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Noviny Mezinárodní hudební soutěže INTERPORTA

S Michalem Hrůzou si i s chutí zazpívám
Agentura NOESIS je už
patnáct let partnerem INTERPORTY (do roku 2017 Mezinárodního festivalu PORTA).
Bezplatně pro ni zajišťuje především grafické práce. Z agentury pochází také logo INTERPORTY, její grafik Martin Pícha
navrhuje veškerou vizualizaci
našeho festivalu. Pokud je rozpočet festivalu poněkud napjatý
– a to se v poslední době stává
docela často – zakladatel a ředitel agentury Mgr. Radovan
Dostálek rozhodne o další nezištné pomoci našemu festivalu,
především o bezplatné tiskařské
výrobě. Krátce před letošní INTERPORTOU si vyšetřil trochu
času pro krátký rozhovor do
prvního vydání RePotýra:
Jste významným partnerem
neméně významné mezinárodní hudební soutěže. INTERPORTA má nejblíže k hudbě folkové, country a případně trampské. Platí to
také u Vás?
Mám mnohem blíže k rockové hudbě
nebo k jazzu, ale rád si poslechnu i kvalitní folk nebo country. Je také třeba podotknout, že ty žánrové rozdíly se dnes
smazávají, vím, že se na INTERPORTĚ
dnes hrají i jiné žánry od folkrocku, přes
pop country až po worldmusic či rege. Co
je pro mě ale mnohem důležitější, je podpora kvalitní kultury a zábavy v Ústí. Proto už tolik let PORTU a INTERPORTU
podporujeme a jsme na to hrdí.
Kdybychom chtěli více zavzpomínat,
můžeme se vrátit až do vašeho mládí či
dětství? Co vás tedy bavilo a zajímalo,
formovali vás v tom rodiče či jiní blízcí?
Vyrůstal jsem v úžasné rodině s úžasnými rodiči a sestrou. Moje dětství a mládí bylo plné sportu, her a hudby. Otec mě
trénoval v házené, kde jsem to dotáhnul
až do první ligy a maminka mě zase vedla
k hudbě a ke hře na klavír. Do svých 18

let jsem musel zvládnou obojí. Sice mi nezbývalo moc volného času na kamarády,
ale za to si i dnes ve volných chvílích sednu za klavír a zahraju si některé mé oblíbené songy. To jsem využíval i při svém
studiu na ústeckém Gymnáziu Jateční
nebo na Pedagogické fakultě UJEP, kde
jsem hrál pravidelně na školních nebo
studentských akcích.
Které hudební či literární lásky jste tak
zdědil? A jak je na tom Váš grafik Martin
Pícha?
Co se týče hudby, tak mojí srdcovkou
jsou kapely U2, Rolling Stones, Queen,
Aerosmith, Sting nebo AC/DC, ale taky
třeba Frank Sinatra nebo Luis Armstrong.
Z českých to jsou třeba Mig 21 nebo Katapult. U mého kolegy Martina to je hlavně
Rammstein nebo Gorillaz.
A co třeba country bály a nebo plesy
obecně, baví a zajímají vás? Nebo velké
akce v Letním kině, festivaly, Majálesy?
A co sportovní akce?
(pokračovaní na straně 10)

Mezinárodní hudební soutež
ˇ INTERPORTA

sobota, neděle
18. - 19. 6. 2022

Vážení diváci!
„Už zase píšu text do sloupku na titulní
stranu RePortýra !“ - To je to první, co
mě napadlo, když jsem zasedl ke klávesnici. Ano, uteklo to hrozně rychle. Není
to ani jedenáct měsíců, co jsme se na jevišti velkého sálu Domu kultury 1. srpna 2021 s Vámi diváky i se soutěžícími
a hosty loučili.
A krátce po tom všechno začalo znovu.
Říkáme tomu „umění mimo podium“.
Rád bych vám to popsal podrobně a postupně, ale ono to vlastně postupně neprobíhá. Když si stanovíte rozpočet, za
který je možno festival uspořádat, když
zažádáte o dotace a oslovíte sponzory,
stále nevíte, jaké prostředky budete mít
na festival k dispozici. Festival je nutno
začít připravovat nejpozději v listopadu
a Vy víte, že skutečné finanční zajištění
bude známo až na konci května.
A tak podepisujete smlouvy o technickém zajištění festivalu, o účinkování
hostů, o ubytování a stravovaní, objíždíte jiné festivaly, ze kterých k nám
kapely postupují a hospodaříte do výše
rozpočtu, který jste si stanovili, ale jehož
příjmy nejsou jisté.
Kolik budou dotace, jaké částky dojednáme s našimi partnery – to musíme s velkým předstihem docela přesně
odhadnout a to je právě v současné
době, (po covidu, za války na Ukrajině
a v době nastupující hospodářské krize
a rostoucí inflace) to největší umění.
V době rozpočtového provizoria, nebylo
možno očekávat schválení požadovaných dotací ani z Ministerstva kultury,
ani z Ústeckého kraje v prvním čtvrtletí
roku. Ze stejných důvodů nám také někteří obchodní partneři byli ochotni potvrdit smlouvy až v květnu.
Kdybychom čekali a neriskovali, na
žádné INTERPORTĚ byste dnes nebyli…… Ale vše dobře dopadlo, jste tu, bavíte se a nás to těší. Příjemnou zábavu!
Ing. Josef Vejlupek
předseda spolku INTERPORTA
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PROGRAM
Sobota 18. června

malá letní scéna U LAGUNY, Severní Terasa
V případě velmi nepříznivého počasí Kulturní sál HORIZONT

JUNIOR SONG autorská soutěž pro autory do 33 let:

Kamarádi dobré muziky,
INTERPORTO, Ahoj!,
těší mne, že Vás po roce opět mohu přivítat na tradičním svátku trampské hudby INTERPORTĚ 2022. V našem městě tato akce
před mnoha lety vznikla a nese jméno po
Bráně Čech, kterou tvoří zdejší skály v údolí Labe. Proto jsme vždy považovali festival
trampských písní za svůj, a to i v době, kdy
se její finále konalo jinde. To už je dávno
minulost, jsme rádi, že tu INTERPORTU
máme a snažíme se všem vystupujícím i divákům vytvořit dobré podmínky, aby jejich
zážitek z akce byl co nejlepší. Přijedou staří známí muzikanti i nové tváře, uslyšíme
dobře známé melodie i nové písně, a věřím,
že se všichni opět náramně pobavíme. Děkuji všem, kteří přispěli k tomu, že úroveň
festivalu bude opět velmi kvalitní, že všechno bude fungovat, jak má a všichni budou
nakonec spokojeni. Počasí zařídit nedokážeme, ale i kdyby – nějaká ta voda nebo
chlad nás přece neodradí. Přeji Vám v Ústí
nad Labem příjemnou atmosféru, dobrou
zábavu a požitek ze setkání s pěknou hudbou a ze setkání s kamarády.
PhDr. Ing. Petr Nedvědický,
primátor Ústí nad Labem
RePortýr, zpravodaj mezinárodní hudební
soutěže INTERPORTA 2022
v Ústí nad Labem.
Vydání připravili: Josef Vejlupek, Radek
Strnad, Eva a Michal Houdkovi
a Jindřich Šrejber.
Technická příprava: EM studio Ústí nad
Labem. Tisk Agentura NOESIS.
Vydává: INTERPORTA z.s., Višňová
2834/1, 400 11 Ústí nad Labem.
Náklad 400 ks. Povoleno: MK ČR 23252.
Cena 10,- Kč

