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Strakonice - Když porotce Leoš Kosek v sobotu 14. dubna večer vyhlašoval, které z jihočeských
kapel pojedou na finále Porty do Jihlavy, a podruhé během pár minut padlo jméno Epy de Mye,
vběhl na pódium strakonického Domu kultury její nový maskot, fenka Líza. Hlavní autor, zpěvák
a kytarista tria
Honza Přeslička "Mauglí"
pak opět vystoupal po schůdkách, aby po autorské Portě za píseň Stopy nezmizí převzal i další
cenu, sadu piv, za postup.

"Jet na Portu byla i výzva, jestli obstojíme a i po dvou letech překvapíme," říká Mauglí, s nímž v
kapele hrají kontrabasistka
Lucie Cíchová
a kytarista
Lukáš Kazík
.
Proč jste se vlastně napotřetí vydali na Portu? Loni jste ji vyhráli. Jaká byla vaše hlavní
motivace?

Motivace byla velká. Došlo nám, že to možná bude vypadat blbě, ale jednak je to nějaké hraní
před lidmi, na aparát. Pak v porotě sedí důležití lidé, kterým je potřeba to zahrát, i když je to
trošku nevděčná činnost. A i když to může vypadat, že to nemáme už zapotřebí, tak právě
možnost dostat se na celostátní a mezinárodní kola Porty, je ta hlavní motivace, protože tam to
začíná bejt hustý.

Tady ve Strakonicích to pro vás hustý nebylo, jednohlasem tu znělo, že Epy de Mye byla
perfektní. Co pro vás znamená třetí postup do finále v řadě?
Když to srovnám s pocitem toho úžasného překvapení před dvěma roky, kdy to bylo poprvé, tak
je to něco jiného. Není to už tak silné, že by to s člověkem tolik zacloumalo, ale ta radost tam je,
euforie a pocit, že to asi děláme dobře.
Také asi nebudete soutěžit věčně...
Samozřejmě si už teď uvědomujeme, při každém takovém vítězství, že tohle jednou skončí,
najednou se z nás stane kapela, která nemůže už přijet na takový konkurs, protože už budeme
třeba jinde. Tím větší ta motivace byla teď, vlastně teprve potřetí a teprve podruhý ve
Strakonicích. Je to výzva, jestli obstojíme i po letech, jestli překvapíme. Protože kapela, která
jezdí podruhé, už je známá, porotci vědí, co od ní mají čekat, takže musí překvapit víc než
minulé roky. A to je taky těžké, udělat další krok. A jestli to vyšlo, znamená to, že to krok byl.
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Jestli pojedeme příště, je otázka, takže si to užíváme tak, jako by to mohlo být i naposled.
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