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Modfie nati‰tûné ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.
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 Vladûna, Ian a Rusalka
Touhou rodiãÛ je pfiedat dûtem kus svého svûta. Nenechat si pro sebe své
tajemství, pfiedat ho sv˘m dûtem. Rusk˘ reÏisér Andrej Tarkovskij ve filmu
Andrej Rublev má pfiíbûh o chlapci, kter˘ byl synem zvonafie. Pfiesvûdãil své
okolí, Ïe má tajemství, které mu pfiedal otec. Tajemství, jak udûlat zvon.
Dostane dÛvûru a podafií se mu nakonec zvon odlít. KdyÏ se zvon rozezvuãí
a velká sláva skonãí, chlapec se rozpláãe a pfiizná, Ïe ten jeho otec (svoloã
jedna) mu Ïádné tajemství nepfiedal. Problém tajemství je v tom, Ïe se
nepfiedává pouze slovem, ale i tím, jak˘ vztah máme k lidem, k vûcem, k
hudbû, k umûní.
Chlapec od dûtství sledoval svého otce, jak si poãíná s hlínou, jak˘ má vztah

ke kovu a tak se nauãil spoustu vûcí, které byly pro ostatní tajemstvím. Proto
ãastokrát pfiecházelo povolání z otce na syna. Z rodiãÛ na dûti. Zfiejmû pro
rodiãe je nejlep‰í pocit, Ïe jejich dûti si zvolily stejnou cestu jako oni. Co v‰ak
je ideální, kdyÏ rodiãe mohou s dûtmi pracovat na spoleãném projektu. Kdy
kaÏd˘ z nich mÛÏe dát do tvorby svoji zku‰enost, svÛj talent. A to se podafiilo
Vladûnû a Ianovi Krykorkov˘m.
Minul˘ t˘den spatfiila svûtlo svûta jejich spoleãná kníÏka Silver Moon.

Vladûna v minulosti ilustrovala fiadu kníÏek a vynikla obzvlá‰tû kresbami
k pfiíbûhÛm inuitského spisovatele Michaela Kusugaka. Tentokrát ji jako
inspirace slouÏila Dvofiákova opera Rusalka. Pokou‰ela se pro podobn˘
projekt získat vydavatele, ale dlouho marnû. Nakonec se pfiece jen na‰lo
fie‰ení. Kanadsk˘ nakladatel Fitzhenry & Whiteside (195 Allstate Parkway,
Markham, Ontario L3R 4TS) uzavfiel s Vladûnou smlouvu, ale dal si
podmínku, Ïe v knize nebude pouze Rusalka, ale i dal‰í dvû opery âert a
Káãa a Král a uhlífi. Dvofiákovy opery pak pfievyprávûl jako pohádky
Vladûnin syn Ian. „Cel˘ projekt,“ jak fiíká „nebyl jednoduch˘ a pro‰el
urãit˘m v˘vojem. Zaãali jsme na nûm pracovat, kdyÏ jsem studoval na
univerzitû druh˘m rokem to znamená, Ïe trval asi ‰est let. Po ãtyfiech letech
jsme byli hotovi s Rusalkou, nakladatel to v‰ak chtûl roz‰ífiit o dvû opery, coÏ
trvalo dal‰í dva roky.“ NejtûÏ‰í bylo udûlat z libreta opery pfiíbûh pro dûti a
odpovûdût na otázky, na které se dûti ptají. Pokud budou dûti znát napfied
pfiíbûh, budou pozdûji chápat lépe i operu, stane se jim srozumitelnûj‰í. Dûti
si oblíbí pfiíbûh.
Ian fiíká, Ïe jeho oblíben˘m pfiíbûhem byla povûst o Horymírovi a ·emíkovi,

kterou snad mohl sly‰et od babiãky stokrát. “To je ná‰ pfií‰tí projekt pro dûti,
na kterém spoleãnû pracujeme,” dodává. Ilustrace, které dûlala jeho maminka
v nûm vzbudily hlub‰í zájem o dûtskou knihu, kdy obrázky a pfiíbûh stojí