2

16:00

KLIĎÁNKO

16:25

soutěž 1: Petra Kolářová

16:40

soutěž 2: KRÁSY

16:50

PĚTNÍK

17:20

soutěž 3: Lucie Horčicová

17:35

soutěž 4: Jana a Markéta Hejdovy

17:50

Grácie

18:10

Aleš Petržela

18:40

soutěž 5: SANANAJ

18:50

soutěž 6: Lucia Čierná

19:05

NÁPLAVA

19:40

Vyhlášení vítěze autorské soutěže JUNIOR SONG

19:45

BOB A BOBCI

Neděle 19. června

velká letní scéna U LAGUNY, Severní Terasa

V případě velmi nepříznivého počasí velký sál Domu kultury v Ústí nad Labem

Mezinárodní hudební soutěž INTERPORTA a její hosté
13:30

YO YO BAND

14:10

soutěž 1: 30 Muzic Street

14.40

soutěž 2: VilMa

15:10

Vojta Nedvěd a TIE BREAK

16:00

soutěž 3: Lucia Čierná

16:25

soutěž 4: Loes & The Acoustic Engineers

16:50

soutěž 5: Blondýna

17:15

soutěž 6: TRIBUBU

17:40

SISSOS (Austrálie), vítěz INTERPORTY 2021

18:15

vyhlášení MISS INTERPORTA

18:30

Petr Kocman a PK BAND

19:20

Lucie Vondráčková

19:45

Vyhlášení vítězů INTERPORTY 2022

20:00

Michal Hrůza a kapela HRŮZY

21:00

TAXMENI
(změna programu vyhrazena!)

www.interporta.cz

2022

Účastníci soutěže Junior Song

Lucie Horčicová

SANANAJ

Petra Kolářová

Brněnská skupina SANANAJ vznikla
na jaře roku 2020. Tři kamarádi se rozhodli dělat něco pro radost ostatním
lidem. Začali společně postupně tvořit
vlastní písně a zjistili, že jejich společná
nota je na správném místě. „ Naším cílem
je rozdávat radost ostatním lidem kolem
nás. Když budou mít radost oni, tak i my,“
říkají.
Do soutěže JUNIOR SONG na letošní
INTERPORTU postoupili z festivalu FolkyTonk.

Studentka z Prahy – Michle. Hudbě se
věnuje již od dětství, je autorkou řady písniček, které zařazuje do svého vystoupení.
Texty skládá jak v češtině, tak i v angličtině. Na základě ocenění její autorské tvorby na soutěži FolkyTonk 2022 postoupila
do finále soutěže JUNIOR SONG.

Šestnáctiletá studentka z Boskovic hraje kromě sólového vystupování také se
skupinou ŇUFÁCI na kytaru a baskytaru.
Snaží se skládat vlastní písničky, se kterými se zúčastnila soutěží Kvítek v Olešnici,
Brány a Porty.
„S vlastní tvorbou jsem vystupovala teprve několikrát, zatím bojuji s velkou trémou. Doufám, že to časem přejde!“ říká
sympatická písničkářka.
Do soutěže JUNIOR SONG postoupila
z festivalu BRÁNA v Brně.

Lucie Čierna
Skupina KRÁSY

Lucia Čierna je ze středního Slovenska.
Zpívá od tří let tří let a v sedmi letech se
jí prý nepovedlo jedno vystoupení, což ji
ztraumatizovalo natolik, že od té chvíle
přestala zpívat na veřejnosti. Zpívala si
potichu doma v dětském pokoji, aby ji
nikdo neslyšel. Ve čtrnácti letech složila svoji první písničku a postupně začala
zase vystupovat před publikem.
Na INTERPORTĚ ji uvidíme jak v sobotní autorské soutěži, tak i v neděli
v hlavní mezinárodní soutěži INTERPORTY.
DO JUNIOR SONGU postupuje ze
slovenské hudební soutěže Žiarský Zob.

KRÁSY doprovázejí vlastní písničky
i světové evergreeny mistrovskými stepařskými čísly. Někdy step přímo nahrazuje
bicí, jindy obohacujeme hudbu tancem
až čtyř stepařů. Bubeník kapely Marek je
mistrem světa v Tap Dance a ani ostatní
kluci z kapely nezůstávají pozadu.
Žánrově lze kapelu zařadit do oblasti
folku, frontmanka Eva skládá milé písně
ze života, které vás snadno přinutí, abyste si s KRÁSAMI také začali podupávat
do rytmu. Autorkou textu soutěžní písně
“Zhasni na odchodu” je Anna Matoušková.
Do soutěže JUNIOR SONG postupují z
letošního finále pražské PORTY.

Mezinárodní hudební soutež
ˇ INTERPORTA

Jana a Markéta
Hejdovy

Vystupují v duu i sólově. Odmala hrají vlastní tvorbu i převzaté písně napříč
žánry; od klasických, Johna Dowlanda,
úprav lidových písní, tradicionálů přes
folk a Stinga k jazzu. Jsou několikanásobnými vítězkami soutěží Dětská Porta, FolkyTonk, Hradecké Guitarreando, vítězkami Folkového kvítku a dalších. Jako hosté
účinkovaly např. na festivalech České
národní finále Porty – Řevnice, Folkový
kvítek, Žalmanův folkový Kyjov.
Žijí v Doksech u Kladna a do autorské
soutěže na INTERPORTĚ postoupily z letošního finále soutěže FolkyTonk.
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Michal a jeho Kapela Hrůzy pobaví INTERPORTU 2022
svými velkými hity na turné Světlo do tmy Tour

