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V neděli 24. března proběhlo v DK Akord v Ostravě - Zábřehu Moravskoslezské oblastní
kolo Porty 2019
. V porotě
usedli
Petr
Bende
Josef Mlok Grim
,
Pavel Aligátor Nenkovský
,
Miloslava Soukupová
,
Milan Tesař
a
Karel Soukop
. Moderovali Robin Hill a René Racek Matlášek.

,

Odpoledne a večer byl plný skvělé muziky, což ostatně potvrdili všichni členové poroty, ale také
diváci. Ohlasy na místě byly veskrze pozitivní. Zúčastnilo se 167 platících diváků, 10 hostů a
celkem 56 muzikantů ve 20 soutěžních tělesech. Přijeli všichni, nikdo neodřekl. Výborné
občerstvení zajistil Karel Duba a celou akci nafotil Petr Pazdírek. Během akce si mohli všichni
přítomní prohlédnout také výstavu parádních fotek z Port dávno minulých, kterou poskytl
Lubomír Mišun.
A jak to dopadlo?

Vítězem Moravskoslezského kola se stala kapela Šansonika a postupuje do finále v Řevnicích
. Také získala pozvání do pořadu Srdcem v Country, nahrávací frekvenci ve studiu Českého
rozhlasu Ostrava, a také pozvání k účinkování na festivalech Country Fontána v Ostravě a
Suchdolský Country Fest.
Na 2. místě
se umístila mladá kapela
Tři Vykřičníky
, která tak postupuje do
semifinále v Řevnicích
, ale také získala pozvání do pořadu Srdcem v Country, protože zvítězila v Ostravě i v diváckém
hlasování.
Na 3. místě
se umístili
René Matlášek
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s
Vítem Štaiglem
.
Program Porty završil večerní koncert legendární skupiny
Spirituál Kvintet
.
Děkujeme všem, kdo nás podpořili a pomohli buď finančně, nebo osobně na místě. Jsou to
především Moravskoslezský Kraj, Městský obvod Ostrava Jih, Hostinec u Svatého Mikuláše v
Hati, Sdružení pro Rozvoj Moravskoslezského Kraje, Měděné šperky a všichni pořadatelé na
místě.
Pozvání na festivaly
Mohelnický Dostavník
,
Na Pomezí
a
Bruntálské Indiánské Léto
, jejichž dramaturgové seděli v porotě, dostanou kapely s jistým zpožděním. Všichni porotci se
shodli na tom, že úroveň soutěžících v Ostravě byla letos tak vysoká, že nedokáží okamžitě
vybrat, koho si pozvou. Připustili možnost, že si jich pozvou několik.
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