zábavný program
13:00    soutěž v pojídání jahodových knedlíků
14:00     INTERPORTA:
       skupina PŘÍSTAV
14:30    FINÁLE INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽE
       ADAMS SISTERS - CZ
       Červený bicykel - SK
15:45    RANGERS – PLAVCI
16:35    Adéla Jonášová
16:50     FINÁLE INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽE
       GRUPA NA SWOIM - PL
       BAPTISTE DUPRÉ - F
18:10    loňský vítěz JUSTIN LAVASH (GB)
18:50    BRATŘI EBENOVÉ
19:50    Pavel Dobeš
20:50    CADILLAC Pavla Brümera
  (moderují Adéla Jonášová a Petr Lüftner)

22:15    TÁBORÁK  
  (změna programu vyhrazena!)

RePortýr, zpravodaj mezinárodní hudební 
soutěže INTERPORTA 2019 v Ústí nad 
Labem. Páteční vydání připravili: Václav 
Sedlák, Jana “Amazonka“ Matzová, Jiřina 

Georgína Třešková, 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. 
Cena  10,- Kč

československá autorská 
soutěž

JUNIOR SONG
Aleš Hrbek, hudebník, skupina 
Přístav          
Jan Moucha, hudebník, skupina 
MONOKL   
Veronika Rezková, hudební 
redaktorka
Vojta Kiďák Tomáško, písničkář, 
držitel ZLATÉ PORTY                                                                     
Lubomír Wágner, hudební 
publicista SK

mezinárodní interpretační 
soutěž

INTERPORTA
Jiří Jandásek, hudebník, skupina 
Riding Hoppers
Leoš Kosek,  
hudební dramaturg
Veronika Rezková, hudební 
redaktorka
Pavel Szymkowicz, ředitel 
festivalu KROPKA PL
Lubomír Wágner, hudební 
publicista SK

ODBORNÉ POROTY SOUTĚŽÍ
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Cadillac Pavla Brümera
pustím si vždycky mile rád,
písničky z cédéček i starých kazet
zasněně poslouchám a je mi blaze.
 
Pavel je legenda z našeho Ústí,
poctivej country-rock do lidí hustil,
a pořád ten jeho Cadillac jede,
děvče, to poslouchej, ať nejsi bledé.
 
Koncert je tady! Kdo budeš chtít, doraž,
Pavel se na všechny usmívá shora.
Proč by ses ty na mě, má milá, mračila?
I tobě pro radost zahraje Cadillac!
 

Tomáš Choura
se kterým se nenabourá

(v ničem nejede a papíry má okorát na verše)

Cadillac, Cadillac, 
 Cadillac!!!Zazpívá i porota

Malé mrzuté 
zmeny

Prvá časť finále interpretačnej súťaže 

Príjemným prekvapením a pohladením 
duše bol zaujímavý vstup do programu 
s názvom „Zazpívá i porota“. Porotcovia 
vymenili papier a pero za gitary. Prísny 
pohľad im znežnel a hrabli do strún. Sta-
li sa z nich rovnocenní partneri účinku-
júcich. Predpokladám, že i súťažiaci to 
zobrali ako povzbudenie, keď ich na pó-
diu vystriedali tí, ktorí ich hodnotia, a to  
Aleš Hrbek a Vojta Kiďák Tomáško. Poin-
ta článku je o spievajúcej porote, pravda je 
však taká, že prvý kto vymenil svoj post, 
bol moderátor Petr Beran. Jeho kolegyňa 
Martina Hrbková zas nenechala v štichu 
svojho manžela a tak Hrbkovi si zaspieva-
li, ako duo. Obecenstvo celý tento vstup 
prijalo s nadšením, veď spievali legendy. 