Ústí nad Labem – Na velké letní scéně U laguny na ústecké Severní Terase
v neděli 19. června 2022 od 20.00 téměř
vyvrcholí INTERPORTA, mezinárodní
interpretační soutěž + hosté. A právě důležitým hostem po Yo Yo Bandu, Vojtovi
Nedvědovi s Tie Break, Petrovi Kocmanovi i Lucii Vondráčkové bude od 20.00
Michal Hrůza a jeho kapela HRŮZY na
turné „Světlo do tmy Tour“. Po něm pak
vystoupí už jen legendární Taxmeni.
Hrůza coby poprockový matador českých hitparád je se svou Kapelou Hrůzy
na šňůře nejen po divadlech Česka. Oblíbený hitmaker loni v srpnu oslavil padesátku, turné je přitom symbolický dárek,
který sobě i fanouškům ke svému výročí
dal. V živém provedení tu nabízí svoje
velké hity „Napořád“, ale také ikonickou
i osudovou píseň „Pro Emu“ aneho slavné
hokejové „Zakázané uvolnění“ i skladby
ze zatím Michalova posledního řadového
alba „Světlo do tmy“ z jara 2020, tedy jeho
prozatím asi nejtvrdšího alba.
Michal Hrůza (51) založil své pop rockové Ready Kirken už coby zpěvák, fenomenální skladatel, textař, zakládající člen,
dlouholetý frontman, ale také tvář i kytarista Kirkenů. Složil a napsal tak už víc
než 50 písní i textů. Od roku 2006 ovšem
jede sólovou dráhu, když založil Kapelu
Hrůzy, jednu ze současných vlajkových
lodí české hudební společnosti Universal
Music. Díky ní i sobě se tak už loni na
podzim ohlédl na úcty hodném trojCD,
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připomínajícím vážně slušnou řádku Michalových hitů nejen hitparádových či filmových. Z televizních zásahů tak zde jistě
nechybí důležitý seriálový hit z velkého
televizního seriálu ČT, seriálu „Vyprávěj“. A přitom má sám Michal Hrůza ve
svých filmových klipech asi nejvíc našich
hostujících populárních zpěvaček všech
barev hlasů i půvabů. Hitmaker přitom
už loni v srpnu oslavil Padesátku a jako
dárek si nadělil první kompletní Best of
výběr „Hity & Příběhy“. Trojalbum 37
největších Michalových hitů mapuje jeho
dvacetiletou kariéru z let 2001 až 2021,
spolupráci s vlastní původní skupinou
Ready Kirken i se svojí pozdější, respektive současnou Kapelou Hrůzy.
„Kromě řady jeho nejlepších skladeb,
mnohé z nich znáte dobře z rádií, filmů
i koncertů či festivalů, komplet má i zbrusu nový singl „Nahoru“ coby lyric video
od Matyáše Vordy, tvůrce, stage designéra i bývalého bubeníka kapely Mandrage. Trojalbum „Hity & Příběhy“ je
stále k mání nejen fyzicky v kamenných
obchodech, ale taktéž na streamingových
službách,“ řekla Deníku Tereza Burdová
v firmy Universal Music.
„Uvědomil jsem si, že je vážně dost těžké, vybrat všech 37 písní, které mi vyšly
za posledních 20 let. Tak jsme se proto
rozhodli rozdělit album hned na tři témata: hity, duety i písně z filmů a TV seriálů
anebo dokumentů,“ informuje čtenáře

Hrůza, rodák z města Turnov.
První část jeho kompletu má dost
jasné hity „Černý brejle“, „Zejtra
mám“ anebo „Namaluj svítání“,
v duetech se ale objeví i „Duše do
vesmíru“ spolu s Klárou Vytiskovou či „Píseň kovbojská“, jisté
překvapení natočené společně
s Lenkou Dusilovou. Jistotou je
tady až do dneška nejstreamovanější Michalův hit „Zakázané
uvolnění“, „Pro Emu“ z filmové
části pak ani netřeba představovat. Překvapí tu ale také úspěšný
filmový komediální videoklip
„Padesátka“ ze stejnojmenného
snímku režiséra Vojty Kotka. Tak,
jako jsou některé hry Divadla
Járy Cimrmana úspěšné „zvlášť
na Litoměřicku“, velké nadšení
u fanoušků Pana Hrůzy Padesátka sklidila právě na Liberecku. Součástí
trojalba je i novinka „Nahoru“. Hrůza ji
natočil s producentem Janem Horáčkem,
do loňska ještě členem Mekyho kapely. Po
nedávném úmrtí této slovenské hudební
legendy je, ale právě Horáček-muzikant
geniálním Mekym zaslouženě chválený-nováčkem Kapely Hrůzy.
„Nejdůležitější sdělení písně Nahoru je
v její naději, že vše komplikované i těžké
brzy skončí. Vznikla, neboť vyjadřuje mé
vnímání budoucnosti a vychází z mého
tápání i nevědění, co teď dál. Asi podobnou zkušenost má dost lidí,“ soudí Michal
Hrůza. „Základní pravidlo mého skládání
je totiž pravda. Někdy těžká, jindy třeba
i bláznivá, ale poslední dobou spíš cítím,
že se vše v dobré obrátí,“ dodává k rekapitulaci své dosavadní hitové tvorby úspěšný hitmaker Hrůza. A které Hrůzovy hity
na sto procent ústeckou INTERPORTU
roztančí, nepřijede-li sem v neděli navečer coby host zazpívat také některá z na
výročním trojalbu hostujících zpěvaček?
Nejspíš asi Michal nezapomene na svou
další seriálovou jistotu z TV Prima, svatební videoklip, jímž končila úspěšná
„Slunečná“. Pro koncert je tento další pop
hit ideální, ovšem na Hrůzově trojalbu
„Hity & Příběhy ho zatím ještě bohužel
nenajdete. Totiž na to je tento roztančený
song ještě „mladík“. Tak snad za pár let na
dalším Michalově hitovém účtování na
CD…
Radek Strnad

www.interporta.cz
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Vážení milovníci hudby,

po roce se opět do Ústí nad Labem
vrací mezinárodní hudební festival Interporta, který si dlouhodobě drží své
místo mezi nejvýznamnějšími kulturními akcemi našeho regionu. V Ústí nad
Labem se tato velkolepá oslava folkových, country a trampských písní koná
přes 50 let. Stala se tradicí, na kterou
netrpělivě čekají nejen obyvatelé našeho
úžasného kraje. Interporta totiž díky svému renomé láká návštěvníky i hudebníky z celé České republiky i ze zahraničí.
V kouzelném prostředí ústecké laguny na Severní Terase vystoupí ti nejlepší
muzikanti a kapely z celého světa. Rád
bych poděkoval organizátorům Interporty za to, že udržují tradici festivalu,
který spojuje lidi napříč generacemi i zeměmi. Divákům přeji příjemný hudební
zážitek a mnoho zábavy.
Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

Nizozemí, Česko
Loes &
The Acoustic Engineers

Představujeme kapely hlavní soutěže
Lucie Čierna

Slovensko

Lucia Čierna je zpěvačkou, která poprvé v historii INTERPORTY postoupila
do obou soutěží najednou. Kromě hlavní
interpretační soutěže INTERPORTY ji
uvidíme také v československé autorské
soutěži JUNIOR SONG. Je ze středního
Slovenska a vystupuje jako zpěvačka La
Luz, což ve španělštině znamená „světlo“.
Soutěžit do Ústí nad Labem jí vysílá vedení
slovenské hudební soutěže Žiarský Zob.

TRIBUBU

Mezinárodní hudební soutež
ˇ INTERPORTA

Česko

Písničkářka, vlastním jménem Eva
Suková, vystupuje od roku 2016. V r. 2019
a 2020 se stala finalistkou pražské písničkářské soutěže Notování, v r. 2021 postoupila na národní kolo Porty do Řevnic.
Na INTERPORTU postoupila jako vítězka Ceny Country radia 2021.

VilMa

Česko

Španělsko, Velká Británie,
Pobřeží Slonoviny

Mezinárodní kapela, kterou v roce 2018
založili kamarádi z různých zemí, kultur a
etnik. Čtyři přátelé, kteří vyznávají stejné
hodnoty, mají stejné cíle, i když pocházejí
z různého prostředí.Hrají rumbu, country folk, afro beat, blues i další styly s optimistickými texty o jednotě, lásce a míru.
Na INTERPORTU byli nominováni pořadatelem hudební přehlídky Malý Hamburk 2021.

