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Nokturna uvítají Kapralové Quartet

Kvarteto vystoupí v kostele sv. Václava (496 Gladstone Ave. Toronto)
v nedûli 27. února 2011 v 17 hodin.

Foto: Veronika Luká‰ová

Smyãcové kvarteto (Veronika Panochová, Simona Hurníková, Karolína Stra‰ilová, Simona Heãová), které nese
jméno Vítûzslavy Kaprálové [1915 - 1940], vzniklo v roce 1995 s pÛvodním názvem Venus Quartet Prague jako
soubor netradiãní sv˘m ãistû Ïensk˘m obsazením. V roce 2000, po dohodû s dûdici Vítûzslavy Kaprálové a její
mezinárodní spoleãností v Kanadû The Kapralova Society, pfiijal soubor jméno po této v˘znamné ãeské skladatelce.
V souãasné dobû patfií Kaprálová Quartet mezi pfiední ãeská kvarteta. Kvartetní hru studoval tento soubor u

profesora Bfietislava Novotného, primaria slavného Kvarteta mûsta Prahy.
Kvarteto je díky své snaze objevovat nové a zajímavé skladby 20.století velmi ãasto oslovováno soudob˘mi

ãesk˘mi i svûtov˘mi autory. Kaprálová Quartet koncertuje na pfiedních evropsk˘ch i svûtov˘ch podiích,
pravidelnû je zván do Nûmecka, ·v˘carska, Itálie, ·panûlska, Velké Británie, Japonska a koncertoval i v tak
exotick˘ch zemích, jako je napfi. Kuwait, Izrael nebo Kypr. V roce 2004 podnikl soubor úspû‰né kanadské turné,
kde vedle koncertních vystoupení ãlenky souboru vedly téÏ mistrovské kursy v Madisonu (Alberta) a byly pozvány
jako ãestní hosté do proslulého Banff Centre.
Soubor natoãil fiadu gramofonov˘ch, rozhlasov˘ch a televizních nahrávek. Kaprálová Quartet jako jedno z mála

smyãcov˘ch kvartet má v repertoáru kompletní kvartetní dílo Alfreda Schnittkeho, jehoÏ provedení na dvou
koncertech festivalu PraÏské jaro 2002 získalo vysoké uznání odborné kritiky... “Excellent interplay, perfect focus,
impeccable rendition, inner strength - these are some of the ingredients that made this extraordinary concert one
of the highlights of the chamber music series of the Prague Spring Festival. Kapralova Quartet’s playing is truly
remarkable...” (Lenka Folt˘nová, Harmonie 2002/08)
Nahrávka z tûchto koncertÛ byla vydána na CD a vynesla souboru nominaci na soubor roku. Nahrávka smyãcového

kvartetu Vítûzslavy Kaprálové z r. 2001 se umístila na 3. místû v soutûÏi Ïiv˘ch nahrávek, pofiádané francouzskou
rozhlasovou stanicí Radio France. ...”The playing of the Kapralova Quartet here reaches to the stars...” (on
ArcoDiva’s recording of Kapralova’s opus 8) Peter Herbert, Dvorak Society Newsletter 79 (April 2007): 31
V roce 2003, v rámci japonského turné, natoãila vystoupení souboru na ãervnovém festivalu v Nagoyi Japonská

televize NHK.
Kvarteto spolupracuje s klavíristou Eugenem Indjicem, harfenistkou Katefiinou Englichovou, klarinetisty Philippe

Cuperem a Ludmilou Peterkovou, ·kampov˘m kvartetem, PraÏákov˘m kvartetem a PraÏsk˘mi symfoniky a
dirigentem ZdeÀkem Mácalem, s nimiÏ uvedlo ve svûtové premiéfie skladbu v˘znamného ãeského skladatele
ZdeÀka Luká‰e - Koncert pro smyãcové kvarteto a symfonick˘ orchestr.

