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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.

 Agreement # 40005374/ Registration # 09089
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Kozí mejdan a vychytané podivínství
usedlost a ke kozám pfiibral i oslí rodinku a psy z
útulku? - Nejjednodu‰‰í  odpovûì zní prostû:
b˘val˘ disident a obhájce lidsk˘ch práv. Inu
kvalifikace nenormálnosti dostateãná. A aby tûch
podivuhodností nebylo málo, pfiipoãtûme k tomu
je‰tû alespoÀ pfietrvávající odhodlání pálit si prsty
v ohníãcích vûcí vefiejn˘ch, a také sociální
otevfienost. Otevfienost nejen náhodn˘m
náv‰tûvníkÛm, ale i otevfienost svobodn˘m
my‰lenkám a kulturním projevÛm. KaÏdé léto se
farma na osm dní promûní v místo setkávání
vyznavaãÛ svobodného Ïivotního stylu. Decibely
desítek hudebních kapel ov‰em ob‰ÈastÀují i
posluchaãe mnohem vzdálenûj‰í, i kdyÏ jistû ne
vÏdy k jejich potû‰e. KaÏdopádnû Kozí mejdan,
nyní jiÏ ve svém pátém roãníku, se stal
nepfiehlédnuteln˘m pojmem prázdninového
kulturního kalendáfie. Tisíce lidí tu vyuÏívá lidové
ceny obãerstvení, vãetnû domácích kozích
produktÛ. Ani v tomto oboru totiÏ není cílem
vydûlávat. A tak spolu s tûmito specialitami lze
vychutnávat i jedineãnou atmosféru zaloÏenou na
toleranci a pfiátelskosti. Zdá se, Ïe pfiítomní
ãtvernoÏci nám mohou jít pfiíkladem. Okolo
rohat˘ch hlav volnû pobíhají cizí psi nejrÛznûj‰ích
plemen a vesele vrtí ohony. Pouze jednomu
individuu není dopfiáno radovat se ze zru‰en˘ch
bariér. Nespokojenû h˘ká ve své potemnûlé kobce,
jsa odsouzen za svoji nenapravitelnou agresivitu.
Hle, i svoboda má své meze. Projevem tolerance a

svobody jsou i rÛznorodé denní aktivity
jednotliv˘ch úãastníkÛ. Zatímco jedni víceménû
tvrdû pracují na zvelebování statku nebo na
technickém zaji‰tûní festivalu, jiní se oddávají
sofistikovan˘m debatám na nejrÛznûj‰í svûtoborná
témata ãi v˘hradnû sv˘m hlubok˘m my‰lenkám,
dal‰í pak peãlivû dbají na svÛj pitn˘ reÏim u
jednoho z právû provozovan˘ch v˘ãepÛ. DluÏno
podotknout, Ïe právû únava z této ãinnosti se v
horkém letním dnu projevuje nejmarkantnûji. Na
tûle i na du‰i. V‰ichni pak, pfii tro‰e snaÏení, není-
li jejich zrak je‰tû pfiíli‰ zakalen, mohou zahlédnout
v dáli cihlovû ãervenou stavbu dûtûnického zámku.
VÛbec ve‰kerá civilizace jeví se odtud vzdálená,
nepatrná, a jakoby ne‰kodná. To dovoluje na‰inci
doslova pov˘‰enû pfiehlíÏet onen svût svázan˘
nespoãetn˘mi regulemi, nesmysln˘mi zákazy a
pfiíkazy, svût ‰krtící svobodu a propadl˘ komerci
a droze penûz. Kozí farma Stanislava Pence v
Milkovicích tvofií ostrÛvek jinakosti. Mûli bychom
si toho povaÏovat. VÏdyÈ to, Ïe si ãlovûk nechá
zaplavit usedlost, louky a sad cizími lidmi, aby jim
umoÏnil proÏít nûkolik dní v atmosféfie odlehãené
gravitace, je stejnû tak podivínské jako s láskou
zachraÀovat ony lidmi jiÏ dávno odepsané rohaté
pfieÏv˘kavce. Inu vychytané podivínství. Chvála
mu.

Miroslav PetrMiroslav PetrMiroslav PetrMiroslav PetrMiroslav Petr
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***

Od jisté doby se v tomto kraji zaãaly dít neobvyklé
vûci. Kdo by si to je‰tû pfied pár lety dokázal
pfiedstavit. PovaÏte jen, v dne‰ní dobû ‰evelících
motorÛ pod nabl˘skan˘mi karoseriemi,
miniaturních audio a video pfiístrojÛ, mobilkÛ s
bûÏícími obrázky a masového letního taÏení na
pláÏe Stfiedomofií, si kdosi dovolí oslavovat ten
nejobyãejnûj‰í zvífiecí druh. Tedy Ïádné domácí
mazlíãky vy‰perkované barevn˘mi pentlemi ãi
drah˘mi obojky, ale docela obyãejné hospodáfiské
zvífie, které známe tak akorát z obrázkÛ Josefa
Lady. Jo, fieã je prosím pûknû o tom svévolném
rohatém stvofiení s kopyty a vousy, pfiípadnû i
vemínkem. Pfiesnûji o stádu ãtyfiiceti takov˘ch
mal˘ch, velk˘ch, bíl˘ch, hnûd˘ch i ãern˘ch
stvofiení. ¤eã je koze. PakliÏe by tu ãlovûk ãekal
klasick˘ hospodáfisk˘ chov, bude pfiekvapen.
Prostor nade dvefimi nezdobí mocná trofej
pfiímoroÏce, na plotû nevisí ãerstvû staÏená kÛÏe.
Kdepak. KaÏd˘ jedinec tu má zaruãenou definitivu,
invalidu nevyjímaje. Ano, poslání kozí farmy v
Milkovicích na okraji âeského ráje jest daleko
vzne‰enûj‰í, neÏ vykalkulovaná Ïivoãi‰ná v˘roba
pod tlakem dotírající konkurence. Tady jde o
zachování druhu, tady jde o popularizaci chovu,
tady jde snad o jakousi praktikovanou vdûãnost
projevovanou kdysi nepostradateln˘m ÏivitelÛm
na‰ich pfiedkÛ. A kdoÏe je ten obûtav˘ milovník
kozího plemene? KdoÏe ten podivín, kter˘ opustil
sídli‰tû velkomûsta, koupil starou zemûdûlskou

     The Doors v Toronte

Vlastn˘ koncert 6. augusta 2004 bol nad oãakavanie vynikajúci. Hrali sa hity ako PEOPLE ARE STRANGE, WAITING FOR THE SUN, WHEN THE MUSIC IS OVER,
TOUCH ME a, jako vyvrcholení, na záver skupina zahrála LIGHT MY FIRE. To ich uÏ obecenstvo vyvolalo spät na javisko po druh˘ krát. Z pôvodn˘ch Doors tu boli
pianista Ray Manzarek a gitarista Robby Krieger. Nov˘m spevákom skupiny sa stal Ian Astbury, pôvodne spevák anglickej skupiny Cult. Hlasom aj prejavom pripomínal
Jim Morrissona. Skupinu doplÀali basgitarista Angelo Barbera a na bicie hrál Ty Dennis.
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