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Noviny Mezinárodní hudební soutěže INTERPORTA sobota I
19. 9. 2020

cena: 10,- Kč

Písničky W.T.C. BAND mají příběh

Včerejší večer na INTERPORTĚ ukončila zbrusu nová ka-
pela složená z ústeckých muzikantů, členů několika jiných hu-
debních uskupení, která se dala dohromady právě pro letošní 
festival. Vznikla z iniciativy dlouholetého moderátora INTER-
PORTY Petra Berana a produkčního přehlídky Hynka Vernera.

„Loni mezi hosty chyběla jedna kapela a ředitel Pepa Vejlupek 
za mnou přišel, jestli bych nevzal kytaru a své moderování ne-
rozšířil o několik písniček. Nenechal mě v tom kamarád Hynek 
a společně jsme vyplnili volný čas v programu. V improvizo-
vaném vystoupení nechyběly písničky Johneho Cashe, za které 
jsme sklidili velký úspěch. Vystoupení se líbilo a Pepa za námi 
přišel s nápadem, jestli bychom pro příště neudělali hodinový 
repertoár. Přizvali jsme kamarády z jiných uskupení, kteří hrají 
písničky s úplně jiných žánrů. Proto jsou ty naše trochu jiné. 
Připravili jsme jich deset a každá má svůj příběh,“ vysvětlil Petr 
Beran.

Fantastické je, že se kapela nepřipravovala na včerejší vystou-
pení rok, ale nakonec se sešla během srpna jen čtyřikrát. Nebylo 
totiž jisté, zda INTERPORTA opravdu bude. „Nebylo to nic slo-

žitého, v repertoáru totiž máme věci, na kterých jsme vlastně vy-
růstali a jsou stále populární,“ dodává Petr. Včera kapelaW.T.C 
Band zahrála ve složení Petr Beran (kytara a zpěv), Martin Be-
chyňský (melodeon, foukací harmonika), Martin Nepivoda (ky-
tara a zpěv), Tomáš Krois (basová kytara) a Hynek Verner (bicí), 
který bubnoval s handicapem, měl levou ruku zafačovanou po 
chirurgickém zákroku.

V repertoáru zazněly známé skladby světových zpěváků Pau-
la Simona, Krise Kristoffersona, Johna Denvera, Neil Younga, 
Boba Dylana, Gordona Ligtfoota či Johna Cashe, a to ve své ori-
ginální verzi. Ke každé z nich, zpívané v angličtině, sdělili poslu-
chačům krátký příběh, který se k písničce váže. Jejich hudební 
výraz se rozhodně lišil od nahrávek, které známe od některých 
českých interpretů.

Kapela vystoupením na INTERPORTĚ letos plánuje nejméně 
čtyři další vystoupení, pokud nepřijdou nějaká omezení. „Těší-
me se na ně, tento žánr nás baví a důležité je, že se líbí i poslu-
chačům,“ doplnil svého kamaráda Hynek Verner.                                                 

(šek)  



2 www.interporta.cz

Vážení milovníci hudby, 
po roce je tu opět mezinárodní hudební 
soutěž Interporta, která oslavuje folkové, 
country a trampské písně a dává příležitost 
neprofesionálním a mnohdy i zcela novým 
interpretům prezentovat svou tvorbu a pro-
sadit se na hudební scéně. Možná i proto 
dokáže Interporta každoročně oslovit lidi 
napříč generacemi a přilákat mnoho ná-
vštěvníků. Odjakživa si drží své místo mezi 
nejvýznamnějšími akcemi na území našeho 
regionu, a proto jsme ji zařadili do progra-
mu Rodinné stříbro Ústeckého kraje. 

Letos se bohužel v souvislosti s výskytem 
nového zákeřného nepřítele, pandemie 
koronaviru, musely některé tradiční akce 
zrušit. Jsem rád, že se to Interporty netý-
ká. Přestože byl letošní 54. ročník posunut 
z obvyklého červnového termínu na září 
a musíme být s ohledem na aktuální situa-
ci obezřetní i k sobě navzájem ohleduplní, 
věřím, že si tuto velkolepou kulturní osla-
vu všichni užijí. 