Amazonka 

Nie vždy všetko vychádza podľa plánu. 
Karty v autorskej súťaži zamiešala aj neú-
časť slovenskej kapely Silo a lampa svieť!, 
ktorá mala predpoklady byť horúcim 
želiezkom v ohni. Svetlo nádeje(lampy) 
zhaslo zo zdravotných dôvodov členov 
kapely.  Amazonka 

O jedného súťažiaceho oslabená pi-
atková interpretačná súťaž mala dvoch 
účinkujúcich. Keďže dámy majú pred-
nosť, prvá vystúpila Tereza Balonová 
(CZ). Nie, nie je to omyl. Terezke ešte ne-
prestali kmitať  struny z hrania v autorskej 
súťaži a už stála na pódiu znova v súťaži 
interpretačnej. 

Jej vážnou konkurenciou bol druhý 
účinkujúci Jeroen Smit (NL), ktorý svo-
jim výkonom nesklamal narastajúci počet 
priaznivcov v Ústí nad Labem,  keďže to je 
už známy interpret INTERPORTY. 

Předvedl mistrovské ovládání kytary, 
čistý hlas a stejně perfektní hru na kláve-
sy. Pořadatelé měli šťastnou ruku při jeho 
výběru do autorské soutěže.

Druhá časť speváckeho zápolenia in-
terpretačnej, ale aj autorskej  súťaže nás 
čaká v sobotu. Amazonka 

Holanďan Jeroen Smit je jedním z favoritů na cenu Interporty
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Už čtvrteční předvečer Interporty uká-
zal, že pořadatelé si tentokrát skutečně 
dali dost práci a včas si u svatého Petra 
objednali počasí jako ušité pro hudební 
slavnost. Osvěžení folkovými, country 
a bluegrassovými melodiemi i vlhkem 
z fontány si nenechalo ujít na 200 poslu-
chačů především z řad místních obyvatel.

Mezi diváky byli i přespolní, jako Pavel 
Sýkora z Teplic. „Jezdil jsem na Portu pra-
videlně a nenechám si ujít ani Interportu. 
Atmosféra při koncertech se stále stejná, 
schází se tu lidé, kterým je muzika vším. 
Já jsem dnes přijel i proto, že se tu dalo 
koupit CD skupiny Monokl, které fandím 
od jejího založení,“ prozradil Pavel. 

Čtvrteční přehlídkou provázel účinku-
jící Honza Moucha právě ze skupiny Mo-
nokl. Ten dělá moderátora právě u  pře-
hlídek před soutěžní částí Interportu. 
Tentokrát mohl přivítat na pódiu malé 
scény čtyři uskupení. „Je to už zvykem 
řadu let, že úvod zajišťují hlavně blues-
grassové kapely. Je to moje srdeční záleži-
tost a proto se jí s radostí ujímám. Tento-
krát je pro mě překvapení mladá skupina 
GOLD´ N CREEK, která vážila do Ústí 
cestu až z Jablonce nad Nisou, a opravdu 
umí. Nejvíc se však těším na MALINA 
BROTHERS,“ uvedl Honza.

Ten neopomněl představit poslucha-
čům novou desku své skupiny, která byla 

Z Bratislavy do Ústí nad Labem merala 
presne tú istů cestu, jako před rokom ka-
pela Červený Bicykel. Cestou sa zastavila 
na podujatí Žairský Zob, kde s lahkosťou 
zobla cenu absolútny víťaz a cesta na In-
terpolu im bola otvorena aj 
v roku 2019.

Bolisme zvedaví, čo majú 
nové za posledný rok. Dras-
tické zmeny v personál-
nom obsadení nepreběhly. 
Akurát basgitara prešla do 
iných rúk. Kapela vystupuje 
v zložení: Víťazoslav Chrap-
pa, elektroakustická gitara, 
spev, Michal Konopeus, el. 
gitara, Richard Kamenický, 
bicie, Tomáš Rak, basgitara.

