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Noviny Mezinárodní hudební soutěže INTERPORTA sobota, neděle
31. 7. - 1. 8. 2021

cena: 10,- Kč

HRADY, ZÁMKY A KORBÁČIKY INTERPORTA JE TU!

Ti dříve narození si možná ještě vzpo-
menou na swingové SESTRY ALLANO-
VY z první poloviny minulého století, na 
současné české hudební scéně úspěšně 
prezentují stejný žánr SESTRY HAVEL-
KOVY a příznivci country muziky určitě 
znají populární liberecké COUNTRY SI-
STERS.

V soutěžích INTERPORTY jsme už 
měli možnost vidět mladé moravské ka-
pely VOCAL SISTERS a The ADDAMS 
SISTERS. Sestry, které budou na INTER-
PORTĚ soutěžit letos, pocházejí až z aus-
tralského Sydney. Jmenují se Georgie a 
Steph Fisherovy, avšak ani jejich sesterský 
vztah, ani příjmení v názvu jejich formace 
nenajdeme. Vystupují jako DUO SISSOS.

Jak jste se doslaly k hraní a zpívání? 
Jste z hudební rodiny? Máte nějaké hu-
dební a pěvecké vzory?

Naše matka byla zpěvačka, pamatu-
jeme si, jak vystupovala v restauracích, 
když jsme byly malé. Naučila nás první 
akordy na její kytaře, která leží stále u nás 
doma v Sydney. V naší rodině máme mu-
zikanty jak z matčiny, tak z otcovy strany, 
náš bratr je také hudebník.

Proč žijete momentálně v Berlíně? 
Pocházíte ze Sydney, jak dlouho už tam 
působíte?

Georgie se do Berlína přistěhovala 
v  roce 2013, jen na zkoušku na rok, ale 

Milí návštěvníci, milí přátelé!

Před necelým 
ro kem jsme se 
z  INTERPORTY 
rozcházeli, aniž 
bychom tušili, co 
všechno nás v boji 
s  covidem-19 ješ-
tě čeká. Příprava 
na letošní ročník 
byla stejně složitá 
jako loni, ale přeci jenom letos už máme 
větší zkušenosti.

Nebudu vás nudit popisem našich 
strastí a starostí a raději vám připome-
nu, že původní česká PORTA, která se 
narodila v našem městě (nyní se koná 
v Řevnicích) má už 55. ročník, a že IN-
TERPORTA se poprvé v Ústí n. L. obje-
vila v roce 1991, tedy před 30 lety. Jsme 
rádi, že myšlenku mezinárodní hudební 
soutěže můžeme rozvíjet i v této složité 
době.

Považuji za velký úspěch, že letos, 
v podstatně složitějších podmínkách, se 
podařilo zajistit velmi hodnotnou me-
zinárodní soutěž za účasti hudebníků 
ze tří kontinentů a že i mezi hudební-
mi hosty po soutěži uvidíte opravdové 
hvězdy, které vás určitě potěší.

Tak jako v předchozích dvou letech 
jsme se i tentokrát pokusili vám i do-
provodným programem zpestřit chvíle 
na INTERPORTĚ. Využili jsme pro nás 
neobvyklého termínu na zlomu červen-
ce a srpna a ve spolupráci s agenturou 
DREAM PRO a naším partnerem ZA-
HRADOU ČECH jsme připravili ME-
RUŇKOBRANÍ, tak si meruněk užijte.

Rád bych vás všechny požádal o dů-
sledné dodržování předepsaných pro-
tiepidemických opatření, což je určitě v 
zájmu nás všech. Usnadníte nám, pořa-
datelům, celou akci zvládnout bez pro-
blémů. Děkuji vám za pochopení a přeji 
vám všem příjemnou zábavu. 

Ing. Josef Vejlupek
předseda spolku INTERPORTA 

i po osmi letech 
tady žije. Steph 
do Berlína jez-
dila několik let 
za sebou vždy 
na léto, než se 
sem definitiv-
ně přestěhova-
la v roce 2018. 
V tom roce se 
také oficiálně 
zformovala naše 
kapela. Berlín 
je ideální město 
pro umělce, co 
se týče práce ale 
i života obecně. 

Obě jsme si zamilovaly místní životní styl 
a Berlín je pro nás teď druhým domovem.

Už jste někdy soutěžily v nějaké hu-
dební soutěži?

Ještě jsme nikdy v žádné hudební sou-
těži nesoutěžily, tohle je naše premiéra.

Proč hrajete a zpíváte právě se sest-
rou? Je to umělecké rozhodnutí, nebo 
ohled na rodinného příslušníka?

Milujeme společné hraní, protože 
máme velmi blízký vztah. Užíváme si spo-
lečně trávený čas, což nám naši práci při 
psaní textů nebo cestování po koncertech 
dokáže zpříjemnit, všechno je pak mno-
hem zábavnější. A samozřejmě to funguje 
také po umělecké stránce, naše dva hlasy 
spolu perfektně ladí.

Víte něco o České republice? Jsme 
malá země a lidé ve světě toho o nás moc 
nevědí.

Víme, že Česko je země s jedním z nej-
větších počtů hradů a zámků na světě. 
Také víme, že jsou u vás k sehnání výbor-
né uzené sýry (hlavně sýry typu Korbá-
čik) a už se nemůžeme dočkat, až si u vás 
nějaký koupíme.