Rád bych poděkoval organizátorům za 
to, že i v této složité době dokázali tradi-
ci Interporty udržet a přichystali pro své 
příznivce opět pestrý program. Divákům 
přeji příjemný hudební zážitek a mnoho 
zábavy. 

 Oldřich Bubeníček 
hejtman Ústeckého kraje

PROGRAM
19. září 2020  

open air scéna U LAGUNY, Severní Terasa
Sobota 19. 9. 2020 - velká scéna
13:30   TOMÁŠ MATONOHA & INSPEKTOR KLUZÓ
14:10   mezinárodní interpretační soutěž INTERPORTA I. část
  BIG BOY BAND (CZ)
  Stano Granec a spol. (SK)
  VĚTRNO (CZ)
15:35   PRŮDUŠKY
16:20   mezinárodní interpretační soutěž INTERPORTA II. část
  VÍNA (CZ)
  GRZANE WINO (PL)
  HIGHWAY 40 (S)
17:50   Baptiste Dupré et groupe (F)
18:50   TAXMENI
19:50   Vašo Patejdl a band (SK)
20:50   Naďa Urbánková a BOKOMARA

(změna programu vyhrazena!)

RePortýr, zpravodaj mezinárodní hudební 
soutěže INTERPORTA 2020 v Ústí nad 

Labem. Sobotní vydání připravili: Václav 
Sedlák, 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. 
Cena  10,- Kč

mezinárodní interpretační soutěž

INTERPORTA
Leoš Kosek (ČR) Hudební redaktor - Praha
Miloš Keller (ČR) Redaktor County radia- Praha 
Peter Janků (SK) Textař, skladatel, písničkář  - Bratislava
Veronika Rezková (ČR) Hudební redaktorka Českého rozhlasu - 

Praha 
 Slawomir Rudnicky (PL) Textař, skladatel, písničkář - skupina  

Ta Jedna Chwila - Varšava 

ODBORNÁ POROTA

Barton Duo, bratři Jenda a Vašek, postoupili na Interportu z Folky Tonk.
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Mezinárodní punc INTERPORTĚ dodají Francouzi a Švédové

Vašo Padejdl se na INTERPORTU těšil
Tahákem zejména pro mladé poslucha-

če v sobotním večeru plném hvězd je slo-
venský zpěvák Vašo Patejdl se svým ban-
dem. Před vystoupením jsme ho požádali 
o rozhovor.

Jak ses připravoval na dnešní koncert, 
patrně to není jediné vystoupení v Če-
chách? 

Vzhledem k situaci a opatřením kvůli 
koronaviru jsem na přípravu měl docela 
dost času. Jediné vystoupení to není, ale 
hodně jich také nebylo. Spíš míň. O to víc 
se na to dnešní těším. 

Máš pro Interportu připravenu něja-
kou speciální písničku? 

Při svých vystoupeních vycházím 
z toho, že lidi, kteří mě třeba dlouho ne-
viděli, budou chtít slyšet mé nejznámější 
písničky. A tak tomu bude i dnes. Úplné 
novinky si nechávám na tematické turné, 
třeba k nové desce. Takže určitě nebude 
chybět Ak nie si moja, nebo třeba Kaska-
dér. 

Co Vašo a Porta, resp. Interporta, měl 
jsi příležitost sám na této soutěži někdy 
vystupovat? 

O festivalu Porta, nyní Interporta, jsem 
samozřejmě hodně slyšel, ale možná že 

Vedle letos oslabené účasti Slováků 
punc zahraničnímu zastoupení doda-
jí muzikanti z Francie a Švédska. Patří 
k  nim loňský vítěz INTERPORTY, fran-
couzský zpěvák Baptiste Dupré hrající 
letos na doprovodnou kytaru. Na vystou-
pení přijel už v pátek s dalšími čtyřmi 

i  kvůli jeho specifickému zaměření se 
naše cesty doposud nespojily. Přijíždím 
do Ústí s velkým očekáváním. 

Elán měl před dvěma lety oficiálně 
ukončit svou činnost, jak to bylo doo-
pravdy? 