jahoda-arts.cz
***

Geozvûsti
V povûdomí národa a hlavnû snad díky spisovateli Eduardu
Bassovi se spojují maringotky s cirkusem. Já sám jsem mûl
pfiíleÏitost Ïít témûfi tfii roky v maringotce. BohuÏel ne s cirkusem,
ale s vrtn˘mi soupravami. Nejprve jsme hledali v
severov˘chodních âechách poblíÏ Lomnice nad Popelkou vodu,
pak v okolí Îatce a Slaného uhlí.
Nepanovali zde jako v dobách Petra Bezruãe uhlobaroni, ale

generální fieditel Kropík. Mystická postava, která sídlila nûkde v
Praze - Hole‰ovicích. Do tûch jsem se dostal sluÏebnû pouze
dvakrát. Po prvé, kdyÏ jsem se zaprodal národnímu podniku
Geoindustria. Po druhé, kdyÏ jsem se z vazalsk˘ch sluÏeb chtûl
vykoupit, coÏ bylo mnohem tûÏ‰í, protoÏe byla ‰estimûsíãní
nebo dokonce devítimûsíãní v˘povûdní lhÛta. V˘hodou pobytu
v maringotce bylo, Ïe se pracovalo buì od pondûlí pouze do
ãtvrtka anebo sedm dní a pak bylo sedm dní volna v nepfietrÏitém
provozu, dvanáct hodin dennû. Pouze na Vánoce se vrty
zazimovaly, maringotky zamkly a vrtní dûlníci se rozjeli vût‰inou
domÛ na Slovensko pod stromeãek.
Na lehk˘ch soupravách se pracovalo pouze na zemi. Na

tûÏk˘ch musel b˘t jeden na vûÏi a ten roz‰roubovával vrtné tyãe
a rovnal je do stojánku. KdyÏ byla zima, jako teì v Ontariu, tak
to v polích na vûÏi pûknû foukalo a za hodinu byl ãlovûk fiádnû
promrzl˘. Pfiesto byl o práci nahofie relativnû velk˘ zájem oproti
se‰roubovávání tyãí dole. Jak fiekl kolega âesílko jednou v
diskusi, kdo pÛjde nahoru: „Hele, já taky radûji mrznu neÏ
makám.“
KdyÏ se vrtalo, tak jeden stál u ma‰iny a vrtal a tfii zb˘vající mûli

volno. V noci se to vyuÏívalo ke krátkodobému spánku na skfiíni
v mansardû ãi ãetbû. Ve dne jsme si mûli vym˘‰let pracovní
ãinnost. Jeden den pfierovnat trubky z jedné hromady na
druhou. Druh˘ den je pfienést na pÛvodní místo. Pohoda vydrÏela
aÏ do okamÏiku neÏ se rozlehla zpráva, Ïe pfiijede Kropík.
KaÏd˘ vrt mûl v premobilní dobû svou vysílaãku, kterou jsem

nikdy nevidûl v provozu. Ale pro tuto událost bylo toto zafiízení,
které naposledy zfiejmû pouÏili partyzáni za druhé svûtové
války, uvedeno v provoz, aby se opût sledoval nepfiítel. Z
vysílaãky se ozvalo ãas od ãasu hlá‰ení: „Kropík byl na dvojce!“
„Kropík je teì právû na ‰estce!“ Nikdo pfii tom nevûdûl, kter˘ vrt
je oznaãen jako dvojka a kter˘ jako ‰estka a ná‰ vrt jakoby
unikal jeho pozornosti. Kolegové jiÏ asi po ‰esté pfiehodili tyãe
z jedné hromady na druhou. Pot se z nich jen lil. Pfii prvním
pfiehazování jsem jim pomohl. Pfii druhém jsem mûl pocit, Ïe
jsou mnû urãena biblická slova z knihy Kazatel: Marnost nad
marnost. Po chvíli dÛstojného pfiem˘‰lení jsem na palouku,
kter˘ se nacházel poblíÏ vrtné soupravy usnul.
Najednou mne probudilo ticho, do kterého hfiímal hulvátsk˘

hlas, jako kdyÏ se nûkdo hádá na stavbû o koleãko cementu:
„Za to válení vás tu neplatíme.“ Bylo mnû jasné, Ïe patfií
samotnému generalisimovi vrtÛ. Vûdûl jsem, Ïe nesmím ztratit
lidskou dÛstojnost. Zvolna jsem se protáhl a pomalu do‰el k
osobû, která byla pfied infarktem a abych ji je‰tû více nerozru‰il,
zcela klidnû jsem jí poklepal na rameno a vysvûtlil: „Za málo
penûz, málo muziky, pane fiediteli, málo muziky!“ Pravda,
trochu jsem se zastydûl za jakousi intelektuální nepoctivost.
Práce na vrtech totiÏ nebyla zas tak ‰patnû placená, i kdyÏ tento
v˘rok mne stál prémie, které nebyly zas tak malé. KaÏdopádnû
fieditel Kropík se jiÏ na na‰em vrtu nikdy neobjevil a já jsem se
s ním setkal uÏ jen na stránkách závodního ãasopisu Geozvûsti.
V nûm, kromû v˘sledkÛ podnikové fotbalové jedenáctky ve

