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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplaceny,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

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

38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarÛ
Cena 1.62 + 0.08  (GST)  = 1.70 dolaru.

Hovofií k vám lékafi
Otázka: Doktore, sly‰el jsem, Ïe kardiovaskulární cviãení
mÛÏe prodlouÏit Ïivot. Je to pravda?

Lékafi: Va‰e srdce je pfiesnû urãeno pro urãit˘ poãet tepÛ
a tím to konãí… nepl˘tvejte jimi na cviãení. V‰echno se
jednou opotfiebuje. ZatûÏování srdce Vám Ïivot neprodlouÏí,
to je jako kdybyste si myslel, Ïe kdyÏ budete autem jezdit
rychleji, tak Vám déle vydrÏí… Chcete Ïít déle? Dejte si
‰lofíka.

Otázka: Mûl bych jíst ménû masa a více ovoce a zeleniny?
Lékafi: : Musíte tento problém uchopit s logistick˘m

efektem. Co jí kráva? Seno a zrní. A co to vlastnû je?
Zelenina. TakÏe steak není nic neÏ efektivní mechanismus
jak dostat zeleninu do Va‰eho systému. Potfiebuje zrní?
Jezte drÛbeÏ. Hovûzí je také dobr˘m zdrojem listové zeleniny
(neboÈ kráva Ïere trávu). A vepfiové Ïebírko Vám dodá
100% doporuãené denní dávky zeleniny.

Otázka: Mám sníÏit denní pfiísun alkoholu?
Lékafi: V Ïádném pfiípadû. Víno se vyrábí z ovoce. Brandy

je destilované víno, tj. kromû ovoce se do tûla dostane ve
zhu‰tûné podobû. Pivo se vyrábí z obilí - klidnû pokraãujte
v jeho konzumaci!!

Otázka: Jak si mám spoãítat podíl tuku v tûle?
Lékafi: Má‰ tûlo a má‰ tuk: podíl je jedna ku jedné. Ve

dvou tûlech je to dvû ku dvûma atd.
Otázka: Jaké jsou v˘hody pravidelného tûlesného

cviãení?
Lékafi: BohuÏel mne nenapadá ani jedna. Moje filosofie

je: kdyÏ mne nic nebolí - je to dobré!
Otázka: Jsou smaÏená jídla ‰patná?
Lékafi: To neposlouchej! Dnes uÏ se smaÏí na rostlinn˘ch

olejích. TakÏe jak by to mohl ublíÏit dal‰í pfiísun zdravé
zeleniny?

Otázka: PomÛÏe cviãení sedy-lehy posílit bfii‰ní svaly?
Lékafi: Urãitû ne. KdyÏ procviãuje‰ sval, jenom se ti

zvût‰í. TakÏe jestli chce‰ vût‰í bfiicho, pak ano.
Otázka: Je pro mne ãokoláda dobrá?
Lékafi: Jste blázen? Kakaové boby! Dal‰í zelenina! Je to

nejlep‰í pohodové jídlo v dosahu!
Otázka: Je plavání dobré na figuru?
Lékafi: Pokud je plavání dobré na figuru, pak mi vysvûtlete

velrybu…
Otázka: Jsou pro mÛj Ïivotní styl nezbytné hezké tvary?
Lékafi: Ano, ale zaoblené… TakÏe, doufám, Ïe toto

vysvûtlilo v‰echny pochybnosti, které máte o jídle a dietách.
A pamatujte si:  Îivot by nemûl b˘t cestou do hrobu s cílem
dorazit tam v atraktivním a dobfie opeãovaném tûle, ale
radûji obãas uhnout z hlavní: v jedné ruce Chardonnay a v
druhé ãokoládu - tûlo opotfiebované, vyãerpané, ale s
pokfiikem “Páni, to byla jízda!!“ …tûm, ktefií stále sledují
co snûdli, je zde poslední slovo o v˘Ïivû a zdraví. Je to úleva
znát pravdu po v‰ech tûch konfliktních nutriãních studiích.