Trojice hudebníků Loes & The Acoustic Engineers (Loes, Michal a Honza NL/CZ ) přináší na pódium originální
repertoár i působivou sbírku akustických
nástrojů. Jejich vlastní „indie komorní
folkový pop“ mísí vyprávěcí texty s bluegrassovou virtuozitou, jam bandovým
groovem a keltským cítěním. Skupina
postoupila na INTERPORTU 2022 jako
absolutní vítěz finále Porty 2021, která se
koná v Řevnicích.

Blondýna

Skupina VilMa se poprvé na hudební
scéně objevila v lednu 2019. Vznikla spoluprací dvou hudebních nadšenců. Zuzany
Vilímové a Slávka Maděry. Loni si z národního finále Porty v Řevnicích odvezla cenu
diváků, cenu poroty za autorskou tvorbu
a stala se laureátem ceny Obce českých spisovatelů za nejlepší text 2021. Odtud tedy
postoupila i na INTERPORTU.

30 Music Street

Rumunsko,
Česko ,Finsko,
USA
a Venezuela

Skupina 30 Music Street, která začala jako pop-rocková kapela v roce 2014
v Bukurešti v Rumunsku, po vydání 5 alb
změnila svůj styl na Blues & Folk. Lídr kapely, písničkář Michael Cosmin Nechita se
pohybuje na hraně folku, country a blues.
Tradice těchto stylů umně míchá s vlivy
své rodné země. Na INTERPORTU postoupili z pražského finále PORTY 2021
na základě udělené divoké karty.
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ODBORNÉ POROTY SOUTĚŽÍ
V porotě mezinárodní soutěže
INTERPORTA v neděli 19. června
zasednou:
Leoš Kosek - skladatel,
hudební teoretik, režisér
rozhlasových a televizních
hudebních pořadů

Veronika Rezková - Hudební redaktorka Českého
rozhlasu Praha, režisérka

Renata Lankašová - členka vedení INTERPORTY,
hudebnice, textařka a držitelka PORTY,

V porotě autorské soutěže
JUNIOR SONG v sobotu zasednou

vedle Leoše Koska a Veroniky Rezkové
dále:
Věrka Křížová - zpěvačka,
textařka, kapely Bob a Bobci, držitele interpretační
a divácké Porty 2007

Slawomir Rudnicki - polský hudebník a textař, vítěz
několika polských festivalů,
trojnásobný finalista Mezinárodní PORTY v Ústí nad
Labem.

Tomáš Choura - textař,
básník, redaktor RePortýra

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

Martyna Rudnická - polská textařka, hudebnice,
překladatelka do češtiny,
členka skupiny Ta jedna
chwila

La Luz – nežná rebelka
Lucia Čierna s umeleckým menom La
Luz prichádza na pódium INTERPORTY
zo Žiaru nad Hronom (Slovensko) s batohom vlastných piesní. Napriek mladému
veku vplietla do ich notovej osnovy životné múdrosti získané na základe vlastného
poznania.
Osud jej umenie dlho nechával schované pod pokrievkou, pravdepodobne preto,
aby dozrelo. Pomohla mu aj sama, keď sa
po prvom neúspechu v detstve stiahla do
úzadia. Spievala a tvorila si iba sama pre
seba. Podľa dedkovho želania trpezlivo
cvičila na klavíri, i keď ju viac lákala gitara
schovaná v kúte, ktorú on nemal rád. Nazbieraná para zodvihla pokrievku a vyfučala. Vzala so sebou Luciu, ktorá prvý krát na
prahu dospelosti ušla z domu. Prespávala
v aute i pod širákom a svoje poznanie, že
domov nemusí mať štyri steny, vložila do
piesne s názvom DOMOV. Vzala do rúk
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gitaru a začala tvoriť. Na festivaloch spoznávala ľudí rovnakej krvnej skupiny. Výsledkom je pieseň s názvom „TAKÍ, AKÍ
SME“, ktorá vznikla v spolupráci s banskoštiavnickou hiphopovou kapelou Hills
Bros. Pieseň dáva poslucháčom odkaz od
mladých ľudí, ktorí ešte zatiaľ vnímajú, že
život je o niečom inom, ako o zhromažďovaní materiálnych vecí. La Luz sa svojou
tvorbou pohybuje v hudobnom štýle art
pop alebo folk a necháva voľné ruky životu, do akých ďalších hudobných sfér ju
povedie. Alebo aj – kam ju zavedie, pretože tvorí v slovenčine aj angličtine. V roku
2021 si vyskúšala pódium Superstar, ale
skoro zistila, že je to pre ňu slepá ulica. Miluje prírodu, v ktorej náruči prespáva pod
širákom aj so svojím psíkom a zbiera z nej
inšpiráciu na svoju tvorbu.
Cestu na Interportu jej ukázala náhoda?
Alebo si ju Porta pritiahla sama?

Výsledky

INTERPORTY 2021
Hlavní cena INTERPORTA a
Cena primátora města Ústí n. L.
DUO SISSOS (Austrálie)
DIVÁCKÁ CENA
Staré Myslivecké
BLUE NIGHT
JUNIOR SONG a Cena starosty
Severní Terasy
Matej Struhár (SK) za
písničku Jahody / Jahodenie
Miss INTERPORTA
Markéta Poláková (BLUE
NIGHT)
Cena Českého rozhlasu Sever
Tereza Homolová a skupina
ZKUSMETO
Cena Zahrady Čech a Cena
hejtmana Ústeckého kraje
BLUE NIGHT
Ústecký stříbrňák
Zdeněk Čardáš Šaroch
Stano Granec a FRENDI (SK)
Legendárny festival Porta sa vyvíjal tiež
aj vďaka milovníkom prírody (trampom).
Možno práve preto v prípade milovníčky
prírody (Lucie) zaúradovala zvláštna mágia, aby si ju pritiahla na svoje pódium.
Svedčí o tom tento príbeh. Janko Kulich,
organizátor Žiarskeho zobu – slovenského
predkola súčasnej Interporty, si len tak náhodou zašiel na pivo do podniku, v ktorom
Lucia pracuje, ako vedúca prevádzky. Debata bola o muzike, a tak nasledovalo podanie prihlášky na predkolo Porty. Súťaž
sa napokon nekonala, ale esemeska s touto informáciu schválne zablúdila a Lucia
sa napriek všetkému dostavila na Žiarsky
zob. Čaro osobnosti rozhodlo. Veď, posúďte sami.
Jana „Amazonka“ Matzová

www.interporta.cz
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Odišiel posledný člen kapely CARAWELL WESTERN