Jožo Ráž se definitivně rozhodl ukončit 
svou kariéru a tak měl Elán 20. prosince 
2018 poslední koncert v pražské O2 Aré-
ně. Od té doby si jen občas zavoláme, po-
tkáme se na narozeninách a jinak nic. Dě-
lat Elán bez Joža nemá smysl, takže dokud 

se on nerozhodne, Elán hrát nebude… 

Kde tě čeští posluchači uvidí a uslyší ve 
zbytku letošního roku? 

Na konec roku, od poloviny listopadu, 
mám naplánované Vánoční turné. Bohu-
žel nevím, jaké budou v té době podmín-
ky na koncertování vzhledem ke kovidu, 
které koncerty se uskuteční, které zruší, či 
případně přeloží. Všechny informace bu-
dou k mání na mém FB profilu vaso.pa-
tejdl.official, případně na mých stránkách 
www.vasopatejdl.sk.                                 (šek)

muzikanty - takže se loni 
tříčlenná kapela rozrost-
la na pětičlennou. Šestým 
„účastníkem zájezdu“ je 
Baptisteho manželka, kte-
rá prý je na krajské město 
moc zvědavá. Aby kapela 

pohodlně nalo-
žila všechny hu-
dební nástroje a 
další nezbytnos-
ti, dorazila do 
Ústí nad Labem 
mikrobusem.

Také nováček 
mezinárodní in-
terpretační soutěže, s kterým 
pořadatelé INTERPORTY jed-
nali už od roku 2018, kdy se 
začaly udělovat divoké karty, 
švédská country skupina HI-
GHWAY 40, zvolila na cestu 
jistější automobil. Mikrobus 

běžně používají ke všem svým cestám na 
koncerty většinou po Skandinávii. Také 
oni, ač nikdo z nich neprodělal nemoc, 
ani nebyl v karanténě, měli obavu, zda z 
důvodů koronaviru budou moci cestovat. 
Koncerty ve Švédsku byly zakázány do 19. 
srpna.
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Ozdobou Interporty se letos stala mezi 
hosty, kteří zpříjemnili posluchačům 
přestávky při interpretační soutěži, ka-
pela TAXMENI. Ta k Portě a dnes k In-
terportě neodmyslitelně patří. Kapela 
vyhrála první Portu v roce 1974 ve Svi-
tavách, dva roky nato obdržela v Třebí-
či Zlatou Portu a pak hrála jako host na 
zhruba 15 Portách, naposled před třemi 
lety v Řevnicích. K zisku trofejí skupině 
pomohla zpěvačka Karla Vosmanská, 
která bohužel před měsícem tragicky 
zemřela v Kanadě. Upozornil mě na to 
před sobotním koncertem a krátkým 
rozhovor kapelník Jarda Čvančara.

Co zahrajete, zazní i skladby z military 
country, kterou jste v Česku tvořili, nebo 
se představíte s úplnou novinkou ve va-
šem repertoáru?

Určitě to bude několik skladeb právě 
z military - country, už proto, že je kon-
cert zaměřen na letošní výročí ukončení 
druhé světové války. Při pohledu mezi 
posluchače, což vždy nejdřív před vystou-
pením uděláme, dnes zahrajeme hlavně 
bluegrassové písničky. Tento styl se rodil 
právě na severu Čech a bytostně sem stále 
patří. Máme mezi sebou nového zpěváka 

Taxmeni oslavili na Interportě 50. narozeniny

a kytaristu Andy Seidla, který k nám pře-
šel od Ohařů, a zahrajeme v premiéře ně-
kolik svých country rockových písniček.

Jezdíte na sever zřejmě rádi, pravidel-
ně jste například na Budyňském pout-
níkovi. Našel jsem ve vašem programu 
i účinkování 12. prosince na Vánočním 
koncertu v Libouchci, i ten platí?

Pokud se nestane něco závažného, tak 
to platí. Nejvíc se ale těšíme na 14. října 
do Semaforu, což bude přesně 50 let od 
našeho prvého koncertu v tomto legen-
dárním divadélku. Přijde mezi nás nejen 
Jiří Suchý, kterého doprovodíme ke dvě-
ma písničkám, ale také Luděk Sobota, 
neměl by chybět ani náš kamarád Pepa 
Fousek a jeden vynikající houslista, je-
hož jméno nechci prozrazovat, protože je 
to překvapení. Koncert určitě proběhne, 
třeba i bez posluchačů, chystá se ho totiž 
natočit Česká televize.