Tak to vás musíme pozvat na náš hrad 
Střekov a taky třeba na zámek do Vel-
kého Března. Myslím, že vám i budeme 
umět poradit, kde mají dobré korbáčiky. 
A hlavně přejeme hodně úspěchů v sou-
těži. (si-ve)  
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PROGRAM
Sobota 31. 7.  

malá open air scéna U LAGUNY, Severní Terasa

JUNIOR SONG autorská soutěž pro autory do 33 let:

16:00  Stano Granec a FRENDI - nesoutěžní recitál (SK)

16:30  soutěž 1 Alžběta Dudová (CZ)

16:45  soutěž 2 Samuel Rychtar (CZ)

16:55  soutěž 3 MLADÉ PERSPEKTIVNÍ RYBY (CZ)

17:10  Peter Janků nesoutěžní vystoupení člena poroty (SK)

17:35  soutěž 4 Tereza Homolová a ZKUSMETO (CZ)

17:45  soutěž 5 Kristína Dlouhá (CZ)

18:00  Jan Handlík a spol.  
  nesoutěžní koncert mladého hosta (CZ)

18:20  soutěž 6 Matej Struhár (SK)

18:40  soutěž 7 JINÝ METRO (CZ)

19:00  BURIZON – nesoutěžní koncert populární  
  bluegrassové skupiny (CZ)

19:40  Vyhlášení vítěze autorské soutěže

Neděle 1. 8. 
velká open air scéna U LAGUNY, Severní Terasa

Mezinárodní hudební soutěž INTERPORTA a její hosté

13:30 RANGERS BAND

14:05 soutěž   BLUE NIGHT ( Jablonec – ČR)

14.25 soutěž   Stano Granec a FRENDI (Slovensko)

14:50 soutěž   GRUPA NA SWOIM (Polsko)

15:30 Xindl X

16:30 soutěž   Christa Fartek (Rakousko)

17:00 soutěž   DUO SISSOS (Austrálie)

17:30 soutěž   Willie Jones a W J BAND (USA/SK)

18:20 NO NAME

19:25 Vyhlášení vítězů

19.30 POKÁČ

20:35 FEŠÁCI

(změna programu vyhrazena!)

RePortýr, zpravodaj mezinárodní hudební 
soutěže INTERPORTA 2021 v Ústí nad 

Labem. Vydání připravili: Václav Sedlák, 
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

Vážení milovníci hudby,
po roce je tu opět mezinárodní hudební 

soutěž Interporta, která dává příležitost ne-
profesionálním a mnohdy i zcela novým in-
terpretům prezentovat svou tvorbu a prosa-
dit se na hudební scéně. Interporta oslavuje 
folkové, country a trampské písně, přispívá 
k rozvoji nejrůznějších hudebních žánrů, 
popularizaci jejich interpretů a rozvoji nové 
autorské tvorby. Možná si právě proto od-
jakživa drží své místo mezi nejvýznamnější-
mi kulturními akcemi Ústeckého kraje. 

Interporta díky svému renomé každoroč-
ně oslovuje lidi napříč generacemi a láká 
spoustu návštěvníků. Jsem proto rád, že se 
ji i přes těžkosti roku 2021 podařilo zorga-
nizovat a uspořádat. Kdy jindy mohou lidé 
zapomenout na strasti moderní doby než 
při kulturní oslavě hudby? Hoďte na chvíli 
starosti za hlavu a pojďte si s přáteli užít let-
ní koncerty v podání českých i zahraničních 
interpretů. 

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

Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje
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Samuel Rychtar je velký muzikantský talent

Alžběta Dudová

Tereza Homolová

Kristína Dlouhá

Jiný Metro Matej Struhár

Mladé Perspektivní 
Ryby

Mladý kytarista a textař se v 
roce 2019 zúčastnil castingu v ta-
lentové soutěže Česko Slovensko 
má talent s vlastní písní „V čase“. 
Jeho výkon byl oceněn zlatým 
“bzučákem“ a Samuel Rychtar tak 
postoupil do finále soutěže, kde 
skončil druhý. Je vítězem festiva-
lů Brána (2019), Olešnický kvítek 
(2019), Folky Tonk (2020) a dal-
ších soutěží. 

Je pražská písničkářka vyprávějící o 
přírodních panoramatech, sídlištních 
betonových labyrintech či důležitosti 
mezilidského pochopení. Loni se kolem 
ní utvořila kapela Vnitrublok, stále však 
vystupuje i sólově, či v duu s kontrabasist-
kou Kateřinou Vackovou, v jejímž dopro-
vodu jí uslyšíte i na INTERPORTĚ.

Ve folkové kapele hrála Tereza již v10 
letech a hudba ji provází stále. Tu také 
studuje na Masarykově univerzitě v Brně 
společně s českým jazykem. Skládání 
vnímá jako potřebu vyjádřit něco víc než 
jen slova. Je členkou kapely ZKUSME-
TO, která ji při její soutěžní písni dopro-
vodí. Vítěz   řady festivalů a soutěží do 
Junior Songu postupuje z festivalu Folky 
Tonk 2021ve Sloupu v Čechách.

Zpěvačka a písničkářka z Protivína 
hraje poslední dva roky především v 
bluegrassové kapele SEM TAM. Je dvoj-
násobnou vítězkou finále Dětské Porty 
a má cenu i z Internetové Porty. Loni s 
písní „Poslední song“ zvítězila v ePortě a 
postoupila do Junior Songu. 

Je alternativně folkové duo. Klára a Ka-
tie si spolu poprvé zazpívaly v roce 2018 
autorskou píseň Vysavač. Dvojhlasé me-
lodie doprovází tenorové a basové ukule-
le, příčná flétna, hračkový saxík, krabič-
ka od čaje nebo kazu. Do Junior Songu 
postoupily z pražského kola PORTY ve 
Stodůlkách.