sportovní ãásti, ãi rÛzn˘ch úrazÛ v ãerné kronice, bylo jednou i
interview s generálním fieditelem n.p. Geoindustria soudruhem
Kropíkem. Najednou se z nûho vyklubal ekonomick˘ odborník,
pfiímo národohospodáfi. V jeho odpovûdích se to hemÏilo slovy
jako efektivnost, racionalizace, produktivita, technologie,
obmûna strojového parku…
Geozvûsti k nám pfiicházely v igelitov˘ch pytlíãcích spolu s

v˘platou. Podle toho jsem poznal, Ïe se jedná o fieditele
závodu, pro kter˘ jsem pracoval.
A od té doby vím, Ïe kdyÏ poslouchám politiky, ktefií hovofií

podobn˘m esperantem, Ïe jsou to moji politici, tak jako pan
Kropík byl m˘m fieditelem v n. p. Geoindustria. VáÏím si jich a
mám k nim stejnou úctu jako tehdy ke svému nejvy‰‰ímu ‰éfovi.

Ale‰ Bfiezina
***
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Churches

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

Slovenská televize Slovensk˘ svet
vysílá  v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:30 hodin

opakování v úter˘  v 8:00 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4 a169)
E-mail: katarina@creativepostinc.com

Informaãní a imigraãní stfiedisko âSSK
Porady a ovûfiování dokladÛ po pfiedchozím zavolání

Po‰tovní adresa je:
P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8

Tel.: 416/925-2241, fax: 416/925-1940
 E-mailové adresy: Ústfiedí: ustredi@cssk.ca
Torontská odboãka âSSK: Toronto@cssk.ca

Webová adresa âSSK: www.cssk.ca

Canada

âeská televize Nová vize
vysílá  v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:00 hodin

opakování v úter˘  v 7:30 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4 a 169)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

Kalendáfi

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church);
BohosluÏby jsou ãtvrtou nedûli v mûsíci v
Slovenském evang. kostele aug. vyznání
sv. Pavla na 1424 Davenport Rd., Toronto.
Rev. Ján Banko. Tel.: 289/242-0635.
Internet: http://www.csbaptist.com/
20.2.2011: KáÏe Ján Banko
KITCHENER-WATERLOO:German
Gospel Church, 223 Union St.E.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 13.2.2011: KáÏe
Edmund Bauer
Morav‰tí bratfií (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglicky-
nedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C  3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor,  e-
mail mkhassler@yahoo.com

Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: J. VaÀo. Kaplan: E.
Rybánsk˘. Tel.: 905/712-1200, fax: 905/
712-0974.
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca.  BohosluÏby:
nedûle v 10:30, pátek 19:00. První sobota v
mûsíci v 15:00 na Masaryktownu. Duchovní
správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.: 416/532-
5272, fax: (416) 516-5311.
Slovensk˘ evanjelick˘ kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: 416/658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 10:45.
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary)  257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 416/531-4836.  BohosluÏby: 9:00
angl., 10:30 slov.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth.  NejbliÏ‰í bohosluÏby:  13.2, 13.3.,
17.4. a 22.4. v 13 hod..
Kat. bohosluÏby  mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-
nedûle 15:00  hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Jifií Macenauer St. Adalbert R.C.
Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington L7T
1H2. Tel.: 289/337-2911
Kingston: Kaple Newman House,
192 Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
19. bfiezna 2011v 10 hodin.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 19. bfiezna 2011 v 17.
hod.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
20. bfiezna 2011 v 11 hodin
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156  Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
budou oznámeny.

Satellite 1-416
 jsou nezávislé noviny reflektující rÛzné názory, které se

nemusejí vÏdy shodovat s názory redaktora tûchto novin.
Jsme pfiesvûdãeni, Ïe v˘mûna my‰lenek a názorÛ

slouÏí vzájemnému pochopení a porozumûní.
Na‰im úkolem není fiíkat ãtenáfii, co si má myslet,

ale pfiedat mu informace,
z kter˘ch si mÛÏe udûlat svÛj vlastní názor.