Na které období Taxmenů nejraději vzpo-
mínáš a koho bys z plejády téměř 50 býva-
lých hráčů, zpěváků či stálých hostů nejra-
ději zase viděl po svém boku na jevišti?

Nejvíc mám zafixovanou první sestavu, 
s kterou jsem s dvěma obměnami hrál 10 
let. Za nejlepší sestavu, bez jakýchkoliv 

frází, považuji tu současnou. Máme jasné 
plány a je plná energie.

Své legendární pětistrunné banjo - ně-
meckou framusku - jsi po přerušení hra-
ní a zániku kapely TAXMENI - Kraján-
ci - prodal Michalu Tučnému, víš, kde 
skončilo a na jaký nástroj hraješ nyní?

Michal ji chtěl pro Jirku Zimu, který si 
ji nejspíš ponechal, byl to skvělý nástroj. 
Nyní hraju už 25 let na banjo, které mi 
vyrobil Rosťa Čapek. Mám ho perfektně 
vybavené a kluci z kapely se mi smějí, že 
ho vlastně ani nemusím ladit.  

Přečetl jsem si tvou knihu Taxmeni 
aneb Hledání country grálu, která vyšla 
k třiceti letům kapely, chystáš ji doplnit 
o pokračujících 20 let?

Uvažoval jsem o tom už před několika 
lety, ale chtěl jsem, aby se toho ujal někdo 
zkušenější. Požádal jsem o to autora řady 
monografických knih o známých osob-
nostech české kultury Jiřího Poláka. Byla 
to šťastná volba. Kniha pod názvem „Jed-
nou Taxmen, navždy Taxmen“ už vyšla 
před několika měsíci ve věhlasném vyda-
vatelství Toužimský a Moravec. Vozíme ji 
na všechny naše koncerty a nechybí ani 
na dnešní Interportě. (šek)
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SOBOTNÍ SOUTĚŽNÍ ANKETA PRO DIVÁKY

DIVÁCKÉ   HLASOVÁNÍ 
Natrhněte  okraj letáku v označeném místě u jména soutěžícího, případně čáru  svisle přeškrtněte,  
takže vznikne větší křížek        . Můžete označit jenom jednoho soutěžícího, jinak je lístek neplatný.

Pokud se chcete zúčastnit naší soutěže  o zajímavou výhru,  nejprve vyplňte náš dotazník::
                                                                
Místo jména a příjmení napište   
vaši přezdívku, nebo heslo či slogan  
zkrátka něco s čím se ztotožňujete
Do rámečku za přezdívkou napište dvojciferné číslo, které si musíte zapamatovat. Při losování přečteme pouze  vaši identifikaci 
(přezdívku, heslo, slogan) a vy nám musíte potvrdit, že jde o vás právě sdělením tohoto čísla.

Naše otázky: Věk (číslicí)  ................................................. 
 Pohlaví ( M nebo Ž)  .............................. Bydliště (pouze obec)  .....................................................................................

Známkujte jako ve škole:  Program Samotná soutěž Občerstvení 

 Hygiena(WC) Prostředí Divácké pohodlí 

 Vstupné Pořadatelé 

Co bylo nejlepší ? ......................................................................................... Co bylo nejhorší ? .....................................................................................................................   

Kdo se Vám nejvíce líbil? ........................................................................ Kdo se Vám nejméně líbil?  ................................................................................................

Koho chcete vidět příště? ..............................................................................................................

Stránku přeložte v půli a odevzdejte v informačním stánku v sobotu po vystoupení posledního soutěžícího,  
nejdéle však do 18:00 hod . 

Stránka musí být celá vyplněná včetně diváckého hlasování dole.