Postoupil na INTERPORTU ze sloven-
ského festivalu Strunobranie. Více než 
písničkám se věnuje divadlu, ale na tam-
ním festivalu přesvědčil porotu o tom, že 
mu jde i zpívání. 

Znají posluchači z loňské INTERPOR-
TY, do letošního Junior Songu se vrátily z 
pražského festivalu Folky Tonk.

Účastníci soutěže Junior Song
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Vážení hosté a milí přátelé,
vítáme vás 

všechny co nej-
srdečněji v Ústí 
nad Labem a 
také v naší re-
publice nejhez-
čím Ústeckém 
kraji. Doporu-
čujeme vám všem si u nás zavandrovat. 
Někomu se to bude zdát přehnané, ale 
začínáme být krajinou jezer (historicky 
to tady bývalo v třetihorách), krajinou 
hor – postupně objevované Krušné hory, 
krajinou kopců – České středohoří plné 
rozkvetlých luk, romantickou krajinou 
Českého Švýcarska, krajinou bukových 
lesů – Lužické hory i krajinami Kokořín-
ska a Šluknovské pahorkatiny.

Jsme krajinou, kterou kráčela naše his-
torie – Říp, Stadice a řada hradů, zámků, 
zřícenin i historických sídel. A musíme se 
pochlubit i řadou technických památek.

Jsme krajinou mnoha značených turis-
tických tras se spoustou zajímavostí i ob-
lastí, která má velmi hustou síť úžasných 
rozhleden.

Proto od nás přijměte srdečné pozvá-
ní do našeho kraje i do města, které se 
může pochlubit svou historií např. hra-
dem Střekov, pěkným muzeem, zajíma-
vou zoologickou zahradou i překrásnými 
vyhlídkami na krajinu kolem řeky Labe. 
Jistě vás i mile překvapí park na Severní 
Terase, prostě Ústí nad Labem má co na-
bídnout.

A co říci závěrem mého uvítání? Hud-
ba i zpěv většinou spojují. Je to fenomén, 
který nám všem přináší radost, uspoko-
jení i pocit z dobrého díla. Spojování lidí 
s rozdílnými názory či pohledy na život 
i na svět je největší zásluhou i této akce. 
Přejme si proto dobré počasí, pohodu a 
radost z hudby i ze zpěvu.

Všem hudebníkům přeji hodně úspě-
chů a vám ostatním především dobrých 
pocitů a krásných zážitků. A nezapomeň-
te, že v našem kraji i ve městě jste vždy 
velmi vítanými. A nám domácím přeji 
stálou radost z pěkných akcí, jakou IN-
TERPORTA jistě je.

Účinkujícím, pořadatelům i podporo-
vatelům si dovolím poděkovat.

Dr. Jan Eichler,  
ředitel Kulturního střediska Ústí nad Labem

Významnou podporu 
získává INTERPORTA 
od Ústeckého kraje, kon-
krétně díky zařazení mezi 
jeho projekty Rodinné 
stříbro. Ten byl založen 
v roce 2016 s 25 projekty a 
hned se mezi nimi objevil 
50. ročník PORTY. Cílem 
projektu je mimo jiné udr-
žení kontinuity a zachová-
ní nejvýznamnějších akcí 
celokrajského i  nadregio-
nálního významu.

V roce 2019 se 27 akcí 
v  Rodinném stříbře zú-
častnilo přes půl miliónu 
návštěvníků. V roce 2020 
se do programu opět vrá-
tily tři stálé akce – Hasič-
ské slavnosti Litoměřice 
(má tříletou periodu), 
FEDO 2020 a Meziná-
rodní folklorní festival 
Krásná Lípa (obě akce 
mají dvouletou periodu). 
Bohužel, pod vlivem pro-
tiepidemických opatření 
byly některé akce zrušeny nebo přesunuty 
na pozdější dobu.

Letos by se z kalendáře akcí mělo usku-
tečnit 19 projektů Rodinného stříbra. V sr-
pnu jsou to 26. až 29. cyklistický Závod 
míru juniorů a Filmový festival Litoměři-
ce, 28. Velká letní cena Ústí nad Labem.

Vedle INTERPORTY se mezi prestižní 
krajské akce zařadily Bitva 1813 u Chlum-

Vítejte v srdci  
Ústeckého kraje

INTERPORTA je zařazena mezi projeky 
Rodinné stříbro Ústeckého kraje

ce, Přestanova a Varvažova, Mostecká 
slavnost; Hudební setkání 2020 – Za ti-
chem s Beethovenem; 70 mm Weekend/
Neisse Film Festival – Varnsdorf; Úštěcké 
jarmarky 2020; Vrcholy udržitelného tu-
rismu v Českém středohoří (Milešovka 
a Říp); Pravidelná nedělní odpoledne 
s Lounskou třináctkou.

(šek)

BURIZON. Po letech, kdy hrála kapela na PORTĚ, se bluegrassová skupina 
BURIZON představí na INTERPORTĚ. Příznivci v Ústeckém kraji kapelu znají 
z tradičních koncertů, jako je Budyňský poutník nebo Hašmar country. Za měsíc, 
28. srpna, se představí na Kanifestivalu v Kanině u Kokořína.
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Přání krásných kulturních 
zážitků 

Ahoj kamarádi, 
milí přátelé dobré muziky,

dovolte, abych vás po roce opět při-
vítal v Ústí nad Labem, kde Porta před 
54 lety vznikla a po určité době toulá-
ní světem se k nám už natrvalo vrátila. 
Všichni jsme rádi, že se pořadatelům 
INTERPORTY podařilo vypořádat se 
se všemi nástrahami pandemie a stejně 
jako v loňském roce ji přivádějí do Ústí 
nad Labem i letos.