Vo fabruári 2019 vyda-
la kapela svoje debutové 
album s názvom „Nechaj 

V podvečer parkem zněly bluegrassové melodie

S Červeným Bicyklom s vetrom vo vlasoch

pokřtěna v závěru loňského roku. Sku-
pina MONOKL hraje jen sporadicky na 
především na koncertech pořádaných 
svými přáteli. V červenci se představí 
například na Úštěcku. Honza poprvé na 
Interportě zasedne do poroty pro finalisty 

československé autorské soutěže Junior 
Song. Na otázku, zda zná soutěžící, od-
pověděl: Neznám, a ani jsem se nepídil je 
poznat. Beru funkci porotce vážně a chci 
rozhodovat bez zaujetí. Snad se mi to po-
daří! Věříme mu!   (šek)    

Diváci ve čtvrtek tleskali nejen zmiňovaným skupinám, ale též  
Vojtovi Kiďákovi Tomáško a na snímku dámskému triu Přelet MS

s  zviesť“, v ktorom je 10 zaujímavých, 
pozitivných piesní, kterých nosnou my-
šlienkou je slobodná cyklojazda životom, 
kedy člověk necháva za sebou všetky sta-
rosti bežného života a s vetrom vo vlasoch 

spoznáva krajinu, prijíma nové životní 
výzvy a je ochotný zviesť každého rovna-
ko zmýšlejúceho tvora. Tak sa nechajme 
zvieť ich mizikou.  

Amazonka a Puky
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Předseda Interpoly Josef Vejlupek si 
vzpomenul na jeden zážitek z loňska: Na 
podiu zpíval idol teenagerů Sebastian 
a při jedné melodické písničce se k němu 
přidal frotman folklorního Hradišťanu 
Jiří Pavlica. Vzniklo fantastické propojení 
žánrů a generací.

kytaru se 
začala učit 
u Marti-
na Rouse, 
psát vlast-
ní písnič-
ky zkouší 

od 12 let. V roce 2015 natočila s pomocí 
dalších muzikantů prvotinu Alchymie. Po 
hudební scéně studentských akcí, klubů a 
festivalů se pohybuje nejčastěji sama se 
svojí tvorbou. První zkušenost s Portou 
Tereza má z roku 2015, kdy se zúčastni-
la Dětské Porty a v republikovém finále 
skončila na 3. místě. Na Interportu po-
stoupila díky vítězství na Portě v Řevni-
cích v červnu loňského roku.

Silo a lampa svieť! (SK)
K a p e l a 
v z n i k -
la v roce 
2007. Od 
té doby 
vystupo-
vala na 
r ů z n ý c h 

hudebních festivalech, klubech, či kul-
turních akcích na Slovensku i v Čechách. 
V roce 2009 se jí podařilo zvítězit v ce-
loslovenské autorské soutěži Košický zla-
tý poklad. V dnešní době berou všichni 
členové fungování kapely jako doplňkový 
koníček. Kapelu tvoří Peťo Šulek – basa, 
Martin „Šulko“ Šulek – bicie, Rado Búto-
ra - akustická gitara, Maťo Haasz (hosť) 
– saxofon, Miroslav „Silo“ Kán - akustická 
gitara, spev. Na Interportu postoupila po 
loňském vítězství na festivalu Strunobra-
nie.

Červený bicykel (SK)
B r a t i -
s l a v s k á 
s k u p i n a 
postoupi-
la na In-
ter p or tu 
z květno-

vého slovenského festivalu Žiarský ZOB. 
Před posluchači se prezentuje vlastní 
tvorbou, přičemž je provází různými 
styly. Nejblíže by bylo pojmenování in-
die-folk rock. Texty a hudba jsou inspiro-
vány cestováním, přírodou a samozřejmě 
láskou. V únoru tohoto roku si skupina 
sama vydala debutové album s názvem 
Nechaj sa zviesť. Kapelu tvoří Víťazoslav 
Chrappa - zpěv a kytara, Michal Konope-
us - elektrická kytara, Richard Kamenický 
- bicí, Tomáš Rak – baskytara.

Baptiste Dupré (F)
Představi-
tel mladé 
s o u d o -
bé folk 
r o c k o v é 
scény ve 
F r a n c i i . 
Jeho lido-

vý rock je jak gramotný tak přímý, melo-
dický a chytlavý, ale někdy i vážný. Jeho 
skladby jsou plné něhy a nostalgie, která 
se nikdy nekombinuje s minulostí. V Ústí 
nad Labem vystoupí se svojí skupinou. 
Do finále Interporty byl vybrán ze 12 vy-
tipovaných francouzských kandidátů. Na 
základě doporučení odborníků mu výbor 
udělil divokou kartu.

