Ako sa krstí..... Letenka..., alebo
má sólo „HURIKÁN“

keď

SPRAVODAJ TCP máj 2010 - o knihe a i..

Je 26. máj 2010 - 17,55 hod.
Hotel ECHO v Bratislave sa
napĺňa slávnostne odetými
hosťami...
Prichádzajúcich víta nám dobre známa
tvár – nie je to nik iný ako naša priateľka Kamila
KAY Strelka – Kanková. Vstúpme i my do
slávnostne pripravených priestorov a pripomeňme si
tie chvíle... V Hoteli ECHO má sídlo i Top centrum podnikateliek a práve na podujatiach tohto združenia dostala
KAY prezývku, či skôr meno - náš Hurikán. Ani rýchle zábery fotoaparátu nestíhajú zachytiť pani Kamilu
v pokoji. Do sveta sa uvádza ďalšia kniha - LETENKA ... po tých -do RAJA, do sveta, do minulosti, do Bratislavy,
či za hviezdami, prichádza Letenka úsmevov. Kay ju venovala svojej vnučke Katarínke , ktorá cez svoj úsmev
hoci na diaľku, pretože žije s rodičmi v USA, je každodenným potešením svojej BABY (čítaj baby) a tiež dadyho –
teda starej mamy a starého otca. Moja reportáž nebude plnou výpoveďou o krásnej slávnosti, ktorú Kay spolu
s vydavateľkou a prezidentkou TCP p. Dr. Elvírou Chadimovou pre hostí pripravili. Ale skvostný program,
výborné pohostenie, priateľská atmosféra a hlavne možnosť osobne sa stretnúť s úspešnou ženou, jej rodinou

a pozdraviť sa vzájomne s mnohými významnými hosťami boli výborným benefitom pre prítomných. Medzi
priateľmi rodiny je veľa známych umelcov a tak zostaviť program nebolo ťažké. Moderátorkou večera bola
Alenka Heribanová, z knihy čítala pani Kamila Magálová, spevom prispeli Marcellka Molnárová i Zdeněk
Sychra. Z muzikálovej triedy Súkromného slovanského gymnázia prišli zaspievať mladé „MNÍŠKY“a do
programu prispela i majsterka sveta vo fittnes Janka Kordiaková.

Ale nezabudnime na hlavnú aktérku – teda
LETENKU úsmevov, ktorá sa „pokrstená“ za prítomnosti starostu Mestskej časti Ružinov, kde manželia
Strelkovci žijú,
p. Ing. Slavomíra Drozda , dcéry Evky Jenkins – Strelka, Katarínky Jenkins, zaťa Roberta
Jenkins i manžela Lacka Strelku, vydala na cestu za čitateľmi. Zaželajme jej šťastný let, autorke veľa tvorivých
síl a pevné zdravie.
Na besedách s pani Kamilou si mnohí čitatelia overia silu pomyselného „hurikánu“, ktorý ju nesie na
jej cestách za poznaním a priateľstvami. Nuž „Dovidenia“ pri ďalšej knihe...

Pre svoju priateľku Kamilu, jej rodinu a priateľova obdivovateľov pripravila
Evka Šišková, spravodajkyňa a viceprezidentka TCP, 27. máj 2010