Pfiebírání pÛvodních ãlánkÛ a informací je moÏné,
pokud se nezmûní charakter ãlánku a pokud nebude

poru‰ena rovnováha, která se diskusí sleduje.
V‰echny ãlánky v na‰ich novinách musí b˘t podepsané

a autor zodpovídá za správnost údajÛ v nich uveden˘ch.

Slovak House
Slovak Infocentre

8 Clarence Square,
Toronto

Otvoreno: Streda 15:00-
17:00

Tel.: 416/689-9889
E-mail:

info@slovakhouse.org
www.solvakhouse.org

12. 2. (so) 20:00
“ALL YOU NEED IS LOVE”

Hraje kapela Jirky Grosmana a jeho
hosté

Lenka Nováková, Majka FraÀková a dal‰í
Sobota, 12. února, ve 20:00

Restaurace Praha - 450 Scarborough Golf
Club Road

***
19. 2. (so) 19:00

St. Valentin s Dominikem Fiorim
Klub Martina Rázusa
Hala kostela sv. Pavla
1424 Davenport Rd.

***
26.2.(so) 9:30

Zimní sokolské hry v Horshoe Valley
Sokol Toronto

***
27.2. (ne) 17:00

Kaprálové kvarteto
Nokturna v mûstû

Hala kostela sv. Václava
***

6.3.(ne) 14:30
V˘roãní schÛze Sokola

Hala kostela sv. Václava
***

6. 3. (ne) 15:30
Portrét Milana Richtera
Mystery Dinner Theatre
2026 Yonge St., Toronto

***
12. 3. (so) 16:00

Valná hromada torontské poboãky âSSK
35 Omskirk Ave., Toronto

***
12.3. (so) 18:00

Polovnické hody
JK Productions

Re‰taurácia Cascada
755 Queensway East. Mississauga

***
27.3. (ne) 17:00

Peter Stol - klarinet
Nokturna v mûstû

Hala kostela sv. Václava
***

8.-10. 4.
Oskar

Slovenská mladá scéna
Bathurst Theatre

***
10.4. (ne)

Oslavy 100 let trvání Sokola v Kanadû
***

28. 5. (so)
Dûtské gymnastické závody

Sokol Toronto
***

5.6. (ne)
V˘let s dûtmi

Sokol Toronto
***

25.6. (so)
âesk˘ a Slovensk˘ den

Masaryktown - Scarborough
***

29.6.-2.7. (po-ne)
Slet amerického Sokola

Cleveland
***

6.8.(so) 10:00
Letní sokolské hry

Masaryktown
***

We acknowledge the financial support of the Government

of Canada through Canada Periodical Fund (CPF)

for our publishing activities.

Rozvrh cviãení

Sokola Toronto
pro jaro 2011

Dûti (vûk 5-15 let): Sobota: 15:45-18:00
Cviãení v tûlocviãnû, venku: atletika v létû, lyÏování v zimû.

Cviãení rodiãÛ s dûtmi: Sobota: 16:00-17:00
Oba programy jsou v Steels West Gymnastic Club

601 Magnetic Drive, Unit 21
York (Dufferin Street & Steels Avenue West)

***
Îeny (od 16 let): Stfieda: 20:00-22:00: Gymnastika, aerobics, cviãení

***
MuÏi (od 16 let) Stfieda: 20:00-22:00:

Posilování na strojích, cviãení, sálové sporty
***

Volejbal (od 16 let): Pondûlí: 19:30-22:00
K dispozici jsou dvû tûlocviãny v George Harvey Institute

1700 Keele Street (Keele Street & Eglinton Ave. West)
***
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Klub Martina Rázusa
Vás srdeãne poz˘va na hudobn˘ veãer:

Svät˘ Valentín
so spevákom Dominicom Fiorim.

Príìte si posedieÈ
pri ºúbozvuãn˘ch taliansk˘ch melódiách a nezabudnuteºn˘ch Straussov˘ch

valãíkoch.

Koncert sa bude konaÈ
19.februára v sobotu o 19:00 hod.

v hale Evanjelického a.v. kostola sv.Pavla

na adrese: 1424 Davenport Rd.,
(kriÏovatka Davenport Rd. a Dufferin St.).

