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INTERPORTA si nasadila v úvodu vysokou laťku

MISS INTERPORTA

Pořadatelům se podařilo splnit cíl, který si stano-
vili při přípravě prvního ročníku INTERPORTY, a 
to přivést do krajského města čerstvý hudební vánek 
a umožnit interpretům a kapelám porovnání se za-
hraniční konkurencí. Odpovídá tomu i počet šesti 
z osmi soutěžních kapel a interpretů. Českou scénu 
hájili v pátek Blue Night, která se sem katapultovala 
z brněnské Brány a folkař Aleš Petržela.

Páteční scénu handicapoval vytrvalý déšť, ale 
přesto do areálu u laguny si přišlo poslechnout hud-
bu několika žánrů pár set posluchačů. Ve vstoupení 
hostů přilákala především mladé posluchače skupi-
na Sebastian.

V sobotu vystřídali moderátory Petra Berana a 
Martinu Hrbkovou velezkušení matadoři Jan Mou-
cha a Jiří Jandásek. Pěkný úvod odpolední přehlídce 
zajistila ústecká kapela Blue Eyes, která pozvala po-
sluchače na příští sobotu do Restaurace Pohoda.

Titul Miss INTERPORTA zís-
kala slovenská speváčka kapely 
KaTea Katka Švecová.  

Táto sympatická dievčina so 
sladkým úsmevom bola kedysi 
cukrárkou. Aj dnes patrí to ka-
tegórie „žien za pultom“, ale vo 
funkcii zástupkyne vedúcej pod-
niku Jednota. Málokto by uhá-
dol, že v súkromí je maminou 
dvoch detí. Deväťročného syna 
Olivera a šesťročnú dcérku Han-
ku vychovávajú spolu s manže-
lom a kolegom z kapely - Jura-
jom Švecom, ktorého jej krása 
okúzlila, keď mala Katka pätnásť 
rokov. A kde ju objavil? Na tram-
pskom potlachu. Amazonka

Posluchače na 1. ročníku Mezinárodní hudební soutěže INTERPORTY okouzlil 
svým projevem a uměním britský interpret Jastin Lavash. Nezůstalo jen u Ceny 
diváků, Jastin přesvědčil o svých kvalitách i porotu, která ho jmenovala absolut-
ním vítězem soutěže.
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Z prostředí mezinárodních politologů 
k nám pronikla informace, že pokud do-
jde k setkání prezidenta USA a severoko-
rejského vůdce, chystá se i významná kul-
turní událost. Kim Čong Un se prý chystá 
vystoupit na podiu se severokorejským pi-
onýrským souborem Ťin Či Po a Donald 
Trump (čti Tramp) hodlá zazpívat pís-
ničky z oblasti americké country muziky. 
Pokud k tomu dojde, mohla by z toho být 
docela zajímavá Trumpská Porta jv

Proč si máme lhát? Ptá se v jedné své 
písničce Sebastian. Ano, proč si nenalít 
čistého vína. Začátek Interporty se potkal 
s velkou nepřízní počasí a velmi malým 
zájmem diváků. Ovšem s přibývajícím 
časem a ustávajícím deštěm si do hlediště 
nacházelo cestu čím dál víc diváků. Po-
věstnou tečkou večera se stalo vystoupení 
Hradišťanu v čele se svým frontmanem 
Jiřím Pavlicou. Ten si zahrál i se Sebastia-
nem. Ta písničku ‘Zázrak‘ zpívala spolu 
s  diváky, a Jiří Pavlica, který se rozehrá-
val na své vystoupení, se v tiché mezihře 
k Sebastianu přidal a znělo to velice krás-
ně. Sebastianem byl za to oceněn jednak 
ihned po písničce, tak i po skončení jejich 
vystoupení v zákulisí. 

BlueGround je kapela, která hraje mo-
derní americkou country a kromě toho 
je schopna a ochotna doprovodit mnohé 
české country zpěváky z první ligy. Něko-
likrát to prokázala v Hošticích na Stodole 
Michala Tučného a tak jsme si před pěti 
lety při přípravě Mezinároní Porty řekli, že 
je vyzkoušíme. Doprovázeli tehdy Tomáše 
Linku, Pavlínu Jíšovou, Jakuba Smolíka a 
asi ještě někoho (Ach ta paměť!). Určitě, 
ale taky Kláru Tibitanzelovou, bývalou 
členkou Country Sisters, která v roce 2013 
vystupovala bez kapely, sama s kytarou. 
Její vystoupení s BlueGroundem bylo 
velice vydařené a asi byly spokojeni i sa-
motní aktéři, protože krátce na to se stala 
Klára stálou sólistkou kapely a zpívá s ní 
už pět let. To však není zdaleka všech-
no. Před několika dny jsme se dověděli, 

BlueGround & Klára a Klára
aneb příběh téměř pohádkový

Bude PORTA  
v Singapuru?

Hudba vždycky 
zvítězí!

Bulvár je stále 
ve střehu

Bránou prochází naděje pro budoucí INTERPORTU

Společenské centrum Bystrc se stalo v závěru loňského roku místem 29. roční-
ku celostátní hudební přehlídky BRÁNA. Ze soutěže vyslala Česká tábornická unie 
na INTERPORTU absolutní vítězku skupinu Vacal Sisters. Porota ocenila i ostatní 
interprety, možná, že právě některého z nich uvidíme na dalších ročnících Meziná-
rodní přehlídky.

Mezi účastníky do 15 let v kategorii sólo zvítězila Kamila Máčová před Sabinou 
Uxovou a Samuelem Rychtarem. Za Vocal Sisters, které získaly i cenu diváků, skon-
čily Andromeda a Frajeři. Mimořádné ocenění za klasickou kytaru získala Barbora 
Klečková a za celkový projev Sabina Salabová.

