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Finále | 27. -29.6. 2014 | Řevnice 

 
Porta je celorepubliková hudební soutěž s téměř padesátiletou tradicí, zaměřená na písničkářskou tvorbu 
převážně z žánru folk, country a trampské hudby, která však dává prostor například i irské či etnické hudbě. 
Jedná se o tradiční žánrový festival písničkářů konaný ve středočeských Řevnicích, kterým za jeho dlouhou 
historii prošlo nepřeberné množství dnes již legendárních muzikantů. Soutěž probíhá v oblasti interpretační 
i autorské.  
 

Pravidla 
Po celé ČR proběhne 15 oblastních kol, jejichž vítězové postupují rovnou do celorepublikového finále Porty, 
konaného v Řevnicích. Soutěžící, kteří se umístili na druhých místech oblastních kol mají také šanci 
postoupit do finále, ale musejí se mezi sebou utkat ještě v rámci takzvaného semifinále. Do Řevnického 
finále pak ze semifinále postupují dva nejlepší. 
 
Kompletní pravidla i další informace o letošním ročníku najdete na webu www.porta-festival.cz 
Novinky z Porty můžete také sledovat na jejím facebookovém profilu facebook.com/porta.revnice 

Ceny pro vítěze | Prezentace v médiích 
Vítěz finále získá sošku Porty, kytaru značky Furch a právo vystoupit na finále Porty 2015 v rámci 
samostatného recitálu. Vítěz a další tři z předních míst obdrží nominaci k soutěži na mezinárodním festivalu 
Porta 2015 v Ústí nad Labem. Soutěžící z předních míst, včetně vítěze, jsou dále doporučení k vystoupení na 
partnerských festivalech v sezóně 2014-2015. 
 
Vítěz dostane možnost prezentovat se v partnerských rádiích Porty, v Country rádiu bude představen v 
samostatném medailonku. Vítězi budou natočeny audionahrávky v Řevnickém studiu Chevalier, vznikne 
také videozáznam jeho finálového vystoupení. Jedna z jeho písní bude zařazena na CD Porta 2014, které 
bude nabídnuto 20ti partnerským rádiím. 
 
Další ceny získávají soutěžící podle rozhodnutí odborné Poroty, která se každý rok obměňuje. 
 

Přihlášky 
Soutěžící se mohou přihlásit do kteréhokoliv z oblastních kol, nejlépe dle místa bydliště. 
Přihlášky a bližší informace  najdou na webu Porty - www.porta-festival.cz 
 

      

http://www.porta-festival.cz/
https://www.facebook.com/porta.revnice
http://www.porta-festival.cz/


Harmonogram soutěže | Oblastní kola 
 
PRAHA   5.-6. 3.  PRAHA 5 Stodůlky DK Mlejn    18:00 
SEVEROMORAVSKÉ  8.3.  BLUDOV  Kulturní dům   14:00 
PODBRDSKÉ  15.3.  HOŘOVICE  Klub Labe   13:00 
VÝCHODOČESKÉ 22.3.  PARDUBICE  KD Hronovická   11:00 
SEVEROČESKÉ  29.3.  RYCHNOV u J.n/N. Res. Beseda    14:00 
POOHŘÍ  29. 3.  BŘEZOVÁ  Dům kultury   13:00 
JIHOČESKÉ                 5.4.  VLASTIBOŘ  Kulturní dům   14:00 
JIHOMORAVSKÉ 12.4.   BRNO   Vaňkovka - cafe Práh  14:00 
POLABSKÉ  12.4.  NYMBURK  Hálkovo městské divadlo  14:00  
ZÁPADOČESKÉ  12.4.  PLZEŇ   Saloon Roudná   11:00  
KRUŠNOHORSKÉ  19.4.  KALEK   U Drexlerů   13:00 
VYSOČINA   26.4.   VLASENICE  Dům kultury   13:00 
SVITAVSKÉ   26.4.   SVITAVY  Klub Tyjátr   12:00 
MORAVSKO-SLEZSKÉ  26.4.  OSTRAVA  Slezsko-ostravský hrad  13:00 
CHŘIBY-KARPATY 26.4.  TRAPLICE - KOŠÍKY Ranch Rovná   10:00 
 

 
 

 
 

Patronem Porty je SAI - Svaz autorů a interpretů 
www.sai.cz 
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