Cena lístku je $15.00, obãerstvenie si môÏete zakúpiÈ.
ÚãinkovaÈ budú:

Milan Brunner, Marta Laurincová so zpevákom veãer Dominicom Fiorim,
a Collegium Musicum Toronto:

Pavel Frieder, Jolanta Bienek, Andrej Pevn˘.

Programom veãera vás budú sprevádzaÈ
Vûra Kohoutová a Katarina Kozáková

Czech &Slovak Institutions

Honorary consulate
of the Czech Republic

Calgary, AB
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
611-71st. Avenue SE.,
Calgary, AB T2H 0S7
Tel.: (403) 269-4924,
fax: (403) 261-3077.
E-mail: jelinek@terramanagement.com.

Winnipeg, MB
Honorary Consul: Wiliam Randa
310-115 Bannatyne Ave.,
Winnipeg, MB, R3B 0R3
Tel.:(204) 942-0981, fax +1 (204) 947-9626
E-mail winnipeg@honorary.mzv.cz.

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy

50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1

Tel.: (613) 749-4442; 749-4450
Obch. zast.: (613) 748-1773

Fax: (613) 748-0699

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

251 Cooper St.
Ottawa, ON K2P 0G2
Tel.: (613) 562-3875
Fax: (613) 562-3878

E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

Honorary consulates
of the Slovak Republic

Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543,
Mobil: (403) 540-1668, (403) 399-9982

luzanzotto@shaw.ca
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan

Montreal, QC
22, Place de la Madelaine
Dollard des Ormeaux, Quebec H9B 1W3
Tel.: (514) 421-2972, Mobil: (514) 585-2496
Fax: (514) 421-1583
slovex@sympatico.ca; slovex@slovex.com
Dezider Michaletz, Honorary Consul

Toronto, ON:
649 Brooker Ridge
Newmarket, ON L3X 1V7
tel: 647/290-9304 fax: 905/898-0166
slovakconsulateto@gmail.com
Michael Martincek, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario

Vancouver, BC:
247 Abbott St., 3rd Floor
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax: (604) 682-0991
e-mail: stan.lisiak@gmail.com
Hours: Tuesday 14:00-16:00,
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Li‰iak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia

Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
jkdraft@shaw.ca
Mr. Jozef Ki‰ka, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba

âesk˘ konzulát v Torontu
Czech Consulate in Toronto

2 Bloor Street West, Suite 1500
Toronto, ON M4W 3E2
Telefon: 416-972-1476

Fax: 416-972-6991
E-mail: toronto@embassy.mzv.cz

Úfiední hod.:
pondûlí aÏ pátek 09.00 - 12.00

Financial

1 CDN $ 17,76 Kã
1 EURO 23,97 Kã
1 US $ 17,59 Kã
âNB - 4. 2. 2011

Kursovní lístek
100 Kã 5,58 CDN $
1 CDN $ 17,91 Kã
1 EUR 1,34 CDN $
1 CND $ 0,75 EURO
1 US $ 0,99 CDN $
1 CND $ 1,01 US $

Universal Currency Converter - 4. 2. 2011

Ed Vokurka a  Mene Tekel
PraÏsk˘ program:

16.2. 2011 (st.) 19:00 - Beseda s Ed Vokurkou s
vybran˘mi ukázkami v Divadle Jana Ka‰ky,
Praha-Zbraslav.
21.2. 2011 (po) 19:00 - Zahajovací koncert
festivalu  Mene Tekel, s JK. Qurtetem, za
pfiítomnosti kanadské velvyslankynû V.
Raymond, Divadlo U hasiãÛ, b˘valé Divadlo
S+H.
25.2. 2011 (pá) 21:00 - Koncert Ed Vokurky s
J.K.Quartetem v Reduta Jazz Clubu,
Eda se narodil se v roce 1939 v Praze, kde na
konzervatofii vystudoval s vyznamenáním hru
na housle. V roce 1957 vyhrál první cenu v
celonárodní soutûÏi mlad˘ch hudebníkÛ v
kategorii klasick˘ch klavírních a houslov˘ch duet,
coÏ mu pfiineslo mnoho vystoupení v rozhlase a
v televizi. V letech 1957-1961 hrál v legendárním
Reduta Jazz Clubu, v jednom z
nejv˘znamnûj‰ích a nejstar‰ích evropsk˘ch jazz
klubÛ, fungujícím bez pfiestávky jiÏ od roku
1924. V Redutû vystupovala mnohá esa na‰í
hudební scény, a také právû tam si zahrál na
darovan˘ pozlacen˘ saxofon i americk˘
prezident Bill Clinton.
V roce 1966 poslal tajnû své milované housle a
inÏen˘rsk˘ diplom ven z âeskoslovenska, a
pfii‰el s rodinou do Kanady, kde se hned vrhá do
víru hudebního Ïivota. Mezi mnoh˘mi muzikanty
se kter˘mi hrál v rÛzn˘ch klubech byl v 70.
letech i legendární “jazzov˘ houslov˘ král” Joe
Venuti, se kter˘m vystupoval ve známém
torontském jazz klubu “Bourbon Street”. V roce
1977 byl poÏádán profesorem Josefem
·kvoreck˘m zorganizovat a zkomponovat “na
dálku” ve spojení s rádiem “Svobodná Evropa”
v Mnichovû, a nakladatelstvím “68 Publishers”
v Torontû, první (!) orchestrální nahrávku - desku
písniãek (Dívka havífika & Azbuk), legendy
ãeského kulturního odboje v té dobû, Karla
Kryla (Karel Kryl se do té doby doprovázel
pouze sám na kytaru). Tato deska vy‰la v roce
1978 jako pfiíloha Krylovy kníÏky “(Z podstolu)
Sebrané Spisy” v nakladatelství Josefa a Zdeny
·kvoreck˘ch 68 Publishers. V 90. letech
vystupuje ve svûtoznámé torontské Roy
Thomson Hall. Mezi jeho dal‰í úspûchy patfií
koncertní vystoupení v rámci svûtoznámého
ontarijského Stratford Shakespeare Festivalu,
ãi v McMichael Art Gallery v Kleinburgu.
Vystupoval rovnûÏ v legendárním “Montreal
Bistro & Jazz Club” a v jednom z kanadsk˘ch
nejznámûj‰ích jazz klubÛ “Top of the Senator”.
Mimo úãasti na rÛzn˘ch mezinárodních
jazzov˘ch festivalech mûl tu ãest b˘t i prvním
houslistou v prestiÏní pozici jako
“Concertmaster” v olympijském symfonickém
orchestru na OH 2010 ve Vancouveru nebo i
hrát pro pozvané v˘znaãné osobnosti jako pro
prezidenta Václava Havla, Prince Edwarda a
Hrabûnku Sophii, atd.
Nyní vede svÛj “Ed Vokurka Quintet - Jazz
Violin Ensemble”, kde hraje ve stylu pafiíÏského
“Hot Clubu” tfiicát˘ch let, ve ‰lépûjích
legendárního kytaristy Django Reinhardta a
swingového houslového virtuosa Stephane
Grappelliho. Jeho v‰estrannost ukazuje i jeho
druhá skupina “The Cafe Society”, tûÏící z ãasÛ
francouzsk˘ch ‰ansonÛ, populárních muzikálÛ,
které dala svûtu Broadway, ãi vídeÀské operety
z poãátku minulého století, nebo argentinská
tanga.
Pfied pûti lety obdrÏel kanadskou prestiÏní cenu
“National Jazz Award Canada - 2006” - jako
nejlep‰í jazzov˘ “Houslista roku” v Kanadû. Je
znám hlavnû v Torontu, ãi v Praze, ale i jinde ve
svûtû, a to nejen co by virtuózní houslista, ale
téÏ jako vynikající showman; dovede hrát na
housle aÈ jiÏ nad hlavou ãi za zády, ale také i
akrobaticky skákati. Vidût a sly‰et jeho
vystoupení je opravdu nezapomenuteln˘ a
vzru‰ující záÏitek.
Eda se jiÏ pilnû pfiipravuje na dal‰í turné, tentokrát
do Prahy, kam byl opût pozván na Mene Tekel
Festival 2011. Bude vystupovat s velice známou
a uznávanou jazzovou zpûvaãkou Janou
Koubkovou a jejím quartetem. Co spojuje tyto
hvûzdy hudební scény kromû lásky k jazzu?
Nesmifiitelnost s komunistick˘m reÏimem. Jana
Koubková (nar.1944) je osobitá jazzová
zpûvaãka s nenapodobiteln˘m hlasem,
skladatelka, pedagoÏka, moderátorka, která za
komunistického reÏimu musela vykonávat fiadu
podfiadn˘ch zamûstnání, a svojí tvorbou bojovala
proti násilí v obãanském i umûleckém svûtû.