Krátko po Vianociach k nám prišla
z Hlohovca od Jaroslava Pataya ml. táto
smutná správa.
Dňa 24. 12. 2021 nás navždy opustil posledný zo zakladajúcich členov country kapely CARAWEL WESTERN - Jaro Patay st.
Bol to hráč na tenor banjo, 5 string banjo a
spevák. Otec, ukázal si mi cestu hudobným
smerom, po ktorej som sa vydal. Dodnes po
nej kráčam a nemienim z nej zísť.
Kapela CARAWELL WESTERN bola
úplne prvou Slovenskou kapelou na
PORTE v roku 1967 v Ústí nad Labem.
Získala vtedy Portu v kategórii country
& western. Bolo to prvé ocenenie z Porty
pre Slovensko. Niekoľko ďalších ročníkov
bola kapela stálicou na porťáckom pódiu
v Ústí nad Labem. Podrobný článok o kapele a jej pôsobení na Porte sme uverejnili
v Severke 1/ 2016.
S deťmi Jaroslava Pataya, Jaroslavom Patayom ml. a Stankou Patayovou si v tomto
článku trochu zaspomíname. Uvedieme na
pravú mieru jeden fakt a zistíme, že jablká
nepopadali ďaleko od stromu.
Aký údaj potrebujeme dať na pravú mieru?
V súvislosti s touto kapelou sa všade
uvádza, že to bola trnavská kapela. Ale ono
je to trochu inak. Každý člen bol z iného
mestečka (Hlohovec, Sereď, Leopoldov...),
ani jeden nebol z Trnavy. K tomuto mestu
kapela priľnula tým, že iniciátor jej založenia – Marián Piovarčí pracoval na odbore kultúry v Trnave.. Na pripomenutie
prikladám zloženie vtedajšej kapely: kapela
vznikla v roku 1967.
Keďže tŕňom v oku bol americky znejúci
názov kapely, neskôr sa premenovali na kapelu PLTNÍCI.
Carawell Western z pohľadu Patayovcov
Odohraným množstvom hodín sa muzikanti vyvíjali. Kapelník Gusto Bleščák
začal „pltníkov“ kormidlovať smerom ku
modernému country a Jaroslav Patay začal
pádlovať skôr ku bluegrassu. Učarovala mu
hra na banjo podľa Marka Čermáka a konkrétne hodiny výučby na 5 strunové banjo
mu dával kamarát z kapely PLAVCI - Mirek
Řihošek. Mnoho krásnych chvíľ trávil s kamarátmi z hudobného sveta vrátane Miška
Tučného.
. PLTNÍCI získali mnoho ocenení. Prišiel
rok 1990. Vystúpili na pódiu festivalu TFC
žánrov s názvom Zaprášenými cestami
v Handlovej a prevzali ocenenie „Najlepšia

kapela roka“. Živá nahrávka piatich skladieb z ich vystúpenia sa zásluhou vtedajšieho prezidenta Slovenskej asociácie hudby
country dostala priamo do Neshville. Práve
v Handlovej na „Zaprášených cestách“ sa
rozhodli pre rázny krok - zmenu názvu. Ich
tvorba sa ustálila v žánri bluegrass, a keďže
texty mali slovenské (autor textov Jaroslav
Patay ml.), pýtalo sa na svet pomenovanie
SLOVGRASS (slovenský bluegrass). Kapelou prešlo niekoľko výborných muzikantov.
Jaro Patay so svojím banjom posilnil aj iné
kapely, a to nielen pri vystúpeniach, ale aj
pri nahrávaní hudobných nosičov. Napríklad niektoré piesne aj na dvoch CD kapely
Horkýže slíže. Pozvanie organizátorov INTERPORTY v roku 1991 oživilo na chvíľu
starý dobrý Carawell Western a navrátilo ho
na pódium Porty v Ústí nad Labem.
Cez súrodencov Patayovcov spoznávame širšiu hudobnú scénu na Slovensku
Hudobná zostava oboch kapiel (Carawel
Western, Pltníci) sa rozohrávala často aj
v byte Patayovcov, kde to všetko dianie do
svojho srdca nasávala malá Stanka Patayová, mladšia dcéra spomínaného hudobníka.
Týmto ju prizývame na scénu nášho článku a predstavujeme ako súčasnú gitaristku,
speváčku a textárku. Rovnako ako jej brat,
aj ona kráča v šľapajách svojho otca, ktorý
bol pre ňu vždy motiváciou, vzorom a muzikantským cieľom. Jaro Patay ml. získal
v roku 1990 certifikát v hre na 5 string banjo podpísaný Tonym Trischkom, jedným
z najlepších banjistov USA. Jaro a Stanka
pôsobili spolu v kapele COUNTRY HARMONY. Jaroslav Patay ml. hral okrem iného aj v kapele s názvom BANDA ZLÉHO
VOJTA. Na podnet svojej sestry vymyslel

Mezinárodní hudební soutež
ˇ INTERPORTA

nový názov, a tak vznikol VÁH RIVER
BAND. Po 14 rokoch Jaro z kapely odišiel
a od roku 2019 v tejto country kapele pôsobí ako speváčka Stanka Patayová. Svojim
úžasným hlasom dáva tejto súčasnej kapele
výraznú pečať. Mali sme ju možnosť počuť
na podujatí Špaňgrass 2021. Jaroslav založil v Hlohovci bluegrassovu kapelu BLUE
WAY a zároveň bol jej dvorným textárom..
Carawell Western v trampskom svete
Hudobný prejav kapely na trampských
ohňoch bol natoľko výrazný, že mnohí
partu muzikantov považovali za trampskú
osadu. Každopádne členovia kapely CARAWELL WESTERN prispeli svojim hudobným vstupom do úžasnej atmosféry trampských ohňov. Jaroslav Patay st. zapaľoval
prvý výročný oheň trampskej osady Bieli
supi z Trnavy v romantickej dolinke nad
Sološnicou v roku 1972.
Alexander „Ali“ Orosz je od roku 1982
členom trnavskej T.O. Stratená stopa
a vďaka tomu sa jeho otec Piťo Orosz stal
až do konca svojho života (ktorý vyhasol
v roku 2018) stálicou na hudobnej scéne
trampských akcií.
Jaroslav Patay ml. založil v roku 1983 spolu s kamarátmi Partu kamarátov trampingu
(KPT). Striktne sa držali tradícií a čakali na
vhodný čas, kedy založia osadu. Nedošlo
k tomu. Po revolúcii (1989) sa záujmy mnohých zmenili.
Pečať kapely Carawell Western nechala
hlavne v hudobnom, ale i trampskom svete
výraznú stopu, po ktorej kráčajú ich potomkovia.
Jana Matzová „Amazonka“
(redakčně kráceno)
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Oblastní kola Porty hlásí rekord
Byvše drobná součástka soukolí Porty
jsem vždycky v předjaří napnut, jak se nám
ten mechanismus soutěže rozjede. Letos
obzvlášť, po dvou covidových ročnících,
jsem se bál, aby zájem o soutěž v oblastních kolech neupadla. Několik desetiletí si totiž vedu něco jako statistiku účasti
a posledních pár let mě ta klesající křivka,
coby šéfa soutěžní části české Porty, trochu
deprimovala.
Leč pozor! Start Porty ‚22, leden, únor,
březen a nestačíme zírat! Přihlášky skáčou
do PC dnes a denně. První tři ukončená
kola měla 60 soutěžících. A to ještě zbývalo
dalších jedenáct kol. Všechna se naplnila

k prasknutí a některá kola musela dokonce vyhlásit stop stav. A tak statistické číslo
účasti dosáhlo až na rekord. Do soutěže
Porty se letos přihlásilo 224 skupin, duet
či písničkářů!
Možná si řeknete, že to pro Interportu
je nepodstatné. Nikoliv! Zaprvé se vítěz
české Porty představí ve zdejším mezinárodním finále (a letos je to velké želízko
v ohni), a zadruhé ústečtí dramaturgové
čerpají z plejády kapel, představujících
se v Portě. Mladé talentované muzikanty
a autory pak nominují do zdejší, stále více
hodnotné soutěže Juniorsong. Symbióza
všech portovních scén tak nese své ovoce.
Lochness

Kulturní středisko
informuje
Kulturní středisko města Ústí nad
Labem v květnu
uspořádalo dvě divadelní inscenace,
které se odehrály
v Kinosále Domu
Kultury. Jako první bylo představení
„Scény z manželského života“ od autora
Ingmara Bergmana. Představení pojednává
o partnerském vztahu, od prvotního okouzlení až po neshody vrcholící brutální rvačkou.