V kategorii do 18 let zvítězila v sólu Anna Šašinková před Klárou Melčákovou a 
Kristýnou Novotnou. Mezi skupinami vyhráli Vodníci před BlueNight a The Ad-
dams Sisters. Cenu diváků si odnesla skupina Zkusmeto. Mimořádné ocenění udě-
lila porota Sáře Lagové za hudební skladbu, Jitce Knížkové za obsahově výjimečný 
text, skupině Cantus za celkový projev a Tereze Homolové za hru na housle. (šek)   

že před týdnem (!!!) tento profesní vztah 
Kláry s kapelou vyvrcholil i v rovině osob-
ní a zpěvačka se stala manželkou jednoho 
z nejmenovaných členů kapely, který v ní 
hraje ještě se svým bráchou. Ale víc už ne-
smíme sdělovat, GDPR je ošemetná zále-
žitost. Nicméně přejeme novomanželům, 
aby se jim dařilo nejméně tak dobře, jako 
zpěvačce s kapelou.

Aby toho nebylo málo, vymysleli jsme si 
letos další Kláru. Na brněnském festivalu 
Brána (v podstatě Porta pro mladé do 18 
let) zazářila s kytarou a písničkou Johnyho 
Cashe Klára Melšáková ze středních Čech. 
Pozvali jsme ji na dnešek na Interportu 
a  domluvili jí jako doprovodnou kapelu 
právě BlueGround. Jsme zvědavi, jak to 
dopadne, jenom nevím, jestli je v kapele 
ještě nějaký muzikant svobodný. jv

Žalovat se nemá, leč oznamovat se musí. 
Dvěma redaktorům RePortýra se povedlo 
zachytit velice pikantní informaci. Mode-
rátor večera Petr Beran v zákulisí prozra-
dil několika svým známým, že se v mládí 
sprchoval se stage managerem. A to do-
konce před malými oušky jeho dcer, které 
na to reagovaly zvoláním: „No, tati…“

Když jsem bránil socialistickou vlast se 
zbraní v ruce, tak do nás nalévali informa-
ci, abychom byli obezřetní, protože nepří-
tel naslouchá. Dnes to platí obzvlášť. Jen 
už nenaslouchá nepřítel, nýbrž bulvár.

Tak copak nám  
dneska zahraješ, Jelene?

Tak copak nám dneska zahraješ, Jelene?
Písničky vážné i písničky střelené,
písničky s příběhem, písničky s nadějí,
hity, co potěší, na duši co zahřejí.
Těšíme se na to,
až pan moderátor
ohlásí, že teď je Jelen,
tak do toho, kluci, směle!
Rozjeď to tu, Jelene,
ať jsou holky nadšené!

Tomáš Choura,
se kterým se nenabourá

(v ničem nejede a papíry má akorát na verše)

RePortýr, zpravodaj Mezinárodní hudební soutěže INTERPORTA 2018 v Ústí nad Labem. 
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Najzaujímavejším hudobným nástrojom, ktorý sa objavil na 
tohtoročnej Interporte je budík, ktorý na hudobný nástroj 
povýšia kapela Blue Eyes.

Cenu sympatie, pokud by ji pořadatelé vypsali, by si zaslou-
žila kapela IGA´cki Band ze Štětína, která představila písně 
křtěné Baltem.

Slovenská kapela Osudy, stříbrná z interpretační soutěže 
Porta v roce 2012, hraje skladby věnované z 90 procent lás-
ce, jinak tomu nebylo ani na INTERPORTĚ.  

Kde proběhne mini festival s pěti ka-
pelami. Pak se již rozběhla soutěžní sé-
rie, které udaly rytmus slovenské Osudy, 
které ač většinu skladeb zpívají o lásce, 
tečku učinily Partou tuláků. Vrcholem 
odpoledne bylo vystoupení Justina La-
vashe, který se na INTERPORTU dostal 
díky divoké kartě. Ten okouzlil publikum 
svou virtuózní hrou na kytary a zpěvem 
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Soutěž zná  
už svého vítěze!

Interporta zná už svého vítěze!
Kdo si domů ocenění přiveze?
Diváky i porotu dostal Justin Lavash!
Pojď nahoru, Justine, vítězem se stáváš!
Virtuózní kytara,
poetická imprese
atmosféru obstará,
do nebes nás vynese.
Justin nám zahraje blues, folk i jazz,
Justine, jsi další z hudebních es!
Velikánská gratulace!
Jen nezačni hlavu ztrácet,
nezblbni z té popularity,
kdo z ní zblbne, ten je zabitý!
Užij si teď od fanoušků blahopřání vroucná,
ať Ti vyjdou všechny plány do budoucna,
a ahoj zas příště tady u laguny v Ústí,
těšíme se, až s kytarou Justin koncert spustí!

Tomáš Choura,
se kterým se nenabourá

(v ničem nejede a papíry má akorát na verše)

zvýrazněným neskutečnými grimasami. 
Své vystoupení ukončil instrumentální 
skladbou. Pořadatelé zvýraznili ojedině-
lou návštěvu hosta z Britských ostrovů  
podáním praveného anglického koláče 
v informačním stánku.

S těžkou úlohou konkurovat Britovi 
s velkými ústy a živýma očima se snažily 
vypořádat poslední dvě soutěžící kape-

ly - polská IGAćki Band a slovenská Ka 
Tea. I je diváci odměnili silným aplausem. 
Příznivci dobré hudby si počkali na stej-
ně kvalitní hosty – vítěze festivalu Brána 
2017 VOCAL SISTERS, Texmeni, skupi-
nu JELEN a BlueGround a Klárou s hosty 
Jindrou Malíkem a Klárou Melčákovou.   

(šek)
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