Je to dílo velkého nadšení, osobního 
nasazení a obětavé práce všech, kteří pro 
nás tento tradiční festival připravují. Už 
teď jim za to patří velký dík a věřím, že 
jejich úsilí ocení diváci i během festivalo-
vých koncertů velkým potleskem.

Čeká nás zase pestrý a zajímavý pro-
gram, přijedou domácí i zahraniční ka-
pely, amatérští muzikanti i hvězdy sou-
časné hudební scény. Bonusem určitě 
bude setkání s přáteli a navázání nových 
vztahů, a hlavně příjemná atmosféra, ke 
které můžeme přispět všichni přinej-
menším dobrou náladou a  vůlí. Přeji 
krásné kulturní zážitky.

PhDr. Ing. Petr Nedvědický, 
Primátor Ústí nad Labem

Blue Night

 DUO SISSOS

Christina Fartek

Grupa Na Swoim

Stano Granec a FRENDI

Willie Jones Band nie je len výborná muzika

Kapela Blue Night postoupila na IN-
TERPORTU jako vítěz celostátního 
festivalu BRÁNA 2020. U jejího vzniku 
v roce 2016 byla vlastně jedna velká ná-
hoda. 

DUO SISSOS zastupující naše proti-
nožce jsme představili na titulní stránce.

Christina Fartek, původem rakouská 
dámská krejčová, nám odpověděla na 
otázky na straně 7.

Z polského festivalu KROPKA v roce 
2018 postoupila na INTERPORTU ka-
pela Grupa Na Swoim. Skupinu tvoří 
parta milovníků hor a tuláků.

Slovenskou trempskou scénu zastu-
puje na letošní INTERPORTĚ Stano 
Granec se skupinou FRENDI, finalista 
národní soutěže ŽIARSKY ZOB 2019. 
Stano Granec se již mnoho let věnuje 
trampské písni.

Originálny punc medzinárodnosti 
na Interporte má hudobné zoskupenie 
Willie Jones Band. Jeho frontman - ame-
rický spevák a autor piesní Willie Jones, 
striedavo žijúci v Amerike a Nemecku, 
poňal do svojej „hudobnej bandy“ zaru-
čene kvalitných muzikantov zo Sloven-
ska – pôvodne z kapely NEZNÁMI.

Jedným z partie muzikantov vo Willie 
Jones Band je multižánrový hráč na 

päťstrunové banjo - Roman Áč, ktorý 
pôsobil vo viacerých slávnych kapelách. 
Napríklad uchu „ústeckého poslucháča“ 
zarezonuje hlavne názov kapely Nezná-
mi, ktorá mala úspech aj na Porte. Ústí 
nad Labem a atmosféru Porty spoznal 
Roman až po boku Willieho Jonesa a 
tento rok prichádza na pôdu mesta už 
tretíkrát.

 Jana „Amazonka“ Matzová

Představujeme kapely hlavní soutěže
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Výsledky
INTERPORTY 2020

INTERPORTA
GRZANE WINO (PL)

JUNIOR SONG
Jan Barton  

(Barton duo, CZ)

DIVÁCKÁ SOUTĚŽ
Staré Myslivecké

Vína (CZ)

Miss INTERPORTA
Anna Jarolínová (Vína)

Cena Českého rozhlasu
Sever

Barton duo (CZ)

Veronika Rezková - Hu-
dební redaktorka Českého 
rozhlasu Praha, režisérka

Slawomir Rudnicki - pol-
ský hudebník a textař, vítěz 
několika polských festivalů, 
trojnásobný finalista Mezi-
národní PORTY v Ústí nad 
Labem.

Porota autorské soutěže JUNIOR SONG 
31. 7. 2021 bude pracovat ve stejném složení

Pouze Slawomira Rudnicki 
nahradí Renata Lankašo-
vá - členka výboru INTER-
PORTY, hudebnice, textař-
ka a držitelka PORTY,

Peter Janků - intendant 
Rádia Devín v Bratislavě, 
jeden z nejlepších sloven-
ských písničkářů

Leoš Kosek - skladatel, 
hudební teoretik, režisér 
rozhlasových a televizních 
hudebních pořadů

Petr Lüftner - český pís-
ničkář, držitel ceny poroty 
na Mezinárodní PORTĚ 
2015

ODBORNÁ POROTA SOUTĚŽÍ
V mezinárodní soutěži INTERPORTA v neděli 1. srpna 2021 zasednou:

Produkce: DREAM PRO

V letošním roce jsme se rozhodli 
svěřit produkci hlavního dne našeho 
festivalu – neděle 1. srpna - zkušené 
ústecké produkční agentuře DREAM 
PRO. Její ředitel Luboš Machoň se stal 
významným členem našeho realizač-
ního týmu a převzal na sebe odpověd-
nost za realizaci soutěžního i zábavné-
ho programu. Kromě toho produkuje 
také program vedlejší, kterým je letos 

meruňkobraní. Těšíme se na to, jak si s tím profesionální agentura 
ve spolupráci se Zahradou Čech a dalšími našimi partnery dokáže 
poradit.

Věřte, že to není jednoduchá práce. Při výběru našeho nového part-
nera pro produkci INTERPORTY jsme jednu profesionální agenturu 
odmítli, druhá to odmítla sama s ohledem na nelehké podmínky pro 
tuto práci.  DREAM PRO prostě zvítězila a my jí samozřejmě držíme 
palce.