Jeroen Smit (NL)
Ho l a n d -
ský pís-
n i č k á ř , 
vítěz  di-
v á c k é 
P O R T Y  
ve finále 

interpretační soutěže na Mezinárodním 
festivalu PORTA v Ústí nad Labem 2016. 
Anglicky  zpívá  žánrově pestré, přede-
vším převzaté  skladby. Bravurně ovládá 
hru na kytaru, ale doprovází se také na 

SOUTĚŽÍCÍ
Představujeme účastníky hlavní soutěže

klávesy. Letos v dubnu Jeroen slavil ob-
rovský úspěch na charitativním koncertu 
Bobování, pořádaném skupinou Bob a 
Bobci, která zvítězila v roce 2007 v inter-
pretační i divácké Portě a stala se držite-
lem Ústeckého stříbrňáku. 

The Addams Sisters (CZ)
S e s t e r -
ské duo 
M a r k y 
a Majdy 
A d a m -
c o v ý c h 
v z n i k -

lo před čtyřmi roky, hraje si pro radost 
vlastní skladby a na vystoupeních je do-
plní opísničky známých hvězd.  Od loň-
ska sestry doplňuje Kika Rozsívalová. Za 
svou existenci stihlo dívky odehrát na 
80 koncertů. Sestava: Magdaléna kyta-
ra, housle, baskytara, klavír, percussion, 
zpěv, Markéta klavír, baskytara, zpěv, obě 
jsou autorkami hudby i textů, Kristýna 
basová kytara, akustická kytara, zpěv, au-
torka hudby a textů. Duo zvítězilo v listo-
padu na přehlídce BRÁNA 2018.

Grupa Na Swoim (PL)
S k u p i n u 
v y t v o ř i -
li horští 
nadšenci 
a trampo-
vé. Během 
koncertu 

skupina posluchače provede po nezapo-
menutelné cestě podél pohoří Bieszczady 
a Beskyd. Stálým bodem programu jsou 
hity polské turistické (trampské) písně. 
Během 4. festivalu Joy Song v listopadu 
2016 v Piráti Nest - Varšava se ke kapele 
připojila i violoncellista a skladatel Ar-
kadiusz Piechowski, jehož práce skupina 
představila v repertoáru při přípravě pů-
vodního alba. V červenci 2018 skupina 
zvítězila na festivalu KROPKA v polských 
Glucholezech v konkurenci 15 kapel a po-
stoupila na Interportu 2019.

Tereza Balonová (CZ)
Je mladičká písničkářka, která se pohybu-
je mezi žánry, folk, rock, pop, blues. Na 

Co může  
přinést muzika
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Kdo jiný by se úkolu z titulku nejlépe 
zhostil, než kapelník CADILLAC Ton-
da Kny. Na úvod rozhovoru připomí-
náme, že Ústečan Pavel Brümer skoro 
celý život hrál s Fešáky, později si udělal 
vlastní kapelu CADILLAC a nakonec 
od Fešáků odešel. Měl i vlastní pořad 
v  Českém rozhlase SEVER v Ústí nad 
Labem. Poslední roky kvůli nemoci ne-
vystupoval, zemřel v roce 2016.

Jeho bývalá kapela se dala dohromady a  
pouze ve významných chvílích vystupuje  
a hraje jeho písničky. Jsou to á-muzikanti  
složení dnes z různých kapel, jejich kapel-
níkem je Tonda Kny, současně kapelník 
Fešáků.

Připomeň těm mladším, kteří ho nepo-
znali, jaký Pavel byl?

Pavel byl velmi pracovitý a tvrdohlavý 
člověk a také velký profesionál.

Můžeš také připomenout, jakých úspě-
chů kapela pod jeho vedením dosáhla? 

