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Rytmus pRo poRtovní sRdce
I když se doba neustále a pořád rych-

leji mění, Porta zůstává. Porta jako stá-
lice na hudebním nebi. Ovšem ani ona 
nepřežívá ve stojatých vodách neměn-
nosti, akceptuje dech času, chutě a ná-
ročnost publika i současný, někdy i s po-
chybnostmi prosazovaný muzikantský 
jídelníček. To ovšem neznamená, že by 
v jejím každoročně inovovaném a stá-
le pestřejším katalogu nabídky chyběl 
prostor pro žánry, z jejichž trampských 
a countryových kamenů byly vlastně 
postaveny základy této stavby. Porty - 
tedy brány pro písničku a pro vzájemné 
porozumění. 

Nelze sice dvakrát vstoupit do stejné 
řeky, ale je možné sledovat její tok od 
samého pramínku nápadu až po dneš-
ní široké řečiště možností. Pamětníci si 
nepochybně připomenou první krůčky 
s napětím očekávání, opatrné našlapo-
vání na minovém poli cenzury a  ide-
ové absurdity, ale i spontánní nadšení 
diváků, které spojovalo nedefinova-
telné pouto jakéhosi spikleneckého 
souznění. V herbáři vzpomínek roz-
hodně nemůže chybět zelení převláda-
jící, zaplněné hlediště, nadupané sejšny 
pulzující do noci, nekonečné diskuse 
v zákulisí i u hospodských stolků, ho-
rečné dokončování posledních stránek 
Portýra, který se rodil přes muzikou te-
pající noc.

Ať už čas jakkoliv mění střih a barvy 
portovního  kabátu, jedno zůstává stej-
né i dnes - rytmus, v němž duní muzi-
kou našlapané festivalové dny, rytmus, 
v němž tlučou všechna portovní srdce 
v jediném taktu.  Hanka Hosnedlová
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Letošní ročník Autorské Porty přine-
sl některé novinky, jak v soutěžním řádu, 
tak především ve formě motivační odmě-
ny vítězům. 

V šestnácti oblastních kolech v České 
republice a v národním kole na Slovensku 
se této soutěže zúčastnilo více než 400 
autorských textů. Každý interpret měl 
možnost do soutěže přihlásit minimálně 
tři skladby. Poroty na jednotlivých oblast-
ních kolech do semifinále Československé 
autorské soutěže Stará myslivecká poslaly 
34 nejlepších textů. 

Všechny tyto skladby představí in-
terpreti v pátek 5. června od 13.00 hodin 
na dvou scénách v Centrálním parku na 
Severní Terase. Z nich vybere odborná 
porota deset nejlepších, které se utka-
jí ve vlastním finále. Vedle trofeje Porty 
od akademického sochaře Miroslava 
Rabocha obdrží vítěz i finanční odměnu. 

Organizátorům PORTY se po obno-
vení pořádání festivalu v Ústí nad Labem 
podařilo posunout právě autorskou sou-
těž na podstatně vyšší úroveň. Mezi laure-
áty posledních let patří skupiny Choroši, 
Xind X a jeho píseň Dyslektik, výborná 
slovenská písničkářka Mirka Miškechová 
a další.

Letošní ročník určitě nezůstane nic 
dlužen. Řada vynikajících nových písni-
ček, které do letošní soutěže postoupily, 
mají obrovskou naději stát se stálicemi 
repertoáru rozhlasových stanic. 

Jindřich Šrejber

Novinka!
Trofej i odměna

Asi nebude zcela od věci, když alespoň v kostce přiblížíme práci porotců Porty. 
Pravda, hovoří o tom přesně soutěžní řád. Ale kdo z diváků si jej na webu přečte? 
A upřímně řečeno, mnohdy jej neznají ani někteří soutěžící. 

Porota každého ze šestnácti oblastních kol, které jsou rozprostřeny po celé republi-
ce, má za úlohu určit vítěze kola v interpretační soutěži a případně další postupující do 
národního finále v Řevnicích. Vítěz jde přímo do finále, druhý, případně třetí v pořadí 
pak do tzv. řevnického semifinále, přičemž množství postupových míst úměrně závisí 
na počtu účastníků kola. Dalším právem poroty (nikoli povinností) je vybrat z každého 
kola dvě autorské skladby, které spolu s jejich interprety pošle do finále Autorské Porty 
do Ústí nad Labem. Jak porotci rozhodují?