Pětník? Pohoda a zážitek, borci
i dámy zpívat umí!
Pražská acapella Pětník vznikla už v minulém tisíciletí, na konci srpna 1999. Je tak
jednou z nejdéle působících acapellových
skupin zde. A aby ne, vždyť se zrodila z obdivu, který měl zakladatel Honza Hučín
ktehdejším českým vokálním špičkám,
ano Dobrý večer quintetu i Spirituál kvintetu. A jak už sám název napovídá, členů
souboru bylo tehdy pět.
Popravdě, acapellový zpěv tenkrát uměl
málokdo, britští The Flying Pickets či legendy Beach Boys z USA byli spíš výjimky.
U nás i 4TET, ale Korn byl Korn. Pětník
tak vstoupil spolehlivě do hudebního povědomí. Na tehdy největším folkovém festivalu Zahrada 2001 získal Cenu diváků,
takzvaného Krtečka. Skupina na začátku
zpívala spirituály, gospely, lidovky, vícehlasé chorály, a to zpravidla ve vlastních úpravách a česky. Postupně se ale začala osmělovat, prozkoumávat swing, jazz i pop. Tak
se jí v repertoáru objevili Beatles či Yo-Yo
Band, ale logicky i kousky legendární trojice Ježek-Voskovec-Werich. No a žánrové
rozkročení od folku až po jazz už Pětníku
zůstalo. Skupina přitom věří, že publikum
rádo slyší to, co jen trochu zná, čemu rozumí, co ho baví. Zkrátka něco neotřelého.
Originalita aranží i osvědčené svěží hudební vtípky tak jsou právě tím, čím Pětník
baví napříč festivaly, koncerty, soutěžemi.
Jak šel čas, začaly postupné výměny členů. Jedna taková dlouhodobá krize přinesla i myšlenku, že bude praktičtější zpívat
jen ve čtyřech. Na rozdíl od větších sborů
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přitom nebyly jednoduché ani výměny
„kus za kus“, natož přechod z pětihlasu
do čtyřhlasu. Ale dařilo se a v roce 2010
Pětník zas dosáhl na dalšího významného
ocenění: tenkrát si z Ústí nad Labem zaslouženě přivezl Diváckou Portu.
Poslední roky se skupina vyrovnávala
s občasnými výpadky provozu kvůli mateřským povinnostem zpěvaček. Jak to dopadlo? To můžete leckdy vidět i na vlastní
oči – často kolem ní vidíte dětské hemžení.
Leč ještě důležitější je, že kromě kapelní
juniorky jsme se rozrostli o opravdový
bas - a je už nás zas pět. Na koncertech tak
prezentujeme písně vlastně z celé historie
souboru: ty nejúspěšnější hity z prvního pětičlenného období, výběr zdařilých
čtyřhlasých úprav, ale už zase i nejnovější
aranže opět pro našich pět hlasů.
Dnes je Pětník jedna z nejdéle působících acapelových skupin u nás, a svým
způsobem i průkopníkem žánru zpěvu
bez hudebních nástrojů. Dvacítku na scéně
oslavil koncertem v reprezentativním prostředí pražské Malostranské besedy, a křtil
tu už své třetí album. Ale v diskografii ještě nepředbíhejme. První desku „V botách
snů“ točila ještě pětičlenná sestava, ona
čtyřhlasá aranžmá zní deskami „Pětník
20/11“ i tou aktuálně poslední „Pětník
20/19“. Co bude dál? Držíme pěsti, jsou
zajímaví, potenciál na 100 % mají!
upravil Radek Strnad

Jako druhé a poslední před prázdninami se
odehrálo představení „Víš přece, že neslyším,
když teče voda“ od autora Robert Anderson.
Tři příběhy, které nám autor líčí, jsou velice
směšné, ale velice lidské. V jistých obměnách
mohou potkat každého z nás. Obě představení byly velmi úspěšné, proto na podzim
připravujeme další divadelní představení.
Také na podzim Kulturní středisko připravuje koncert Vlasty Redla ve čtvrtek 15. září
2022 a koncert Duo Yamaha ve středu 5. října 2022 od 18:00.
Vlasta Redl je moravský zpěvák, textař,
skladatel a multiinstrumentalista. Ve své
tvorbě dokázal osobitě skloubit rock, folk
a lidovou hudbu. Píše také scénickou hudbu
a produkuje, podílel se na téměř 60 albech.
Žije v Kobeřicích u Brna na úpatí Ždánického lesa.
Duo Yamaha je hudební těleso skládající
se z otce Alfonze a jeho syna Mariána Kotvanových pocházejících ze západoslovenského regionu Záhoří. Jejich spolupráce začala
v roce 2002, kdy mladší z dvojice končil Základní uměleckou školu a jeho otec se rozhodl zanechat hudební spolupráce se svým
kolegou, s nímž vystupoval, příliš se mu
společně hraní nezamlouvalo a hledal k sobě
nového partnera. Zkusil proto svého syna
a spolupráce se osvědčila.

www.interporta.cz
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Soutěž FolkyTonk se stěhovala
z Prahy do přírody

Sloup v Čechách, Ústí
nad Labem - Hudební
soutěž FolkyTonk je co do uskutečněných
ročníků - zatím mladý
soutěžní festival pro začínající muzikanty
do 27 let věku. Před 14 dny hostil Sloup
v Čechách na Českolipsku již jeho VI. ročník. Organizátoři FolkyTonku ovšem mají
pestré zkušenosti s pořádáním akcí, neboť
do XXV. ročníku (to byl rok 2016) se rádi
i nadšeně věnovali celorepublikové Dětské
Portě. První ročníky FolkyTonku, je to parafráze na HonkyTonk, se tak odehrávaly
ještě v nefestivalovém termínu, na rozhraní ledna a února v pražském Divadle
Za Plotem. Později se ale soutěž termíny
posunula do pozdního jara; novým místem konání se tak stal Sloup v Čechách,
konkrétněji Táborová základna Medvědín
na Českolipsku. Velkým štěstím přitom je,
že se hudební soutěž mohla odehrávat po
celou dobu; bohudík i v čase covidovém, a
tedy i naživo, nikoli jen přes internet.