Řady zakladate-
lů české trampské 
a potažmo folkové 
muziky pomalu 
řídnou. Zůstávají 
na ně vzpomínky 
z koncertů a setkání 
u táboráků a jejich 
písničky, které se 
předávají z  gene-
race na generaci. 
V  naší letošní IN-
TERPORTĚ si při-

pomeneme nejčerstvější ztrátu, úmrtí Františka Nedvěda. Skvělý 
kytarista a výrazný zpěvák účinkoval před veřejností a svými přáteli 
do posledních chvil, které mu dovolila zákeřná nemoc. Kdyby mu 
to bylo dovoleno, určitě by zavítal na nedávný festival do Řevnic, 
nebo dokonce i mezi nás na INTERPORTU.

František se svým bratrem Janem nechyběli na několika festi-
valech PORTY, začínali v kapele Toronto, která se záhy přejme-
novala na Brontosaury, našli angažmá také u Spirituál kvintet, 
aby se poté postavili na vlastní nohy. Na čas se bratři rozešli, aby 
si zase našli společnou cestu. Nezapomenutelné zůstanou Fran-
tiškovy skotské balady či písničky kanadského barda Gordona 
Lightfoota.  (šek)

Odešla další folková legenda
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Christina Fartek: „NEVZDÁVEJ SE“
Rakouským velmi žhavým že-

lízkem v ohni je jistě ambiciozní 
soutěžící country zpěvačka 
CHRISTA FARTEK, terá v roce 
2016 na Evropském Country 
festivalu v Pertisau am Achensee 
získala cenu pro nováčky v kate-
gorii pop country.

Původně dámská krejčová, 
později prodavačka v butiku je 
dnes v country muzice velice 
úspěšná. Trvalo několik let, než 
se nám podařilo její účast na IN-
TERPORTĚ zajistit. Jako vítězka 
festivalu v Rakousku měla právo 
se INTERPORTY zúčastnit už v 
roce 2018, po dva roky však její 
účast u nás zkomplikovaly růz-
né okolnosti a loni COVID 19. 
Nakonec vše dobře dopadlo a 
Christa nám odpověděla na naše 
otázky.

Country muzika je v české re-
publice docela oblíbená. Naši di-
váci však kromě českých country 
zpěvaček a zpěváků znají pouze 
ty nejpopulárnější americké. Jak 
je tomu v Rakousku, slyšela jste 
někdy o české country? 

Ano, nám v Rakousku se sem 
tam donese, že Country je v ČR 
velmi oblíbené, ale stejně jako vy 
známe jen ty největší a nejzná-
mější zahraniční zpěváky a kapely.

Je na letních hudebních festivalech v Ra-
kousku běžné, že se na nich hraje country 
muzika, nebo se tam hrají různé žánry?

Pokud Vím, tak v Rakousku v létě count-
ry zaslechnete poměrně často a rozhodně to 
není jen v rámci jednoho festivalu. Country 
také pravidelně zaznívá například při růz-
ných festivalech kamioňáků, které jsou v 
Rakousku oblíbené, nebo při velkých cam-
pingových událostech. Nejznámější tako-
vou událostí je legendární Evropský coun-
try festival, který pravidelně navštěvuje více 
než 5000 diváků a kde jsem také získala své 
první country ocenění. Tento festival se bo-
hužel od roku 2017 nepořádá.

Dokážete odhadnout, kolik letních festi-
valů se v Rakousku koná ? U nás je to něko-
lik stovek, ale například v sousedním Pol-
sku je to podstatně méně, přestože je Polsko 
mnohem větší a je tam spousta výborných 
muzikantů ?

Bohužel nemohu říct, zda a kdy se u nás 
opět budou konat country festivaly v tako-
vém množství, jako dříve. Teď je to trochu 
v úpadku a nemyslím si, že je to pouze sou-
časnou mimořádnou situací. Přála bych si, 
aby se country a folk vrátily do popředí hu-
dební scény.

Je možné slyšet na country koncertech 
v Rakousku původní rakouskou tvorbu? 
Nebo se hrají pouze převzaté věci od zahra-
ničních autorů z kolébky country?

Díky bohu je po tuzemské hudbě stále 
velká poptávka. Moje aktuální CD Don´t 
give up (v překladu: Nevzdávej se) tvoří 
mé vlastní písně, které se hrají také na ně-
kterých rakouských rozhlasových stani-
cích. Toho času pracuji na produkci CD 
v Nashvillu v americkém státě Tennessee, 
součástí je rovněž několik skladeb, jejichž 
hudbu a text jsem sama složila a napsala. Na 
jednu z nich se můžete těšit přímo na IN-
TERPORTĚ. Country muzika se v rakous-

kých médiích dnes běžně hraje. Dlouhou 
dobu u nás člověk tento žánr skoro neměl 
šanci zaslechnout, ale myslím, že country v 
Rakousku znovu nabývá na popularitě.

Řeknete nám něco o vašich pěveckých 
začátcích? Máte nějaký pěvecký vzor?

Se zpěvem jsme začala již ve školním 
věku. Původně jsem začínala s klasickou po-
povou hudbou v němčině. Moje velká láska 
ke country se vlastně zrodila jako šťastná 
náhoda, nebo by to člověk také mohl nazvat 
osudem. Nějaké vzory samozřejmě mám, je 
to například Martina McBride nebo Shania 
Twain. Ale dělám jednoduše svou vlastní 
hudbu, která se mně samotné líbí, protože 
dělat tuhle práci svobodně a nezávisle na 
komkoliv nebo čemkoliv jiném je skvělý 
pocit.