Porotců bývá ponejvíce pět, někde i sedm (ale vždy lichý počet). Kromě nich se ka-
ždého kola účastní tzv. delegát Porty, tedy člověk, který především dbá na regulérnost 
soutěže a pomáhá porotcům při jejich práci. Léta zkušeností vygenerovaly postup hod-
nocení, který maximálně upřednostňuje osobní názor každého porotce. Jinak řečeno 
neumožňuje vzájemné ovlivňování a lobování „silných“ osobností v porotách. 

Ve všech soutěžích, kde se nedá výkon změřit časem, délkou, brankami apod., je 
rozhodování jakousi chemií mozků. Součet výsledků každého porotce je pak slouče-
ninou prvků ze všech hlav porotců. Takže každý porotce zapíše samostatně své pořadí 
(třeba pěti soutěžících) do malé tabulky, delegát toto pořadí obrátí na body, sečte je 
a tato matematika vydá výsledek. Málokde se stane, že výsledky jsou těsné. Ve velké 
většině vydá tato matematika jednoznačného vítěze. To potvrzuje, že kvalita a prestiž 
porot, vybraných oblastními pořadateli, se velmi zvedá! 

Petr Lochness Křivohlávek

AUTOR   SkLADBA   INTERPRET

Míra Šutrák NEDOMA   Hádej   Míra Šutrák NEDOMA
Kristína Nídlová   Cesta do ráje   Kristína Nídlová
Jiří Reiter, Michal Šimík   Báro nečekej   Žíznivej Slim
Miloslava Peterková   Novoluní   Lee banda
Klára Vytisková   Klavíristka   Klára Vytisková
Rostislav Pric   Vzkaz v láhvi   Vítr ve vlasech 
Jiří Beránek   Pro ni   Skiblu
Petr Brousil   Zpráva o konci světa   Petr Brousil
Michal Bernát   Stratosféra   Trapas
Jindřich Černohorský   Ex post   Jindřich Černohorský s kapelou
Martin Čepelík   Šeříky   Martin Čepelík a Andrea Mineva
Tereza Švecová   V peřinách   Tereza a Dan Švecovi
Honza Piskáček   Poutník   Honza Piskáček
Ondřej Kuta   Dorset street   Z HECU
Ondřej Kuta   Vzkaz pro cizí planetu   Z HECU
Kaya - Karla Salabová   Jednorožec   KAYA
Petr Lüftner   Myslivecká   Petr Lüftner
Petr Meluzín   Titanic   Melda
Joe Straggler   Beznaděj   Joe Straggler
Vojtěch Večeře, Adam Hradil   Lítat   Kupolet
Filip Živný   Než si tě vezmou zpátky   Od ucha k uchu
Petr Meluzín   Třetí zbytečný   Melda
Kamila Škvrnová   Andělíček   Kamila Škvrnová
Zuzana Vytisková   Antikvariátní   QUAOAR
Štěpán Hulc   Babylon   Nebeztebe
Ondřej Ondera   Florencie severu   Ondřej Ondera Herzán
Karel Kyncl   Sudba   Alternativa
Karel Kyncl   Sandály   Alternativa
Janko Kulich   Zubatá   Janko Kulich & kolegium
Mária Beňová   Bodliak  Maja

Jak se míchají výsledky oblastních kol?

Autorská soutěž Staré myslivecké

Petr Brousil
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Čtvrtek 4. června
18:00 - BLUEGRASSOVÝ PŘEDKRM 

MONOKL, OD PLOTNY SKOK, MONOGRAM

Pátek 5. června
13:00 - Autorská soutěž – semifinále B (semifinálová scéna na louce u Chýše)

13:00 - Autorská soutěž – semifinále A 
15:50 - Vlajka, Niagára- vzpomínka na Eduarda Ingriše - LINDUŠKY

16:00 - host : ŠÁNTRÉ
16:20 - Finále autorské soutěže

18:00 - TRAMPSKÁ SEDMA - BRZDAŘI, DUO KOMÁŘI, STANDA HALÁČEK, 
CHOROŠI, PACIFIK, ROHÁČI a JITKA VRBOVÁ se STANDOU CHMELÍKEM