Láìa Kfiivánek - Montreal
***
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Translations

Cinema

EVA
MESTICOVÁ

Certifikovaná
pfiekladatelka

emestic@hotmail.com

416/922-8786

Toronto, Ont.

www.drpetermunk.com

Ordinaãní
hodiny:
Pondûlí-pátek:
10-13  a
15-19.

Tel.: 416/533-0005

Dr. Petr

Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.

Integrated Medicine Clinic
Some of the medical services

we provide
Registered Massage Therapy

Craniosacral Therapy
Lymphatic Drainage (CDT)

Lymphoma Treatment
Hot Stone Massage

Low Level Intensity Laser
Naturopathic Medicine

Acupuncture
Chiropractic Treatments

Relationship Issues and Psychoterapy

Nûkteré soukromé poji‰Èovny
hradí nûkteré vybrané léãby

2921 Lakeshore Blvd West, Etobicoke
(at Islington Avenue)

Tel.: 416/823-1165
E-mail: rmt-yyz@integratedmedicine.ca

www.integratedmedicine.ca

âESKO-SEVEROAMERICKÁ
OBCHODNÍ A KULTURNÍ

KOMORA INC.

CZECH – NORTH AMERICAN
CHAMBER OF COMMERCE AND

CULTURE

909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2

Tel./Fax: (416) 929-3432

E-mail: czechevents.novotny@gmail.com

www.czechevents.net

Hork˘ kandidát na Oskara
¤íká se, Ïe návyky se tûÏko mûní; ale
názory se mûní daleko hÛfie.
Pfied ãasem mi psala kolegynû Lída z

Ostravy o svém str˘ci Fankovi, kterého
jsem znal z let sedmdesát˘ch, kdyÏ jsme
jezdívali do Prahy na ‰kolení. Fanek
vypadal jakoby z oka vypadl Johnu
Fitzgeraldu Kennedymu, slavnému
prezidentovi, a Lída mi po‰eptala, Ïe
Fanek je teplou‰. To bylo v dobách, kdy
teplou‰Ûm se fiíkalo buzeranti, a patfiili
kamsi mezi hmyz a ãuÀata. O nûjak˘ch
30 let pozdûji od tohoto exotického setkání
mi Lída napsala, Ïe Fanek má pfies 80 let,
je zdráv a Ïije s tetou Jarkem ve veliké
pohodû a porozumûní a lásce. Znûlo to
od ní jako úplné usmífiení se situací.
Pramálo jsem mûl k tomu co fiíct - nemaje

s homosexualitou Ïádné zku‰enosti.
VyrÛstal jsem v ãasech, kdy se o
homosexualitû nemluvilo, buzerant byla
nadávka a lesbiãky lechtivou záhadou.
Pfied t˘dnem mi napsal kamarád ze
skautÛ Frigo z Ostravy, Ïe vidûl skvostn˘
film zvan˘ Dûcka jsou v pohodû, a Ïe se
na to musím podívat, protoÏe je to novinka
o lesbiãkách.
Náhodou tent˘Ï den byl film The Kids

Are Allright nominován na Oscara v
desítce nejlep‰ích filmÛ za rok 2010. Paní
Firlová film ihned opatfiila a pfiikázala mi,
aÈ se na to dílo podívám a fieknu jí obsah
a pointu. Eva se uÏ léta letoucí, zajisté od
roku 2000, na nové filmy zásadnû nedívá.
Má svou teorii, ov‰em vypodloÏenou
pÛlstoletím koukání na filmy, Ïe devût z
deseti filmÛ jsou blbosti (a Ïe devadesát
devût filmÛ ze sta je kompletnû
zapomenuto za 10 let). A tak se na novoty
nedívá.
Pochopitelnû ten namáhav˘ úkol

rozhodnout, kter˘ film z deseti je dobr˘
uloÏila mnû a já ten úkol zvládám s
brbláním, Ïe v této rodinû musím v‰ecko
odfiít, a polichocen, Ïe mám filmov˘ vkus.
Film jsem zhlédl v rostoucích rozpacích,