BIG BOY BAND

Stano Granec a spol.                                                       

VĚTRNO

VÍNA

GRZANE WINO

HIGHWAY 40 



www.interporta.cz

Naši partneři
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BIG BOY BAND
Česko

Country a southern rocková hudební 
skupina BIG BOY BAND z Plzně je ab-
solutním vítězem rozhlasové soutěže TA-
LENT COUNTRY RADIA 2020. Působí 
na scéně od května 2013, kdy ji založili 
bratři Cvrkové, kteří toužili začít dělat 
nový hudební projekt se svými přáteli. 
V průběhu let se však složení i žánr ka-
pely několikrát změnily a s nynější již 
ustálenou sestavou se pohybuje ve vo-
dách Outlaw country ve stylu Waylona 
Jenningse. 

GRZANE WINO
Polsko

Polská skupina postoupila na INTER-
PORTU z prestižního polského festivalu 
KROPKA 2019.  Kapela vznikla v roce 
2016 a hned v následujícím roce vyhrála 
Národní festival poetické a turistické písně 
Natchnieni Bieszczadem. Loni zaujala di-
váky i soutěžní porotu právě na legendární 
KROPCE.  Repertoár kapely je zaměřen 
jak na lidové melodie, tak na písně poetic-
ké oslavující přírodu a volnost člověka.

VÍNA
Česko

Brněnská kapela VÍNA je absolutním vítězem pražského fes-
tivalu FOLKY TONK. Je to víceméně rodinné seskupení, které 
spolu hraje od roku 2017. Překvapuje cimbálem na podiu, ale 
folklor není jejich hlavním žánrem. V kapele mají např. i saxo-
fon. Říkají si multižánrový cimbálový experiment. Hrají hlavně 
folk, Indies  a world music.

(pokračování na straně 6)

VĚTRNO
 Česko

Vítěz PORTY z Řevnic – skupina VĚTRNO - je známa už od 
konce června 2019. Ta zcela určitě patří mezi favority i na IN-
TERPORTĚ. Liberecká, původně trampská skupina, byla zalo-
žena v roce 1985 Jarmilou Káčou a Pavlem Déčkem Vinkláto-
vými.  Ve své dlouhé historii několikrát měnila své složení a na 
čas dokonce přerušila svoji činnost. K poslední změně v kapela 
došlo v roce 2018. Hned v následujícím roce Větrno postoupilo 
z oblastního kola do Řevnic, kde zvítězilo zcela zaslouženě.

Mezinárodní interpretační soutěž má 
přes koronavir silné obsazení
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Dnešní večer naladí posluchače před 
odchodem k táboráku svými písničkami 
spolu s Naďou Urbánkovou kapela Boko-
mara. Před jejich koncertem jsme se za-
stavili s kapelníkem Lubošem Javůrkem. 

„Do Ústí se vždycky těšíme, setkáme se 
tu s perfektní atmosférou, výjimečným 
publikem a s řadou kamarádů. Naposled 
jsme tu byli s Naděnkou před dvěma lety,“ 
uvedl kapelník.

Letos a loni se to protrhlo s jubilei ka-
pel. Jak je to s Bokomarou, pokud jde 
o stáří?

S kapelou letos hrajeme už 35 let a 
s  Naděnkou Urbánkovou 16 let. Výročí 
ale slavit nebudeme, my slavíme každým 
koncertem.

Bokomara přivezla na Interportu moravský elán

Máte Cenu Thálie a s pětinásobnou 
zlatou Slavicí jste vydali CD Pouť na Že-
liv, máte v plánu další společné CD?

Materiálů pro nové CD máme pohro-
madě dost, teď už jen záleží na Naděnce 
až si udělá trochu víc času. Věřím, že se 
ho příští rok dočkáte. 

V jaké sestavě budete hrát na sobotní 
večerní přehlídce?

Já se chopím kytary, Radek Mařík za-
hraje na elektrickou kytaru a spolu s Ka-
teřinou Markovou zpívají, Martin Šimr 
ovládá basovou kytaru, Mirek Veselý klá-
vesy a Pavel Kříž bicí. 

Koncerty s Naďou Urbánkovou jsou 
vždy velice pestré. Je pravdou, že jste 

připraveni ji doprovodit nejen ve stylu 
country, ale i rocku či dokonce lidovky?