vedle sebe: „Ne v‰e, co je v textu obsahují ilustrace a zároveÀ ilustrace
nesdûlí cel˘ pfiíbûh. Na‰e spolupráce v‰ak zaãala jiÏ dávno pfied touto
kníÏkou, kdy jsme si vzájemnû vymûÀovali názory. Tím jsem byl vtaÏen do
tvorby.“
Ilustrace z knihy Silver Moon mÛÏete vidût tento mûsíc v nejstar‰í torontské

knihovnû, která se nachází na 22 Yorkville Ave. KníÏku s pfiedmluvou Josefa
·kvoreckého a Ïivotopisem Antonína Dvofiáka si mÛÏete objednat na
telefonním ãísle 416/929-5030. Cena vázané kníÏky je 27 dolarÛ. Dal‰í
informace o ilustrátorce Vladûnû Krykorkové mÛÏete nalézt na webové
stránce: www.vladyana.ca.

Ale‰ Bfiezina
***

âuãoriedky
Tak naz˘va známy slovensk˘ humorista Július Satinsk˘ dievãatá vo veku od 15 do
25 rokov; ja by som podºa vlastnej skúsenosti povedal, Ïe aj mnohé 30 aÏ 35 roãné
sa dobre kvalifikujú. Pre tieto dievãatá - ãuãoriedky, napísal Satinsk˘ mnoÏstvo
drobn˘ch rád, ponauãení a  in‰truktáÏí, ktoré najprv ãítal v rozhlase a potom vy‰li
ako malá kniÏoãka pod názvom âuãoriedkáreÀ.
V âuãoriedkárni sú v‰ak nielen rady pre mladé slovenské dievãatá, sú tam aj

popisy z jeho ciest do zahraniãia a zo stretnutí s cudzokrajn˘mi ãuãoriedkami,
veselé i smie‰ne príbehy, ba aj rady pre chlapcov a muÏov. Cel˘m dielkom preniká
Satinského jedineãn˘ zmysel pre humor.
Július Satinsk˘ bol vynikajúci slovensk˘ dramatik, herec, fejtonista, spisovateº.

Spolu s partnerom Milanom Lasicom bol zakladateºom moderného slovenského
humoru, okrem iného zaloÏili divadlo L+S. Je spoluautorom mnoÏstva scénok,
dialógov i celoveãern˘ch programov, okrem in˘ch: Ktosi je za dverami, Veãery pre
dvoch, Neãakanie na Godota, Soirée, Radostná správa, Ako vzniká sliepka, Ná‰
priateº René, Nikto nie je za dverami, DeÀ radosti, Jubileum.
Bol umelcom bez akéhokoºvek preháÀania zaryto ãeskoslovensk˘m, a to aj po

rozdelení republiky. Stal sa obºúbencom mnoh˘ch ãesk˘ch reÏisérov - sám tvrdil,
Ïe to bolo typom, ktor˘ si v Àom pestovali. Údajne za ním chodievali a prosili ho:
“Hlavne nám neschudnite, pán Satinsk˘. My vás potrebujeme práve takéhoto!”
Z jeho úloh vo filmoch sú okrem in˘ch najznámej‰ie: VÏdy moÏno zaãaÈ, V˘let po

Dunaji, Cézar a detektívi, SlávnosÈ v botanickej záhrade, Nekoneãná - nevystupovaÈ,
Smoliari, Rozprávka Svätojánskej noci, Pomocník, S tebou mû baví svût, Srdeãn˘
pozdrav zo zemegule, Traja veteráni, Predavaã humoru, Skrocení zlého muÏe,
Vesniãko má stfiedisková, Môj hrie‰ny muÏ, Utekajme, uÏ ide!.

Vladûna Krykorková podepisuje knihu Silver Moon

Na autogramiádû: Ian Krykorka pfii su‰ení podpisu prav˘m inkoustem
Pokraãovanie na str. 5