1. Japonci jedí ménû tuãného neÏ my a netrpí tolik
srdeãními kolapsy jako my.

2. Mexiãané jedí mnohem víc tuãného neÏ my a netrpí tolik
srdeãními kolapsy jako my.

3. âíÀané pijí velmi málo ãervené víno a netrpí tolik
srdeãními kolapsy jako my.

4. Italové pijí mnoho ãerveného vína a netrpí tolik
srdeãními kolapsy jako my.

5. Nûmci pijí hodnû piva a jedí spoustu uzenin a tuãn˘ch
jídel a netrpí tolik srdeãními kolapsy jako my.

ROZUZLENÍ: Jezte a pijte co chcete. Pfiíli‰né pfiem˘‰lení
a obavy jsou to, co Vás zabíjí.

e-mail: pn
***

Drew Jurecka a zimní vzpomínky

Bûhem svého mládí jsem dlouhé zimní veãery vût‰inou trávil
posloucháním gramofonov˘ch desek. Ty, které jsem mûl se
do nekoneãna toãily na kotouãi gramofonu, kde jsem dohánûl
svoji hudební zaostalost. Jednak jsem nemûl jako dítû hudební
sluch a za druhé jsme nemûli ani rádio. Staré doslouÏilo a tak
kdyÏ jsme ‰li pfii nedûlní procházce po Vr‰ovicích, spatfiil jsem
za v˘kladní skfiíní malou krabiãku se sluchátky a tatínek mi
vysvûtlil, Ïe se jedná o krystalku. Od toho okamÏiku jsem
nemûl vût‰í pfiání neÏ spojit se se svûtem pomocí tohoto
malého zázraku. KdyÏ mi bylo osm let, tak se mi tento sen o
vánocích splnil. Krystalka skuteãnû hrála. JenÏe to mûlo hned
nûkolik háãkÛ. Hrála pouze jednu stanici (Prahu 1), coÏ by tak
nevadilo. Ta v‰ak byla v podveãer ru‰ena ru‰iãkou, která nás
chránila pfied ideologickou diverzí ze Západu, coÏ se dalo
je‰tû s trochou imaginace pfiekonat. Hlavním nepfiítelem v‰ak
byla paní správcová Kuchafiová, která prohlásila, Ïe anténa,
která se vystrãila z okna a vedla tu na nejbliÏ‰í strom ãi na
klepadlo nebo hromosvod, je nebezpeãná, protoÏe by do ní
mohl udefiit blesk. Marnû jsme argumentovali, Ïe je zima a v
zimû, Ïe boufiky neb˘vají.
AÈ jsem pfies den vybudoval sebelep‰í a sebedÛmyslnûj‰í
anténu, v noci se nepfiítel mého projektu nenápadnû pfiiblíÏil
a vysílání ustalo a ráno se objevil jen zbytek drátu, kter˘ visel
z na‰eho okna. Tento sysifovsk˘ boj trval nûkolik rokÛ.
Mezitím se objevila jiÏ první tranzistorová rádia, ale jeden
polovodiã stál tehdy 32 Kãs, takÏe jsem na nûj spofiil dlouhé
mûsíce, aby pak shofiel pfii prvním ‰patném zapojení do
zesilovaãe pro krystalku. JiÏ tehdy jsem mûl vizi, Ïe budu
chodit po ulici se sluchátky na u‰ích a poslouchat krystalku s
tranzistorov˘m zesilovaãem. MP3 v‰ak pfii‰ly do módy aÏ o
nûkolik desítek let pozdûji.
JenÏe ãas trhl oponou a najednou jsem pfieskoãil jeden
v˘vojov˘ stupeÀ. Nejvût‰ím hitem byly kotouãové
magnetofony. Ale jak si pofiídit nûjakou nahrávku, kdyÏ stále
nebylo z ãeho. Tentokrát pfii‰la se spásnou my‰lenkou moje
moudrá matka. Co tak koupit místo magnetofonu rádio, které
by pûknû hrálo. JenÏe taková rádia byla drahá a penûz v
chudé rodinû nebylo mnoho. Nakonec zvítûzil kompromis
mezi rádiem a magnetofonem - gramorádio. Nápad to byl
skvûl˘ a  jednoho veãera jsme pfiinesli domÛ obrovskou skfiíÀ
s tfiemi reproduktory, pûtilampovou Barkarolu.