Jsme univerzální, ale klasické lidovku 
nehrajeme, spíš na ni parodujeme a při-
způsobíme se nápadům Naděnky. Jinak 
jsme začali úzce spolupracovat také s Pe-
trou Černockou, máme ji jako takovou 
alternativu pro případ, kdyby Naďa ne-
mohla s námi jet.

Koronavir vám, stejně jako ostatním 
kapelám zpřetrhal letošní plán koncertů, 
ale přesto, kde vás mohou příznivci v ná-
sledujících týdnech slyšet?

Může se to změnit, ale příští týden hra-
jeme seniorům na Karlovarsku a v říjnu 
máme koncert v Děčíně.    (šek)

HIGWAY 40
 Švédsko

Poprvé se na INTERPORTĚ 
objevuje zástupce ze Švédska - 
amatérská country kapela HIG-
WAY 40. Té byla porotou udělena 
divoká karta už v březnu 2019. 
Protože však v soutěži mohou 
hrát pouze dva držitelé divoké 
karty (ostatní postupují ze své 
domácí národní soutěže), museli 
si chlapci ze Švédska na INTER-
PORTU počkat až do letošního 
roku. Pandemie jejich čekání ještě 
o půl roku prodloužila.

(dokončení ze strany 5)

Mezinárodní interpretační soutěž má přes koronavir silné obsazení
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Průdušky se na INTERPORTU pilně připravovaly

Za Fandou Syslem, hercem, zpěvákem a moderátorem
Je to smutné, ale i generace pardů, kte-

rá přebírala žezlo po prvorepublikových 
trampech a jejich skupinách a zpěvácích 
country muziky, pomalu řídne. Při letoš-
ní Interportě si připomínáme jméno Fan-
dy Sysla, který odešel do muzikantského 
nebe letos 8. června.

Dlouholetý herec a zpěvák Severočes-
kého divadla v Ústí nad Labem byl častým 
moderátorem PORTY a později i INTER-
PORTY. Většinou moderoval soutěžní 
části festivalu. Loni diváky provázel při 
recitálech soutěžních kapel a také při sou-
těži jahodobraní na hlavní scéně, které 
bylo součástí festivalu. Letos pořadate-
lé s  ním počítali znovu. Když začátkem 
května domlouvali změnu termínu IN-

Zástupcem country a bluegrassu z Ús-
teckého kraje na INTERPORTĚ je legen-
dární skupina Průdušky, která už 46 let 
baví příznivce těchto hudebních žánrů 
různých věkových kategorií. Dnes vypl-
ňuje prostor mezi oběma částmi meziná-
rodní interpretační soutěže.

Kapela vznikla v roce 1974 na ústec-
ké pedagogické fakultě, kde se setkali ve 
stejném ročníku studia hudební výchovy 
Svatopluk Matějka (mandolina, kytara), 
Jiří Panschab (banjo), Miroslav Hyška 
(kontrabas) a Miroslav Matoušek (hou-
sle). Všichni, kromě studia hudby, také 
pilně navštěvovali sborový zpěv. Po zhru-
ba dvouletém vývoji se spojili s teplic-
kým triem muzikantů Pavlem Brušákem 
(kytara), Martinem Tomáškem (foukací 
harmonika) a Jožkou Hlavenkou (dobro), 
kterého zhruba po roce vystřídal Luboš 
Novotný.

V tomto období, kdy našly Průdušky 
své zřizovatelské zázemí v teplickém klu-
bu Spektrum, dosáhly nejvýraznějších 
úspěchů. Staly se mimo jiné dvojnásob-
ným vítězem prestižního celostátního 
festivalu Porta v Olomouci a Plzni, nahrá-
valy v rozhlasových a televizních studiích, 
jejich koncerty se těšily zájmu fanoušků. 
Svůj charakteristický sound získala sku-
pina důrazem na vícehlasý zpěv, propra-
cované instrumentální aranžmá a kvalitní 
texty.

Po profesionalizaci kapely pod Kraj-
skou hudební agenturou v Ústí nad La-

TERPORTY z června na září, ani oni, ani 
on, netušili, že už k tomu nedojde.