Děkujeme vám za rozhovor a přejeme 
hodně úspěchů v naší soutěži, víme, že to 
předem určitě nevzdáte! (JoVe)
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Ako je to s postupovými kolami na Slovensku

České finále Porty se opět vydařilo

Tradičním partnerem  
INTERPORTY  

je polská KROPKA

Podujatie TUR-
ZOVSKÝ VRAB-
ČIAK odchytá-
valo „spevavcov“ 
z celého Slovenska 
dvanásť ročníkov. 
Až do roku 2017 
im poskytovalo 
priestor prezento-
vať svoje umenie a 

dláždilo cestu na Portu do Ústí nad Labem. 
Bolo to pre slovenskú scénu veľmi úspešné 
obdobie, ale skončilo. Organizačnú štafetu 

Letošní národ-
ní Porta vlastně 
začala již loni 
v  září, kdy jed-
nala Rada festi-
valu Porta. Kvůli 
předpokládaným 
k o m p l i k a c í m 
s pandemií Covid 
19 bylo rozhod-
nulo, že jako jistá 
varianta soutěže 
zůstane loňský 

formát ePorty, tedy soutěž videonahrávek 
zaslaných skladeb přihlášených soutěží-
cích. 

Tentokrát však nikoliv na jediné celo-
státní úložiště, ale na úložiště každého 
ze 14 oblastních kol. Doufali jsme, že se 
pandemie zklidní a budou umožněny 
živé koncerty. V tom případě se pak kaž-
dý z oblastních pořadatelů mohl rozhod-
nout, zda uspořádá ePortu, či živé kolo. Za 
tím účelem jsme posunuli termín možné-
ho živého českého finále v Řevnicích na 
16. – 18. července a pak rovněž všechna 
oblastní kola na květen až červen.

Zda se to vyplatí bylo otázkou. Soutě-
žící čekali, jak se situace vyvine a přihlá-
šek příliš nepřibývalo. Situace se změnila 
po jednání s ministrem kultury, kdy poté 
v  druhé polovině května pan ministr 
významně rozvolnil opatření pro koná-
ní živých koncertů. Kola, která již měla 
termín „prošlý“ se již nevzpamatovala 
nebo to rovnou vzdala (Východočeské, 
Vysočina, Moravsko-slezské), některá se 
sloučila (Pražské – Polabské, Jihočeské 
– Západočeské, a Jihomoravské – Chřib-
skokarpatské). Další se rozhodla pro 

L á z e ň s k é 
město Glu-
chołazy se roz-
kládá nad řekou 
Bělou v Opol-
ském vojvod-

ství, kousek od českých hranic. Od roku 
2007 se po tři dny stává hlavním městem 
turistické a trampské písně. KROPKA 
- Międzynarodowy Festiwal Piosenki 
Turystycznej - je kombinací zpívané poe-
zie, turistických písní, folku z celé Evropy 
a písní českých trampů.

prevzalo mesto Žiar nad Hronom a vzni-
kol ŽIARSKY ZOB. Dva ročníky tohto 
podujatia sa nestihli dostať do povedomia 
celého Slovenska. Predstavili sa síce hostia 
zo zahraničia, ale slovenská hudobná scé-
na bola podchytená viac-menej iba v rám-
ci regiónu. Celosvetová pandémia v roku 
2020 zahatala aj túto cestu a ani rok 2021 
nepriniesol v tomto smere zmenu. Orga-
nizátori sa nevzdávajú a dúfajú, že budúci 
rok im bude naklonený. Rovnako je na tom 
aj Strunobranie v Bratislave. Zachytávalo 
muzikantov zo západnej časti Slovenska, 

ale kvôli nešťastnej pandémii nám zostal 
iba odkaz – odkladá sa na neurčito.

Situácia je vážna, nie však zúfalá. Na 
pódiu INTERPORTY zaznie aj sloven-
ská tvorba. Načrieme do zásob, ktoré sme 
kvôli pandémii dali na rok do pomyselné-
ho mrazáku. V roku 2020 kvôli obávam a 
obmedzeniam nedorazili finalisti Struno-
brania 2019 – Matej Struhár a Žiarskeho 
zobu 2019 - Stano Granec a Frendi. Rok sa 
s rokom minul a teraz nadišiel ten správ-
ny čas. Muzikanti zahrajte a vyhrajte.

Jana „Amazonka“ Matzová

ePortu (Podbrdské, Svitavy, Krušnohor-
ské a  sloučené kolo JČ-ZČ). Tři kola se 
konala živě, a to Severočeské, sloučená Ji-
homoravská kola a Pražské. Zde již zájem 
soutěžících výrazně vzrostl.

Finále v Řevnicích se tak skládalo z ví-
tězů kol bez ohledu na to, zda byla for-
mou ePorty či živě. Totéž platí i pro po-
stupující z druhých míst do 
tzv. semifinále.

Zvolený hybrid letošního 
ročníku se tedy ukázal jako 
šťastná volba, především z dů-
vodu udržet Portu ve vědomí 
kulturní obce a muzikantů! 
Řevnice byly, a jaké!!! Záro-

veň však v této souvislosti třeba podotk-
nout, že ne všichni pořadatelé sdíleli tuto 
urputnou snahu a boj o přežití festivalu. 
Jmenovat netřeba, z textu to vyplývá. Pro-
to trošku biji na poplach a rád bych našel  
nové pomocníky, kteří by v budoucnu po-
máhali s Portou v oblastech.