S prestižní ústeckou mezinárodní INTERPORTOU, nástupcem legendární
Trampské Porty, spolupracuje soutěž FolkyTonk od roku 2019. Letos to bude již
počtvrté, co mají mladí nápadití autoři
z různých míst České republiky šanci hlásit
se a postoupit dál přímo na velký mezinárodní festival. Mládí z Folky Tonku, letos
se jich hlásilo třináct, se na Laguně v Ústí
nad Labem neztrácí. To už v minulých letech dokázaly na INTERPORTĚ nadějné skupiny, smíšení bluegrassoví Gold´n
Creek (Jablonec nad Nisou), indie-folková
pětka Vína (Brno) se díky sbírce fanoušků
na webu Donio může chlubit prvním CD
„Kořeny“. A v současnosti dost pořadateli
i fanoušky diskutovaná i ceněná folk-popová pětka Zkusmeto (Kuřim)? S novým
pěkným rozverným klipem „Umění“ už
letos vyhráli soutěž Talent Country Radia,
čtyři rozesmáté slečny i mladík Dan Volf
zkrátka umí.
Radek Vrk Zázvůrek,
FolkyTonk

Mezinárodní hudební soutež
ˇ INTERPORTA

Přátelství s Bránou

Brána je hudebním
festivalem
pro muzikanty do
18 let, která letos
oslaví 34 let. V posledních letech je
krásná domluva
mezi INTERPORTOU a Bránou,
že Absolutní vítěz Brány zahraje
mezi účinkujícími a soutěžícími v Ústí n. L.
Otevírá se tím další možnost zahrát si na
velkém pódiu se zvučnými jmény naší scény a mladými začínajícími muzikanty, kteří
v rámci soutěže Junior Song hrají autorské
písně. V neposlední řadě je skvělé, že se
mohou potkávat hudebníci napříč národnostmi, což vyplývá z názvu festivalu INTERPORTA. Nejde tedy až tak o porovnání hudebních dovedností, ale o inspirativní
setkávání. Nejsou zde žádné jazykové, věkové ani hudební bariéry. Tahle spolupráce
dvou festivalů je vždy posvěcena dobrými
vztahy pořadatelů.Nezbývá, než si přát, aby
tohle přátelství vydrželo co možná nejdéle.
Martina Hrbková, Brno
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Práce v rádiu vás zbaví trémy, ví Petr Beran, moderátor INTERPORTY
váci chodí, na moderátora jistě ne. Ten
tam je, aby předal informace i zajímavosti
ze zákulisí. A musíte hlídat i časový plán,
aby vše bylo v pohodě.
Jak se vám hodí zkušenost redaktora
Českého rozhlasu v Ústí? A naopak, co vám
INTERPORTA každý rok dává pro rádio?
To jsou záludné otázky. Moderování
na scéně je od toho rozhlasového dost
odlišné. Ale práce v rádiu vás určitě zbaví trémy u mikrofonu, učí vás i přípravě
na každý vstup. Interporta mě obohacuje
o vystoupení nových skupin, možná třeba
i budoucích hvězd mainstreamu.
Ústí nad Labem – Soutěžící i hosty
tradičního ústeckého country, trampského i folkového festivalu „INTERPORTA
2022“ bude osobitým způsobem u jezírka
Laguna na Severní Terase uvádět spíkr
ústeckého Českého rozhlasu Sever i muzikant Petr Beran. Už dříve uváděl v Ústí
Trampskou Portu a pokračuje dál, co festival měnil jméno na INTERPORTU. Tu
letos s letopočtem 2022.
Kdy jste prvně uváděl festival Trampská Porta a pak i INTERPORTU v Ústí?
Jakou tedy pro vás má tradici?

Abych řekl pravdu, na přesný rok už si
teď nevzpomenu. Ale začínal jsem, ještě
když se soutěže Porty odehrávaly ještě
v cetru Ústí na Lidickém náměstí. A to je
jistě už více než 10 let.
Hrajete spolu s přáteli v rockové kapele BB Flink. Jak se liší jistý exhibicionismus, který musí dát člověk vlastní i převzaté hudbě, od toho, co musí umět při
uvádění i soutěžích hudebního festivalu?
Muzika je víc extrovertní záležitost plná
emocí, s moderováním ji nelze srovnávat.
Je to jiná disciplína. Navíc na muziku di-

S Michalem Hrůzou si i s chutí zazpívám
Plesy a bály navštěvujeme pravidelně.
Když je plesová sezóna, tak se ji s manželkou snažíme hodně protancovat. Velké
akce v letním kině nás taky hodně baví.
Máme rádi hlavně akce, kde je bohatší výběr z programu, více účinkujících, kde si
každý může vybrat to svoje. Ze sportu rád
chodím v Ústí na hokej i na fotbal. Mrzí
mě, že jsme v obou těchto sportech letos
spadli do nižší soutěže a bude velmi těžké se vrátit zpět. Myslím, že by se to mělo
začít řešit více systémově na straně klubů
i vedení města. Velkou radost mám z ústeckého basketu, který prožívá vynikající
období a zaznamenal historický úspěch
v nejvyšší soutěži basketbalistů. Byl jsem
se podívat na několika zápasech a výkony
na hřišti i atmosféra v hledišti byly úžasné.
Můj kolega Martin Pícha, který je v naší
firmě téměř specialistou na INTERPOTU, je vášnivým fandou hokeje, ale sleduje i všechny ostatní sporty a má o nich
velmi dobrý přehled. Je to takový ten zasvěcený sportovní fanoušek….
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Užíval jste si před lety ještě v Letním kině „za starých časů“ v Ústí velké
koncerty Fešáků, či vystoupení báječné
americké zpěvačky Rosanne Cash, sestry
slavného country muzikanta Johnnyho?
Přiznám se, že na vystoupení americké
zpěvačky Rosanne Cash jsem nebyl, ale
na slavné koncerty Fešáků si samozřejmě
pamatuji a velmi dobře si na ně vzpomínám. Nejvíce mi utkvěly v paměti jejich
salony v kulturáku a taky koncerty v Tivoli ve Velkém Březně. Tam byla úžasná
atmosféra a nálada.
Aby pořadatelé INTERPORTY vyšli
víc vstříc obecnému vkusu, a přiznávám
se, že i tomu mému, loni pozvali jako
hvězdy i slovenské pop rockové hvězdy
No Name. V předchozích letech i třeba
JELENY, Ondřeje Havelku, pravidelně
zvou i Fešáky, dříve bratry Nedvědy, také
bratry Ebeny v čele s Markem… Trefují
se tak průběžně i do Vašeho vkusu?
Musím říct, že ano. Kapela No Name určitě nikoho neurazí, ale na Fešáky, Nedvědy a kapelu Marka Ebena jsem se opravdu

Na co se na INTERPORTĚ 2022 těšíte?
Na soutěžící i pěkné dívky s kytarou, vnímavé publikum? Pobaví i Lucie Vondráčková, na co láká Vojtěch Nedvěd s kapelou nebo místní trampská Náplava?
A jak pestrý program asi nabídne Yo Yo
band, zazní u Laguny jejich hity Rybitví,
Kladno, Karviná či Jedeme do Afriky?
Osobně se nejvíc těším na zahraniční
kapely, je to přeci jen sonda do toho, jak
se dělá muzika jinde. A hlavně na báječnou atmosféru na Laguně snad s dobrým
počasím. No už v neděli 19. června uvidíme.
(Radek Strnad)