21:45 - PAVEL DOBEŠ NA LAGUNĚ 

Sobota 6. června
15:30 - NÁPLAVA ZAHAJUJE

16:00 - MEZINÁRODNÍ FINÁLE V INTERPRETACI  
+ hosté: VOJTA KIĎÁK TOMÁŠKO, RIDING HOPPERS, PETER JANKŮ (SK)

19:40 - VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽÍ
20:00 - GALAVEČER - PAVLÍNA JÍŠOVÁ A PŘÁTELÉ,  

TOMÁŠ LINKA S PŘÍMOU LINKOU
22:00 - TÁBORÁK

Pátek 5. června 19:00 - PORTA v celém Ústí (doprovodný program) -  
Restaurace Hvězda na Klíši, Restaurace Na Kopečku, Restaurace Medusa (Severní Terasa),  
Restaurace V Zahradě (Brná) a od 18:00 Loď Marie (Vaňov) - plavba za Portou Bohemicou

PROGRAM 
49. ročníku Mezinárodního festivalu v Ústí nad Labem

v centrálním parku na Severní Terase
 

Vážení fanoušci Porty,
znáte „Expres na Levín“? V refrénu této 

písničky, která vznikla na počest zubrnické 
železnice, se zpívá: „Na Levín, hej hej, na 
Úštěk na hrádek se s námi dej. Vláček náš, 
hou hou, sto let už vyráží na cestu svou…“ 

Portě bude za rok sice teprve padesát 
roků, a přesto jde o velmi úctyhodný věk. 
Na tom, že se festival trampské a country 
muziky v Ústí nad Labem v červnu 1967 
narodil, má značnou zásluhu právě autor 
písně „Expres na Levín“ pan inženýr Jiří 
Šosvald, řečený westernový dědek.

Vážím si toho, že měl řadu souputníků 
i následovníků a že se Portu, přes všechny 
peripetie, podařilo udržet při životě. A také 
ji vrátit, byť v pozměněné podobě, zpět do 
Ústí nad Labem.

Letošnímu, již devětačtyřicátému roč-
níku mezinárodního festivalu folk, country 
a trampské písně přeji hezké počasí, nadše-
né diváky a spokojené muzikanty. 

Milá Porto, ať se Ti v našem městě i na-
dále daří!

Josef Zikmund
primátor Ústí nad Labem

SeZNAM POROTCů  
ČeSKOSLOVeNSKé AuTORSKé SOuTěže PORTY

Dr. Leoš Kosek hudební redaktor  Praha
PhDr. Mirek Kovářík pedagog DAMU Praha, herec  Praha
PhDr. Miroslav Navara textař Praha
Táňa Kindl Nováková básnířka  Ústí nad Labem
Veronika Rezková hudební redaktorka Českého rozhlasu Dvojka Praha
PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D spisovatel, encyklopedista, kytarista, skladatel, textař, muzikolog  Ústí nad Labem
Ľubomír Wágner (SK) textař a hudební redaktor Bánská Bystrica

SeZNAM POROTCů  
PRO MeZINáRODNí INTeRPReTAČNí SOuTěž PORTY

Miloš Keller hudební redaktor, moderátor Country radia ,  instrumentalista  Praha
Dr. Leoš Kosek hudební redaktor,  Praha
Zdenek Schwager hudební redaktor, instrumentalista Vitějovice
Dr. Paweł Szymkowicz (PL) ředitel festivalu Kropka PL Glucholazy
Ľubomír Wágner (SK) textař a hudební redaktor Bánská Bystrica

ČeSTNí hOSTé PORTY
Miroslav Albrecht, Mirek Černý, Eliška Dittrichová, Jan Dobiáš, Ivan Dostál, Pavel Dufek, Zdeněk Ečer, Milan Knotek, Leoš 
Kosek, Mirek Kovářík, Petr Lochness Křivohlávek, Tony Linhart, Miroslav Kocour Mikeš, Petr Mečíř, Marie Amunka Navrátilová,  
Miroslav Navara, Karel Poláček, Milan Rambousek, Veronika Rezková, Anna Roytová, Milan Rychlý, Pavel Sejk, Fedor Ňuf Skotal, 
Paweł Szymkovicz, Jiří Vondráček, Ľubomír Wágner, Josef Zikmund