Petr Lochness Křivohlávek

Kromě známých skupin zde soutěží mla-
dí muzikanti, kteří právě formují svou umě-
leckou cestu. Součástí programu KROPKY 
je samostatný koncert „Trampská hudba“, 
věnovaný českým kapelám. Svým zaměře-
ním se logicky stal, již od roku 2009, partne-
rem mezinárodního festivalu PORTA, dnes 
INTERPORTA.Vítězové KROPKY se stá-
vají velice úspěšní finalisté její interpretační 
soutěže. Polský festival se tak po národním 
finále PORTA stal největším a tradičním 
partnerem INTERPORTY.
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Je hudební celore-
publiková postupová 
soutěž, určená pro 
děti a mládež do 26 
let. Hudební vystou-
pení jsou zaměřena 

na žánry folk, country, folk-pop, folk-al-
ternativ, folk rock, country big beat, blue-
grass, gospel, blues rock, a jejich obdoby.

Cílem soutěže je umožnit začínajícím 
muzikantům ukázat jejich umění veřejnos-
ti, motivovat je a v neposlední řadě i pod-
pořit vznik jejich původní autorské tvorby. 

Brána zraje jako víno Výnimočný Roman Áč

Určitě ji většina z nás dobře zná, 
ale zaslouží si i tentokrát malé 
ohlédnutí. Kapela Rangers Band 
vznikla na konci roku 2005 z větši-
ny bývalých členů skupiny Rangers 
– Plavci (Jirka Kaleš, Honza Podjukl 
a Luboš Řehák), když na turné po 
jihoamerické Kolumbii tragicky za-
hynul zpěvák a leader Milan Dufek. 
Tenkrát muzikanti zvažovali, zda 
ještě pokračovat. Nakonec se ale 
rozhodli, že by byla škoda odepsat 
muziku a zvuk posledního čtvrtsto-
letí a znovu se seskupili. Kapelu do-
plnil zpěvák Mirek Čamaj a banjista 
Martin Černý, jehož banjo již delší 
dobu znělo na nahrávkách Rangers. 
Kapela má v repertoáru písničky ze 
všech období Rangers, ale i skladby 
zcela nové ve čtyřhlasém provedení 
s moderním doprovodem.

Nedělní program U Laguny zahajuje  
další legenda

Hudební fes-
tival pro děti 
Brána je každým 
rokem hezčí. Je-
dinečná přehlíd-
ka v  roce 2020 
neproběhla na-
živo, ale online. 

Na kráse jí to neubralo, naopak. Předkola 
se konala převážně online a celorepubli-
kové finále stejně tak. Tři hodiny rozho-
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Pantone 7549 Pantone Black 4 Pantone 1665

vorů, soutěžních videoklipů, mnoho ka-
mer a profesionální zázemí.

 A co děti? Děti této doby zaplesaly. 
Média jsou jim vlastní. Nicméně se každý 
shodl na tom, že „živá“ Brána je to, co člo-
věka nabije energií a soutěžící posouvá dál. 
V poslední Bráně zvítězili v kategorii do 15 
let – sólo Samuel Rychtar a skupina OR-
NAMENT, v kategorii do 18 let Kristýna 
Vášová a Vocal Sisters. Všem účastníkům 
INTERPORTY držím pěsti. M. Hrbková

Finále Folky Tonk proběhlo poprvé 
mimo Prahu je „kráľom“ nielen na pódiu s banjom.

Donedávna držal v rukách organizačné 
žezlo Festivalu DOBROFEST Trnava, 
ktoré prevzal od otca a jeho kolegov. Or-
ganizuje známy Countryfest Jaslovské 
Bohunice. Jeho srdcovkou je ďalšie výni-
močné podujatie – Muzikantský kemp na 
Kosodrevine, ktorý vymyslel spolu s chatá-
rom Jožkom Černým v roku 2005 len tak 
„pri pive“. Výnimočné je nielen dobrou 
muzikou, špičkovými muzikantmi, ale má 
veľmi blízko ku hviezdam, pretože sa koná 
priamo v Chate Kosodrevina v stredisku 
Jasná Chopok vo výške 1500 m.n.m

Jana „Amazonka“ Matzová

Soutěžit mohou jednotlivci i skupiny.
Spolupráce s INTERPORTOU je zamě-

řena především na postup mladých auto-
rů do finále autorské soutěže Junior Song, 
která je určena mladým autorům do 33 let 
a je součástí INTERPORTY

Zatímco finálové boje soutěže Folky 
Tonk probíhaly dosud pravidelně v prv-
ním čtvrtletí v Praze, letos se díky známým 
okolnostem konaly v červnu v rekreačním 
středisku ve Sloupu v Čechách. Byla to pří-
jemná změna a soutěži to spíše prospělo, 
než ublížilo. Radek Zázvůrek (red. dopl.)
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ŽITNÁ WHISKY
• Zraje 7 roků v dubových sudech

• 500 let zkušeností v destilování

• Vyrobeno v nejstarší palírně v Evropě

Vychutnejte si  
se Starou žitnou mysliveckou  
tradiční festival Interporta! PARTNER FESTIVALU
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PLÁC! 
(sériozní příloha RePortýra)

Náš kamarád Láďa Bidlo z Bíliny umí 
velice dobře německy. Univerzitu ne-
študoval, ale pochází z smíšený česko-
-německý rodiny. Jeho otec byl sice Pra-
žák, křtěnej Vltavou, maminka ale byla 
Němka z Pozorky u Dubí. Doma u nich 
se mluvilo německy, a to je taky výborná 
škola.