Kapela vznikla v roce 1988 pod názvem 
„Nervové sanatorium“ díky Pavlovi, mé 
maličkosti a Miloši Slezákovi. Přizvali 
jsme k sobě členy severočeské skupiny 
Kamion a do roku 1992 odehráli bezpo-
čet koncertů. V roce 1992 jsme u Karla 
Vágnera natočili první LP, MC a také CD 
s názvem Cadillac. Podle ústřední stejno-
jmenné písně jsme vydali pod hlavičkou 
Multisonic a prodali 30 000 kusů. To bylo 
na tu dobu úžasné. V roce 1995 jsme při-
zvali ke spolupráci Tomáše Linka a v dal-
ším roce natočili album „Poslední soud“. 
Další rok, kdy Pavel Brümer a Tomáš Lin-
ka oslavili padesátiny,  zakoupili motorku 
Harley a vydali album s písněmi právě 
z  života motorkářů. Krátce poté ohlásil 
Tomáš Linka návrat směrem k bluegrassu 

Na frontmana Pavla Brümera vzpomíná Tonda Kny

a založil doprovodnou skupin Přímá lin-
ka. Následovalo poslední Pavlovo album 
se skupinou Cadillac s názvem „Není nej-
hůř, jak se zdá“. Pavel těžce onemocněl a 
rok po vydání tohoto alba ohlásil odchod 
z Cadillacu, ale i od Fešáků, kde byl od 
roku 1967. Na tomto albu vyšel hit Chře-
stýší jed, Chlapi nereznou a Když odchází 
klaun. To byla opravdu poslední píseň, co 
Pavel natočil a nazpíval. 

V jakém složení letos na Interportě 
vystoupíte a na co se mohou posluchači 
z vašeho podání těšit?

Skupina vystoupí ve složení Tomáš Lin-
ka - zpěv, foukací harmonika, Antonín 
Kny - zpěv, kytary, Marian Kadlec – zpěv, 
kytara, Miroslav Roček - zpěv, klávesové 
nástroje, housle, mandolína, David Ba-
bka, steelkytara, dobro, Jiří Mašek, zpěv, 
basová kytara, Pavel SPIDER Martínek - 
bicí nástroje. V hodinovém bloku zahra-
jeme to nejslavnější, co Pavel Brümer, ale 
také Tomáš Linka během celého trvání 

Cadillacu nazpívali. Písně Pavla Brümera 
bude zpívat právě Marian Kadlec.  

Je Interporta výjimkou ve vystupování 
Cadillacu, nebo se mohou vaši příznivci 
letos těšit na nějaký přídavek?

Tak co já vím od Pepy Vejlupka, tak se 
slavný choreograf z divadla v Ústí nad La-
bem Vladimír Gončarov, držitel Thalie za 
tanec, chystá na dvě naše písně připravit 
nějaké taneční číslo. To může být hodně 
zajímavé.

Když tě poslouchám a počítám roky, 
tak ty jsi asi nejstarším členem skupiny?

Nechci tady machrovat, ale opravdu 
jsem jako jediný prošel celým obdobím 
trvání Cadillacu od roku 1988 do roku 
2000. Druhý po mě služebně nejstarší je 
Miroslav Roček, ten měl malou přestávku 
při jeho hraní u Greenhornů a třetím je 
Tomáš Linka (1995-1999).

Tak ať se v příštím roce opět na Inter-
portě sejdeme ve zdraví a dobré pohodě.                

 (šek)

Na Slovensku nie je vždy do spevu
Nositeľmi melódie a spevu sú všeobecne 

vtáci, preto asi aj rôzne hudobné ankety 
mali vtáčiu symboliku. V poslednom ob-
dobí zaznamenávame výrazný úhyn toh-
to druhu vtáctva. Populárny „Slávik“ na 
Slovensku dospieval v roku 2012. Akade-
mický tučniačik „Aurel“ uhynul už v roku 
2007. Súťažný „Turzovský vrabčiak“ (slo-
venský partner Porty) začvirikal naposledy 
v roku 2017.