Ale opût to mûlo jeden háãek; nemûli jsme Ïádné desky a
desky byly drahé. Single za pûtku (pro pozdûji narozené
jednalo se o deset korun ãeskoslovensk˘ch, pûtikoruna byl
bÛr ãi bÛra, pozdûj‰í dvacetikorunû se fiíkalo Ïi‰ka - podle
husitského hejtmana Jana ÎiÏky z Trocnova vyobrazeném
na bankovce, stokoruna mûla nelogick˘ název kilo a
tisícikorunám se fiíkalo tác), epíãka (single se ãtyfimi písniãkami)
byla za dvacet a elpíãka za 36 Kãs.
A tak zaãala moje marnotratná vá‰eÀ. Na âechovû námûstí
byla prodejna nesoucí hrd˘ název Supraphon a tam jsem
tehdy nechal sv˘ch prvních ãtyfiicet korun za dva singly a
epíãko s hitem Spirituál kvintetu Michael Row the Boat
Ashore. Po ãase jsem zjistil, Ïe Supraphon je velmi limitovan˘
a Ïe v kulturních stfiediscích spfiátelen˘ch zemí mají hotové
poklady. V polském kulturním stfiedisku mûli single s Louisem
Armstrongem Memphis Blues. (Pozdûji mi ho sám velk˘
trumpetista podepsal.) Hotové poklady v‰ak mûli ve
v˘chodonûmeckém kulturním stfiedisku. Mûli tam tfieba elpíãko
na jedné stranû s Dukem Ellingtonem a na druhé s Django
Reinhardtem, nahrávku z Hamburku The Beatles z roku 1961
Ain’t She Sweet, je‰tû s Tonym Sheridanem. Snad o rok
pozdûji, rovnûÏ v Hamburku, byl nahrán dal‰í single Sweet
Georgia Brown. V‰e záhadnû vy‰lo na v˘chodonûmeck˘ch
deskách Amica v roce 1964. Mimochodem v˘chodonûmeck˘
single Ain’t She Sweet má dnes hodnotu 424 kanadsk˘ch
dolarÛ, coÏ je 7484 Kã, ãili hodnota tohoto pokladu, kter˘ jsem
kdysi vlastnil vyrostla o 46 775 procent neb tehdy stála
neuvûfiiteln˘ch ‰estnáct korun.
A najednou jsem opût v tom, je zima a kvartet houslisty Drew
Jurecky (Jesse Barksdale - sólová kytara, Roberto Rosenman
- doprovodná kytara a Chris Banks - basa) hraje u sv. Václava
v Torontu opût melodie jako Sweet Georigia Brown, skladby
Duke Ellingtona ãi Django Reinhardta. A posluchaãi opût
tleskají. Snad proto, Ïe vût‰ina z nich si tu dobu pamatuje a
kapela zní jako tehdy z desky: pfiesnû a hudebníci hrají s chutí.
Nedûlní podveãery u svatého Václava se ujaly, ale pozor,
pfií‰tí koncert nebude v nedûli a taky ne v obvykl˘ch pût hodin
odpoledne, ale jiÏ v úter˘ 9. února v 19:30, a tentokrát
budeme mít opût moÏnost vidût ‰piãkové Panochovo kvarteto,
které jsme vidûli na podzim roku 2008.

Ale‰ Bfiezina
***

Vlevo nahoře: Legendární elpíčko: z jedné strany Duke Ellington, z druhé Django Reinhardt.

Vpravo: Roberto Rosenman, Drew Jurecka, Jesse Barksdale a Chris Banks.