ORgANIZAČNí šTáb feSTIVALu
Tereza Bárová, Marcela Bořutová, Jolana Dvořáková, Iva Horká, Karel Fencl, Ludmila Jarošová, Petr Lochness Křivohlávek, 
Barbora Linková, Jan Loučka, Jan Moucha, Jiří Půst, Zdeněk Stárek, Jindřich Šrejber, Vratislav Urban, Josef Vejlupek,  
Petr Vlasák, Pavel Zeman
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Porta je pro Tonyho Linharta svátek, 
je do ní zamilovaný. Jeho páteční portov-
ní vystoupení bude sváteční hned ze dvou 
důvodů. Narozeninového a vzpomín-
kového. Zakladatel a umělecký vedoucí 
Pacifiku Tony Linhart měl v dubnu 75 let. 
Vzpomene na kamaráda Wabiho Ryvolu, 
který by se letos dožil osmdesátky. bohužel 
před dvaceti lety odešel do trampského 
nebe. 

„Když měl Wabi pohřeb, dostal jsem 
za úkol napsat pro varhaníka v krematoriu 
v pražských Strašnicích part jeho známých 
písniček. Měl jsem strach, abych něco ne-
napsal blbě. Před pohřbem jsem se ho ptal: 
„Mistře, prosím vás, je ta partitura ode 
mě v pořádku?“ A on říká: „Ano, přehrál 
jsem si ji, je v pořádku, akorát ty akordy 
zmenšené dim si hrajte někde v baru, já 
to na ten královský nástroj hrát nebudu,“ 
vypráví Tony Linhart úsměvnou příhodu 
spojenou se smutnou událostí. 

Jak vidíte Wabiho Ryvolu ve vzpomín-
kách? 

Spolupracoval jsem s ním úzce tolik 
let, že by to vydalo knihu. Ale vzpomínám 
si třeba na návrat z celosvětového Potlachu 
z Denveru. Letěli jsme s anglickou společ-
ností british Airways, přes noc, ráno jsme 
byli nad Irskem. Letušky začaly roznášet 
snídaně. Součástí breakfastu byl jogurt 
v kulatém kelímku a na něm položená me-
ruňka. Wabi neměl brýle. Vyndal sůl, pepř, 
worcester, kečup, všechno, co v letadle 
bylo. už tím zaujal lidi z protějších seda-
del, koukali, co s tím jogurtem dělá. bylo 
to velice veselé. On si myslel, že to je sázené 
vajíčko. To víte, že to snědl. 

K letošním dvěma kulatým výro-
čím Wabiho Ryvoly vyšlo výběrové CD 
„Letokruhy“. Je ještě mokré… Které písně 
z tohoto alba od vás uslyšíme na Portě?

Chystáme se zahrát Island, proto-
že k  němu máme zvláštní vztah. Na CD 
jsou vybrané tři nahrávky, které Wabi 
natočil s  Pacifikem, a to „hobo a pes“, 
„Dlouhá cesta“ a „Cesta zpátky“.  V jedna-
devadesátém roce jsme s Wabim zakládali 
Trampské Pikovice. Po letech, když se tam 
Wabi vrátil, o tom pocitu napsal skvělý 
pravdivý text, já jsem ho na místě zhudeb-
nil a vznikla písnička „Pikovickej Pacifik“. 
Tu bychom chtěli na Portě také zahrát. Na 
CD ale není.

Pouštěla jsem si You Tube pís-
ně Pacifiku a nemohla se pak zbavit 

Ať se peče dobrý chleba a lidé se mají rádi

„Džínové lásky“. Usínala jsem s ní i vstá-
vala, melodie a slova mi stále zněly. 

byla trošku rozporná. Když ji Pepík 
blažejovský, už je deset let mrtvý, napsal, 
trampové ji házeli do koše, protože jim ne-
zněla trampsky, ale spíš pop music. Když 
natočila helena Maršálková s Radkem 
Tomáškem singl, kritikové ho sprdli, že to 
je písnička dobrá ke snídani nebo k žehle-
ní kravat. „Džínová láska“ ale přežila, lidi ji 
znají dodnes. A nutí nás, abychom ji hráli. 
Protože je Pepík blažejovský mrtvý, tak ji 
s helenou Maršálkovou zpívá náš mladý 
kytarista honza frühwirt. Vypadá to, jak 
když ji zpívá máma se synem. Je to sranda. 
Máme tu písničku rádi. Oproti soudu teh-
dejších kritiků přežila daleko víc než jejich 
dobře hodnocené písně.