Bohatieri sa snažia preniesť umierajúce-
ho vrabčiaka z Turzovky k nohám prasta-
rého horského Boha - vrchu Vtáčnik, pod 
ktorým leží aj mestečko Žiar nad Hro-

nom, kde mu ponúkli „Žiarsky zob“. Na 
túto maškrtu sa letos 25. mája zlietli štyria 
spevavci od Dunaja, jeden od Váhu a tra-
ja z Hornej Nitry, čo zďaleka nie je repre-
zentatívna vzorka hudobnej scény na Slo-
vensku žánrov tramp, folk, country, ethno 
a world music. Škoda, že chýbali domáci a 
kapely z blízkeho okolia. Porota rozhodla, 
že na Interportu postupuje absolútny víťaz 
2. ročníka súťažnej prehliadky “Žiarsky 
zob“ a ním sa stal folkrockový Červený Bi-
cykel z Bratislavy, ktorý sa do interpretač-
nej súťaže Interporty vracia po roku.

Do autorskej súťaže postoupila popfol-

ková Jana Krištof Lehotská z Prievidze so 
svojou formáciou. Pri biede, ktorá na Slo-
vensku v „portovných“ žánroch nastala, je 
pozitívne aspoň to, že sa podujatie usku-
točnilo a kapely nehraly úplnú presilovku 
z pódia na divákov. A keďže počasie pria-
lo, akcia prebehla v peknom prostredí pri 
kaštieli v Parku Štefana Moyzesa v  Žiari 
nad Hronom. Hľadisko sa doplnilo po-
čas vystúpenia hostí, ktorými bola kape-
la „Osudy“ zo Žiliny (známa aj na Porte 
v Ústí nad Labem) a recesistický „Ploštin 
punk“ z Liptovského Mikuláša. 

 Amazonka a Puky
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Autorem ceny je ústecký sklářský vý-
tvarník a malíř Mgr. A. Petr Stacho. Tvoří 
na volné noze a od roku 2007 také vyu-
čuje na prestižní Střední Uměleckoprů-
myslové škole Sklářské v Kamenickém 
Šenově, nejstarší svého druhu na světě, 
jejímž hrdým absolventem Petr rovněž 
je. Vystavuje doma i v zahraničí mimo 
jiného v USA, Číně, Německu, Dánsku, 
nebo Chorvatsku a přednáší na zahranič-
ních univerzitách v Turecku, Bělorusku či 
Polsku. 

Cena, stejně jako v roce 2018, svým 
stylizovaným tvarem křídla symbolizuje 
nezávislost, nadhled a svobodu tvůrčího 
ducha. Speciální sklo, jež se na denním 
světle mění z modré do zelené, evoku-
je nejpřirozenější barvu přírody, v na-
modralé organické části pak přírodní 
amorfní tvary a tekoucí vodu. Ke všem 

Historie polského festivalu KROPKA 
sahá  do roku 2007. V té době se v lázeň-
ském parku města Glucholazy na Česko- 
polském pomezí  konal první ročník akce. 
Svým žánrovým zaměřením zcela souzní 
s naší soutěží.

O rok později získal mezinárodní po-
stavení, protože poprvé se konal koncert 
„Tramské hudby“, ve kterém vystoupili 

Cena INTERPORTY 19 je umělecké dílo

Na Kropce zvítězila Grupa na Swoim

PORTA mala aj také kolá, o ktorých nevedela

Pupkáči, Tempo di vlak a  Wabi Daněk. 
O rok později začala i spolupráce s na-
ším festivalem. Večer s českou trampskou 
hudbou se později stal tradiční součástí 
festivalu, ve kterém se polským divákům 
představila  celá řada českých kapel od 
Čechomoru přes Jarka Nohavicu až po 
letošního moderátory INTERPORTY   
Adélu  Jonášovou a Petra Lüftnera. 