(dokončení ze strany 1)
těšil a jejich vystoupení jsem si užil.
Mimochodem, letos přijedou zazpívat INTERPORTĚ i Lucie Vondráčková
anebo Michal Hrůza s kapelou. Také to
je Vaše gusto?
Přiznám se, že Lucie Vondráčková není
úplně můj šálek kávy, ale Michala Hrůzu si poslechnu rád a některé písničky si
s ním i rád zazpívám v autě, když ho zrovna hrají v rádiu.
Moci pozvat jakéhokoli hudebního
hosta, dokonce bez rozdílu žánrů, o koho
byste si sám pro radost řekl? O Vaška
Koubka, Karla Plíhala, Pavla Dobeše,
Marii Rottrovou, Petra Spáleného, Jiřího
Suchého s Jitkou Molavcovou, Pokáče,
Zelenáče...
Tak z výběru, který mi nabízíte, bych
určitě bral Petra Spáleného a Pokáče,
i když hrál na INTERPORTĚ loni. Škoda, že už nehraje Spirituál Kvintet, viděl
jsem ho na INTERPORTĚ několikrát. Ale
kdybych si mohl vybrat sám, rád bych na
INTERPORTĚ viděl například Abraxas,
nebo třeba i Toma Jonese
R. Strnad

www.interporta.cz
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PLÁC!

(sériozní příloha RePortýra)
Už podruhé čteme z knížky trampského muzikanta
Zdeňka „Čardáše“ Šarocha MOJI KAMARÁDI:

VÍTE, KDO JE HELMUT ?

Náš kamarád Láďa Bidlo z Bíliny umí
dobře německy. Je ze smíšený česko-německý rodiny. Otec byl Pražák, křtěnej
Vltavou, maminka Němka z Pozorky
u Dubí. Doma u nich se mluvili německy,
taky výborná škola.
Často jezdíme ke kamarádům do Jihlavy a tak musím vzpomenout příběh,
jak tam Láďa Bidlo ku přezdívce přišel.
Manželé Munduchovi sou ze Šimanova u Jihlavy. Eva-profesorka němčiny na
ekonomce v Jihlavě, vystudovala v Lipsku
a Standa – stavební inženýr. Ten víkend
byl s náma poprvé na Jihlavsku i Láďa
Bidlo a zloduch Jarda Buček přišel s nápadem, jak přivést Evu a Standou k srdečnímu kolapsu. Munduchovi bydleli
v paneláku v Jihlavě. Ten prodali, koupili
chalupu v Šimanově. Krásně jí vopravili
a natrvalo se do Šimanova stěhovali. Chalupa byla původně barák po vodsunutejch
Němcích. Jardovo nápad byl, že by Láďa
Bidlo šel k Mundochum a coby potomek
původních majitelů jim připravil pár
horkejch chvil. Nedával jsem tomu moc
nadějí - Eva je profesorka němčiny - ale
podcenil jsem jeho schopnosti.
Láďa, ustrojenej jak poslední německej
zajatec, měl maskáče Bundeswehru, vaťák
po Rudý armádě... S naším kamarádem
Honzou Novákem, starostou Šimanova,
se stavěli na obecním úřadě. Honza vzal
vokopírovanou katastrální mapu, zvýraznil žlutě původní německou parcelu
a šli k Mundochům. Vočumovali stavení
za plotem, Láďa fotil a vyšla Eva. Starosta
představil Láďu jako synovce původního
německýho majitele. Že nároky nemá, jen
udělat pár fotek, ať strejda ví, v jakým stavu barák je.
Dál konverzace byla v Němčině. Láďa
chválil údržbu baráku i němčinu profesorky: „Aber Frau Professorin, sie haben
wirklich schönes Dialekt“ Ta se cudně
zapýřila: „Danke“ a pozvala chlapce dovnitř. Zdůrazňovala, co všechno vybudovali, i studnu. Láďa si ji prohlídnul a pro

sebe (ale tak, aby to Eva slyšela), říká:
„Taky přijde zasypat!“
Atmosféra houstla, Eva šla pro muže
Standu, tomu Láďa ukázal plánek usedlosti z mapy. Standa povídá, že mají jen
půlku pozemku, a Láďa, že jejich je celej
pozemek dle mapy a že se to dá časem do
pořádku. Domluvil se s Evou na druhý
den focení interiéru. Chlapci poděkovali
a šli.
Na večerní zábavu se Munduchum nechtělo, sdělili do telefonu, že nemají náladu.
Nakonec se ukázali a Eva si sedla vedle Ládi. Už neměl beranici, ani vaťák po
Rudý armádě, tak ho hned nepoznala.
U stolu vypráví, co se jim stalo. Že nějakej Němec si byl prohlídnout jejich barák
a že se neměli z Jihlavy stěhovat. Standa
prohlásil, že tedy pudou zpátky do paneláku, nálada byla hrozná. Eva se rozhlíží,
kdo tam všechno je a vidí, že vedle ní sedí
Láďa. Ukáže na něj prstem a překvapeně
říká:“ To je von!“ Láďa česky: “Co je? Co
je?“ A Eva:“ Ty hajzle!“ Dopadlo to tak, že
mu začala říkat ty můj Helmutku a vypili
spolu 23 malejch frťanů slivovice. A Láďa
je Helmut.
(redakčně upraveno)

O vůli
Proč poslední cigareta
zapaluje se už léta
a proč první hodina
potisící začíná?

Murphyho zákon
zábavných televizních
pořadů
Když to člověk zapne,
začne to být trapné,
jakmile to vypne,
začne to být vtipné.

Mezinárodní hudební soutež
ˇ INTERPORTA

Jde Nanynka do zelí

(o tom, jak to doopravdy bylo a co
nám v té známé písničce zatajili)
Jde Nanynka do zelí,
má obličej kyselý.
Řeže z hlávek lupeny,
ale nůž má ztupený.
Kéž by tu byl Pepíček,
ten má ostrý jazýček,
i když jinak je dost tupý.
Náhle slyší: Dupy, dupy.
Kdo to dupe? Pepíček!
V sobě má pár skleniček.
Nanynka jen hlavou kroutí,
rozšlapal jí košík z proutí.
Lupeny ti tady škubu,
a ty vožereš si hubu!
Josef, tos´ mě vytočil
už mi nelez na oči!
Jde Nanynka domů z pole,
do zástěry trhá bolehlav.
Pepíček ji otrávil,
vrátí mu to za pár chvil,
pak zavolá na Lojzíka:
Tak večer se stav!

Kryj si záda!
Kdo má krytá záda,
všechno skvěle zvládá,
a kdo nemá záda krytá,
ten to potom pěkně schytá.

Pohromy
Až se srazí tryskáč s tryskáčem,
společně to oba odskáčem.
Až se srazí tanker s tankerem,
hromadně to všichni odserem.
Verše napsal
Tomáš Choura
se kterým se nenabourá
(v ničem nejede
a papíry má akorát na verše)
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