V pivnici U kováře v Oseku místní 
chlapci každoročně pořádali soutěž ve 
vaření. Určilo se jídlo, který se tam danej 
rok bude vařit. Celou soutěž hodnotila 
porota a její předsedou byl každoročně 
Pepa Míček, šéfkuchař teplickejch lázní 
Beethoven, šéf asociace českých kuchařů 
a cukrářů, vynikající odborník a náš ka-
marád. Pepa měl vždycky na sobě krásnej 
slavnostní kuchařskej rondon a čepici, no 
fakt soutěž na úrovni. Toho roku se při-
hlásilo devět soutěžících a vařil se ruskej 
boršč.

Míťa Mráčků jako hlavní pořadatel při-
vítal soutěžící a šéfkuchaře Pepu Míčka a 
voznámil, že soutěž je mezinárodní. Při-
hlásil se do ní i jeden soutěžící z Němec-
ka, Helmut. Ten se uklonil a měl projev 
v němčině. S Míťou se předem domluvili, 
co bude říkat a Míťa jeho projev „tlumo-
čil“. Jménem sdružení amatérských ku-
chařů ze Saska pozdravil všechny soutě-
žící a plynule přešel na to, jak boršč vůbec 
vzniknul. Vysvětlil, že boršč je vlastně 
německý jídlo eintopf, jenže Rusové si ho 
po válce přivlastnili, přidali tam červenou 
řepu, navrch přidali šlehačku a tím ho 
zkurvili. A vydávaj ho za ruský národní 
jídlo. Pepa Míček vobracel voči v sloup a 
naštvaně nám u stolu říká, cože ten blbej 
Sasík plácá za nesmylsy a ať si ten jejich 
eintopf vaří a žere u nich doma, v Dráž-
ďanech.

Nevím, jestli to bylo tím projevem, ale 
Helmut skončil na posledním devátým 
místě. Vyhrál známej oseckej malíř Láďa 
Muzička, Míťovo kamarád. Po skončení 
soutěže jsme s naší kapelou ještě chvíli 
hráli k tanci i poslechu a Helmut začal s 
náma zpívat Stánky. A česky. Láďa Muzič-

Trocha poezie  
nikoho nezabije

Básničky píše kde kdo. Dobré a 
vtipné básničky jsme slyšeli či četli i 
od mnoha osobností českého folku či 
country. Fešáci Honza Turek a Jindra 
Šťáhlavský, Wabi Daněk a do dneška 
například Karel Plíhal se řadí mezi mi-
stry tohoto oboru. Některé „hlášky„ i 
zlidověly a lidé si je vyprávějí, aniž by 
někdy znali jejich autora.

Takhle jsem před několika lety na 
PORTĚ odposlechl pár zajímavých 
„veršů“. Nevím, kdo je autorem, ale 
vím že jsou dobré. Posuďte sami, co se 
dá dělat s češtinou.

Oznámení hlasatele na zimním 
stadionu o přerušení hry z technic-

kých důvodů:
Puk puk.

Zdůvodnění úbytku na tělesné váze 
u zálesáka Jardy

Zhub z hub

Válečná, optimistická
Minu minu.

Válečná, pesimistická
Minu neminu 

Inu zahynu

Ešte je dosť času myslieť na Santa 
Clausa, ale v prípade Willieho Jonesa je 
to „na mieste“. Zistili sme zaujímavú in-
formáciu, že už viac ako 30 rokov sa pred 
Vianocami mení na Santa Clausa. Už 
niekoľko rokov je jeho pôsobiskom v tejto 
funkcii Pullman City, ktoré je v  skutoč-
nosti živé westernové mestečko v Nemec-
ku na okraji Bavorského lesa neďaleko 
Českej republiky a Rakúska, kde je od 
roku 1997 možné vkročiť do sveta „divo-
kého západu“.

Jana „Amazonka“ Matzová

Čteme z knížky Zdeňka „Čardáše“ Šarocha  
HELMUT

Willie Jones alebo 
Santa Claus?

ka šeptá Míťovi, ať si všimne, že ten Ně-
mec zpívá česky. Na to mu Míťa odpoví, 
že mu do Německa poslal cédéčko a von 
se Stánky asi naučil. Láďa praví, ale po-
slouchej, von to zpívá fakt dobře česky. 
Míťa pokrčí ramena a říká, že někdo má 
holt na jazyky talent.

Pepa Míček po chvíli odjel domů do 
Krupky, spokojenej, že byl šéfem poroty 
mezinárodní soutěže. Míťa mu neprásk-
nul, že Helmut je Čech. A neprásknul to 
ani Láďovi Míčkovi, takže on vyhrál me-
zinárodní soutěž a byl taky maximálně 
spokojenej. Inu, kolik řečí umíš…až se 
ucho utrhne.

(Z knížky Zdeňka „Čardáše“ Šarocha 
MOJI KAMRÁDI. Redakčně upraveno.)

Levá pravá
Moje žena Eva
je na všechno levá.
Když mi v noci lásku dává,

 vím však, že je to ta pravá.

Tomáš Choura

O čase
Na některý věci není nikdy pozdě,
když otevřeš víno, se slečnou se rozděl.
Na některý věci není nikdy brzy,
už svítá a postel vrže – vrzi, vrzi.

Tomáš Choura

Starostenská
Zeptal jsem se starosty,
řek´ mi houby naprostý.
Kdo mi řekl nejvíce?
 
Uklízečka z radnice!

Tomáš Choura
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