   O cenu nejvyšší a tím i o postup do fi-
nále INTERPORTY   bojovalo celkem 15 
kapel z celého Polska.  První místo a cestu 
do Ústí nad Labem získala kapela Gru-
pa na Swoim. Je to parta pěti muzikan-
tů, která miluje přírodu, především hory 
a toto láska prochází celou jejich tvorbou.    
 (šek)

PORTA je fenomén, ktorý nepozná hranice. Počas celej 
histórie mala silné fluidum, dobrú povesť a dnes môžeme 
jednoznačne povedať, že si zachovala aj tradíciu, s ktorou sa 
máloktoré podujatie môže porovnávať. 

Slovensko žilo PORTOU od jej začiatku, preto každý rok 
prinášame pozdrav zo slovenských trampských kroník. Túto 
fotografiu z roku 1990 sme našli v kronike trampskej osady 
Nevada z Popradu, ktorá bola založená v roku 1972. Osada 
inšpirovaná PORTOU zorganizovala osadnú PORTU s ná-
zvom „Osadný PORTviš“, ktorej súčasťou bola interpretač-
ná aj autorská súťaž. Každý člen osady musel skomponovať 
pieseň, ktorú osadná kapela naštudovala a interpretovala na 
svojom ohni. Vďaka tomu sa ich spevník obohatil o mnoho 
krásnych vlastných piesní. Niektoré prevzala do svojho reper-
toáru aj kapela Longhorns zo Šuňavy.  Amazonka a Puky

těmto symbolům má folková a country 
hudba velmi blízko, to vše autor v návrhu 
ceny zohlednil. Ke konečnému zpracová-

Na snímku jsou oba mistři, vlevo P. Stacho.

ní přizval ke spolupráci mistra brusiče a 
dlouholetého kolegu Mgr. Josefa Kříže.

(jenš)
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Kdo mě stvořil nevím. Vím jen, že mě 
k životu přivedlo pět voltů. Hned v prv-
ních vteřinách samostatného života mě 
přemístily do malé přenosné skříňky, kde 
jsem čekal až do dnešního dne. 

Je to tu! Dostal jsem příkaz k přemís-
tění, který jsem provedl rychlostí elektro-
nu. Jsem na novém místě. Rozkoukávám 
se tu. Zatím trčím v koutě, kde mě nikdo 
nenajde. Jen co si osahám, kde co je, vy-
razím do akce. 

Tohle bude hračka. Nikde žádná vážná 
překážka. Ten zastaralý antivirový pro-
gram mi nemůže zabránit v uskutečnění 
akce, pro kterou jsem byl napsán. Nase-
dám na elektron, který jsem si přivolal 
a  vyrážím směrem k objektu, kde mám 
zaútočit, tj. k procesoru. Užívám si ničím 
nerušenou jízdu, neboť si nejsem jistý, zda 
si to ještě někdy budu moci zopakovat… 

Připomeňme si, že letošní Interporta 
má za sebou úctyhodný počet ročníků. V 
pořadí je sice teprve třetí, ale my jsme se 
rozhodli sčítat konečné dvojčíslí letopo-
čtů 1991, 2018 a 2019, takže letos slavíme 
už 128. ročník!!! Při té příležitosti předá 
Jindra Šrejber v sobotu večer u táboráku 
zasloužilým činovníkům pamětní listy a 

Do mezinárodní soutěže se nám hlá-
sí také vietnamští soutěžící. Jejich účast 
v roce 2020 by měla tu výhodu, že bychom 
jim nemuseli platit náročnou cestu z je-
jich rodné země, protože je máme přímo 
po ruce. V hledáčku jsou zatím tři adep-
ti, z nichž se nám nejlépe jeví Nguen Van 
Mail, který je původním povoláním nud-
lový specialista. 

Žijeme jen jednou. Většina lidí si toto 
motto vykládá jako vybídnutí k prožití 
toho nejdivočejšího života. Jenže co když 
opak je pravdou? Neznamená to, že máme 
žít rychle a zemřít mladí. Máme na sebe 
být opatrní, žít pomalu a zemřít staří. Ži-
jeme totiž jen jednou. 