Pacifik raketově odstartoval v roce 
sedmdesát jedna. První vystoupení na 
pražském kole Porty na Smíchově a hned 
vítězství! Jaké to je vystupovat na Portě po 
x letech?

Vystoupení na Portě je pro mě svým 
způsobem svátek, protože já jsem do Porty 
zamilovaný. Léta jsem dělal ústecké Portě 
dramaturga. V pátek byla v kulturáku 
a v sobotu na letní scéně. Musím přiznat, 
že loni, když Portu přeložili na sídliště, mi 
tam pořád něco chybělo. Ale jinak jí fan-
dím dál.

Skalní fanoušci mají určitě ve své 

Pacifik dnes:
Tony Linhart - kytara, zpěv (kapelník)

helena Maršálková - zpěv
Marcela Voborská - zpěv

honza frühwirt - kytara, zpěv

„trampotéce“ váš poslední výběr.
V novém obsazení jsme předloni vy-

dali nejznámější písníky na CD „Pacifik 
na 42. míli“ a současně jsme natočili pro-
fesionální DVD. Vše nám zaplatila firma 
Infield Computer Consultancy.  Speciální 
dík patří georgovi Paroubkovi a jeho man-
želce. Je to bývalý emigrant, velice úspěšný 
člověk, který dělá počítačově řízení letové-
ho provozu. 

Kam po Portě zvete vaše příznivce?
Na letní festivaly. hrajeme všude tam, 

kde hrajeme rádi. A také na pravidelné 
Potlachy v Malostranské besedě, které 
pokračují už přes čtyřicet let. Ze začátku 
byly s hoboes a Pacifikem, později s Wabi 
Ryvolou, se mnou a s Pacifikem a dneska 
už jen s Pacifikem a hostem. Občas se tam 
objeví Miki Ryvola. 

Koncertování na letošní Portě je pro 
vás zároveň „narozeninové“. Nabízí se ze-
ptat se na vaše přání?

Aby se pekl dobrý chleba a lidé se měli 
rádi.  Alena Volfová

Tony Linhart v dubnu oslavil 75 let. 
Koncert jeho Pacifiku na Portě bude 
narozeninový. Foto: Jindřich Šrejber
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hlavní hvězdou čtvrtečního zaha-
jovacího koncertu 49. ročníku PORTY 
v Ústí nad Labem bude ve čtvrtek 4. červ-
na v centrálním parku na Severní Terase 
bluegrassová skupina MONOgRAM 
z Prahy. 

Úmyslně jsem použil spojení  „blue-
grassová skupina“. Je všeobecně známo, 
že skupin s tímto názvem je v České re-
publice víc. Vím minimálně o dvou sku-
pinách stejného názvu (jmenovala/jme-
nuje se tak i doprovodná skupina popo-
vého Vítězslava Vávry), ale bluegrassový 
MONOgRAM je ze všech skupin nesou-
cí tento název bezpochyby nejúspěšnější. 

V roce 2008 ji asociace ebMA oce-
nila jako „evropskou skupinu roku“. 
V Čechách se stal MONOgRAM několi-
krát nejlepší instrumentální skupinou. Za 
dobu svého působení si zahrála na všech 
nejvýznamnějších festivalech v České 
republice (Porta, Zahrada, Jamboree, 
Stodola Michala Tučného), ale i na pres-
tižních festivalech v zahraničí (Dánsko, 
švédsko, španělsko, Itálie, Velká británie, 
francie, holandsko). Na festivalech po-
sbírala mnohá významná ocenění.

Pánové z MONOgRAMu si dvakrát 
zahráli na prestižním festivalu IbMA 
v  Nashville uSA. Členové skupiny spo-
lupracovali, nebo spolupracují jak s do-
mácími, tak zahraničními umělci. Mezi 
nimi jsou například Druhá Tráva, bratři 
Nedvědi, Jiří Suchý, Daniel hůlka, Jitka 
Molavcová, bill Keith, Chris Jones, Slavek 
hanzlík, Liz Mayer, Nugget.  