Zpěvák, herec, moderátor a bavič ze-
mřel po krátké těžké nemoci. Ztvárnil 
i  postavu Viktora Cibicha, muže který 
propůjčil tvář pivu Březňák. Milovníci 
piva ho znali jako moderátora pivních 
slavností, vyznavače vína, bavil návštěv-
níky dnů Martinského vína a dalších vi-
nařských slavností.

Fanda Sysel měl spoustu přátel mezi 
trampskými a country muzikanty. Sám 
dokázal bavit společnost při jakékoli pří-
ležitosti. Svého času hrál a zpíval s ko-
legou Zajíčkem jako Skupina Hlodavci 
a ani v krátkém období těžkého onemoc-
nění neztrácel humor.

bem v první polovině 80. let v Průduškách 
nastaly další změny, a to jak ve zvuku, tak 
i v personálním obsazení skupiny. Po 
krátké spolupráci se Zdeňkem Rytířem a 
neutěšené atmosféře na ústecké agentuře 
nakonec většina členů kapely přešla k Mi-
chalu Tučnému. Luboš Novotný následně 
zahájil spolupráci s Druhou trávou. Tím 
vlastně Průdušky po jedenácti letech své-
ho působení na československé hudební 
scéně přestaly existovat.

Po různých dalších peripetiích někte-
rých bývalých členů kapely, například u 
Věry Martinové, Katalogu, u Radka To-
máška a také u Greenhornů, se kapela se 
svými fanoušky dál pravidelně setkávala 
na svých narozeninových koncertech. 

Tak se zachovala kontinuita jejího původ-
ního repertoáru, kterým se opět hlásí k 
bluegrassovému stylu.

Průdušky loni oslavily 45. výročí své 
existence, no a protože vznikly na akade-
mické půdě, pojaly rok svého vzniku jako 
rok školní. Do svých narozeninových vy-
stoupení zařadily mimořádně už v novém 
školním roce i toto vystoupení na Inter-
portě. Na sérii koncertů, které ovlivnil 
koronavir, se pilně připravovaly na letním 
soustředění v Olešce, a to ve složení Sva-
topluk Matějka (kytara), Jiří Panschab 
(banjo), Miroslav Matoušek (housle), 
Martin Tomášek (foukací harmonika), 
Luboš Novotný (dobro), Jan Panschab 
(basa).

Fando, na tebe se nedá zapomenout! 
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Tvoříme příběhy úspěšných značek.

Interporta zahajovala bluegrassovým večerem
V pátek na večer se sešlo před malou 

scénou U Laguny několik set přízniv-
ců Interporty, aby se zaposlouchali do 
bluegrassových melodií. Ty jim střídavě 
zahrála rodina Mouchova a na konci kon-
certu svých tří kapel - BlueEyes, Riding 
Hoppers a Monokl - předvedli všichni ak-
téři důstojné finále. Představujeme Barton Duo

V blízkém libereckém kraji
ve Vysokém nad Jizerou
dva bráchové spolu hrají
a holky je prostě žerou!

Jeden Vašek, druhý Jenda,
z gymnázia Semily,
dobře to zní, no tak jen dál!
Slyším je a je mi líp.

Zahrají si rádi všude,
i na svatbě, na pouti,
brzy i ty znát je budeš, 
snad do noty kápnou ti! 

Tomáš Choura
se kterým se nenabourá

(v ničem nejede a papíry má akorát na verše)

Hvězdě večera Robertu Mouchovi 
úspěšně sekundovali jeho mladší příbuz-
ní Marcela Mouchová Salaková i autor 
scénáře Honza Moucha. Pozadu nezůsta-
li ani ostatní zpěváci a hudebníci trojice 
kapel.Všichni účastníci se dobře bavili, 
dokonce došlo i na „tanečky“ v hledišti. 

Ti, které chladný večer neodradil a zů-
stali až do konce, si mohli vychutnat fi-
nálové skladby jako např. „Nádraží“ nebo 
„Cesty toulavý“, a vzpomenout přitom na 
Michala Tučného. 

 (red)


	reportýr_sobota_I_2020
	reportýr_2020_anketa