Nechoďte do klubů a neposlouchejte hla-
sitou hudbu – ve stáří budete rádi, že nejste 
hluší. Neberte drogy, nejsou legální a ublíží 
vám. Taky vás stojí peníze. S penězi buďte 
opatrní. Nevěřte bankám, můžou zkracho-
vat. Radši si veškeré finance zakopejte na 
zahradě. Necestujte letadlem, lodí, busem 

Na základě směrnice Evropské Unie 
o diskriminaci mužů a domácím násilí 
prováděném na mužích, budeme letos 
na místo volby MISS Interporta volit 
nejkrásnějšího muže. Prosíme zájemce, 
aby se sami do soutěže nehlásili, naše 
komisařky budou chodit po areálu Inter-
porty a vybírat nejvhodnější kusy pro sa-
motné finále. Naše děvčata poznáte podle 
silných dioptrických brýlí a dalekohledu 
na krku. Případné úplatky použijeme na 
podporu útulku pro bílé myšky. 

Na pražském výstavišti proběhlo 
v  březnu předkolo mezinárodní soutěže 
Interporty. Zúčastnily se ho tři skupiny 
z  Jižní Ameriky, dvě pocházely z Peru 
a  jedna z Mexika. Do ústeckého finále 
však nepostoupila ani jedna. Ta první od-
mítla soutěžit bez honoráře, ta druhá pro-
to, že jsme si od nich nekoupili CD, a u té 
třetí jsme zjistili, že sice mají u úst mikro-
porty, ale že vlastně nezpívají a nehrají a 
hudbu i zpěv pouštějí do reproduktorů ze 
zvukové nahrávky

Sebevražedný útok 

Letos 128. jubilejní Interporta

Kdo v příštím  
roce obdrží  

divokou kartu 

YOLO - ŽIJEŠ JEN JEDNOU 

Indiáni se  
neprobojovali

V sobotu se bude 
volit Mr. Interporta 

PLÁC! 
(sériozní příloha RePortýra)

Co to? Z venku ke mně doléhají úžasné 
zvuky. Líbí se mi. Že něco takového exis-
tuje, mi při mém vytváření zatajily. Přece 
nemůžu zničit ty božské tóny… 

Přemýšlím, jak to udělat, abych… Och, 
ano, už vím, kde jsem. Někdo mimo tuhle 
plechovou krabici řekl: „Vítejte na Inter-
portě!“ A já už Interporto vím, jak tě ne-
překazím… 

Na monitoru zvukaře se objevilo hlášení: 
Antivirový program zlikvidoval sebe-

vražednou nákazu, která před svou li-
kvidací požádala o předání následujícího 
vzkazu: 

„Nemám ten správný tvrdý příkaz, 
abych překazil vaši krásnou hudbu, a pro-
to jsem raději ukončil pobyt ve tvém PC 
sám. Ať vaše písně zní dál! Interportě 
zdar!“ (antivir)

čestné diplomy, které vlastnoručně malo-
vala a podpisem opatřila naše hlavní po-
kladní Maruška Volfová. Honza Moucha 
při ceremoniálu zahraje a zazpívá Ódu na 
Radost od Friedricha Schillera. K této udá-
losti bude také v červenci ve foyer Domu 
kultury uspořádaná výstava zpocených tri-
ček vyznamenaných organizátorů. 

ani autem. Raději necestujte vůbec. Ve skle-
pě si zřiďte bunkr a travte v něm většinu 
času. Pro jistotu. Své jídlo vařte dokud ne-
bude úplně hotové. Nechcete přeci tasem-
nici nebo jinou záludnou nemoc z nedodě-
laného masa. Držte se dál od dětí, mají totiž 
vši. Nepřibližujte se k zásuvkám. A  vlast-
ně vůbec k žádné elektronice. Najměte si 
ochutnavače. Nikdy nevíte, kdo vás může 
chtít otrávit. Mějte osobního lékaře, který 
vás prohlédne každé ráno a večer. Nechte 
si taky pro jistotu vytrhat všechny zuby. To 
abyste se nekousli do jazyka. 

Žijeme jen jednou. Buďte opatrní.  (ter)