Diskografie skupiny není přehnaně 
obsáhlá, zato nepostrádá obrovskou kva-
litu. Z pěti CD vzniklo první v roce 1997 
a zatím poslední s názvem Take it easy  
letos na jaře. Točilo se na Slovensku. 
Zajímavostí je, že pro natočení poslední-
ho CD se kapela rozhodla mimo jiné vyu-
žít projektu STARTOVAČ. V rámci něho 
mohou skupiny využít svých příznivců, 
kteří jim za předem deklarované odměny 
na CD přispějí. Skutečnost, že nové CD 
vzniklo i díky STARTOVAČI, dokazuje, 
že má skupina opravdu dostatek přízniv-
ců. Věřím, že po letošním vystoupení na 
PORTě v Ústí získá další. 

Honza Moucha

Na autora písně „Niagára“ zve ústecké 
muzeum, a to na výstavu eduard Ingriš 
život a dílo. eduard Ingriš byl skladatel, 
muzikant, dirigent, kameraman, cestova-
tel a fotograf. 

Napsal šedesát operet a hudbu k jede-
nácti filmům. V roce 1947 odjel do Jižní 
Ameriky a po únoru 1948 se do Čech 
nevrátil. usadil se v Limě v Peru. Stal 
se vyhledávaným fotografem a kame-
ramanem, vyrobil tři celovečerní filmy. 
Spolupracoval s ernestem hemingwayem 
při natáčení filmové podoby jeho romá-
nu Stařec a moře, setkal se také se zná-
mými českými cestovateli hanzelkou 
a Zikmundem. V roce 1962 se z Peru pře-
stěhoval do uSA, kde se oženil a usadil 
v South Lake Tahoe. 

Zemřel v roce 1991 jako šestaosmde-
sátiletý v nevadském Renu. urnu s jeho 
ostatky uložili v rodných Zlonicích. 

(red)

Kapela šantré už působí na 
naší folkové scéně více než 15 let. 
Založili ji Petr babec (dnes hořký 
kafe), Radomír Polívka (dnes Lístek 
a Martina Trchová Trio) a hlavně 
Dušan Vainer, který je jejím kapel-
níkem dodnes. Je také  autorem vět-
šiny písniček skupiny.

Kromě Dušanových textů za-
znívají na koncertech i zhudebněné 
básně Jardy Síbrta či Jana Skácela. 
Sestava kapely se v průběhu let hodně měnila, bývaly doby, kdy měla i sedm členů. 
Nejvíce se ale do povědomí publika dostala v podobě tria v obsazení Inka Tognerová 
na postu zpěvačky, Pavel hloušek jako hráč na bezpražcovou baskytaru a samozřejmě 
kytarista a zpěvák Dušan Vainer. 

šantré v tomto obsazení vyhrálo řadu soutěží a do povědomí příznivců vstoupilo 
jako trio, co umí vykouzlit hodně muziky právě  jenom ve třech lidech. A v tomto slo-
žení vzniklo i jejich debutové CD 2+1 s řadou hostujících hudebníků.

Po odchodu zpěvačky a mandolínistky Inky Tognerové v květnu 2012 nastoupi-
la do skupiny Tereza bárová, mimochodem Porťačka tělem i duší a také dlouholetá 
členka štábu ústecké PORTY. Půl roku po jejím působení v kapele se šantré zavřelo do 
studia podruhé a nahrálo pětipísňové mini CD, kde jsou písně zachyceny tak, jak znějí 
na koncertech, tedy bez hostů. 

V současné době dochází ve skupině k dalším změnám. Od podzimu loňského 
roku se na pódiu začíná nenápadně objevovat další zpěvačka Marie Cellarová. A ko-
nečně od letošního jara skupina rozšířila i nástrojové obsazení v podobě klavíristky 
a akordeonistky Světlany Rayové. 

S příchodem nových členek se ale nic zásadního nemění. I nadále se na svých kon-
certních vystoupeních skupina vrací ke způsobu vyjádření, který ji nejlépe charakte-
rizuje. S minimem jednoduchých prostředků vytvářet pestrou směs obrazů, kde nic 
nechybí, ale ani nepřebývá a kde si vnímavý a pozorný posluchač přijde na své.

Josef Vejlupek

Bluegrassová
stálice

zahájí Portu

Hodně muziky ve TřecH. ŠanTré

Autorem většiny písniček skupiny Šantré je její 
kapelník Dušan Vainer. Foto: Jirka Esser

Teskně hučí Niagára…

Podobizna Eduarda Ingriše v roce 1959, 
fotografie Muzea jihovýchodní Moravy ve 

Zlíně, archiv H+Z, fond Eduarda Ingriše
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