proã se na to dívám?, kdyÏ líbající se a
mazlící se Ïeny jsou mi zhola protivné za
jak˘chkoliv okolností ãi z jak˘chkoliv
dÛvodÛ; prostû jsem v této záleÏitosti
suchar; chápu v‰ak, Ïe homosexualita
se stává pfied m˘ma oãima nûãím
opaãn˘m neÏ koufiení. VyrÛstal jsem v
ãasech, kdy koufiil ve filmu kdekdo a
cigareta v prstech, ústech ãi d˘mající v
popelníku byla úãinná rekvizita v
‰edesát˘ch a sedmdesát˘ch letech, coÏ
kaÏd˘ pamûtník ví.

Dnes je zapálená cigareta spoleãensk˘
nemrav, pfiímo ostuda, zatímco
homosexualita pro‰la pfiesnû opaãn˘m
v˘vojem neÏ koufiení.
Film popisuje manÏelství dvou (coÏ si

dovoluji zdÛraznit, Ïe ne tfií ãi pûti)
lesbiãek, které mají dva dospívající
puberÈáky zplozené umûl˘m oplozením
spermiemi od jednoho dárce spermií.
V‰ak dûti vyrÛstají, jak je jejich hnusn˘m
zvykem - kéÏ by zÛstaly malé a hravé na
furt! - a sotva dosáhnou legálního vûku
18 let zaãnou pátrání po svém
biologickém otci a dárci semene. Toto se
odehrává na pozadí komfortní kalifornské
domácnosti, kde obû Ïeny, lesbiãky, Ïijí v
usilovné snaze vytvofiit ze své abnormální
rodiny idylické zdání normálnosti.
Leã ty zatracené dûti, tak sladké jako

miminka, dárce semene vypátraly a s
ním se spfiátelily. Tento film nikomu
nedoporuãuji, protoÏe mi pfiipadá zcela
vadn˘ od poãátku do konce a nehodn˘
sledování, nefiku-li následování. Tento
film je cosi mezi chabou propagandou
vykolejeného Ïivotního stylu a zároveÀ
znormalizováním této vykolejenosti
lesbické rodiny a tím i modernosti - ve
které je cokoliv moÏné, pfiípustné a bûda,
komu se to nelíbí. ReÏisérkou filmu je
Lisa Cholodenko, taktéÏ vyhlá‰ená
kalifornská lesbiãka.
Nu, po nalezení Paula, dárce semene, a

vzniku pfiátelství jsou lesbiãky-matky ve
veliké úzkosti - co teì. Jedna souhlasí s
náv‰tûvou dárce, druhá není nad‰ená. A
teì to zaãíná b˘t smû‰né, pfiímo patetické.
Paul se ukáÏe správn˘m chlapíkem,
pfiátelsk˘m, ba i pfiitaÏliv˘m. Se
shovívav˘m zájmem se dívá na obû
lesbiãky, které tak nûjak v zastoupení
oplodnil a potomci se jeví jako správná
mládeÏ s budoucností; Paul není Ïenat˘,
je podnikatel v organice, má hezk˘ dÛm.
DÛm potfiebuje úpravu zahrady a

lesbiãka Jules dûlá do zahradnictví a
pfiijme Paulovu nabídku zrychtovat
zanedban˘ úhor do podoby zahrady.
Práce s hlínou zaãne dal‰í den a dle slov
babiãky ‘kdyÏ svrbí - je to hor‰í neÏ
podebraná pata’ a neÏ je vyrytá první
díra, jsou Paul a Jules v posteli v
atletickém milostném la‰kování jako dva
lidé rÛzného pohlaví, nejen k sobû eroticky
pfiitahovaní, ale zároveÀ vyprahlí, Jules
urãitû.
Druhá lesbiãka Nicolle, a teì je jasné,

Ïe ona je ta opravdová lesbiãka od nátury,

rychle zavûtfií nevûru své manÏelky Jules,
a podle tradiãního manÏelského
schématu letí zaná‰ející Jules z
manÏelského loÏe na divan v ob˘váku.
Nicolle zufií v loÏi, Jules pláãe na divanu.
PuberÈáci vûdomí si neshody mezi sv˘mi
rodiãkami. Závûr filmu já happy-end -
Paul zapuzen, lesbiãky se drÏí za ruce a
dcera odjíÏdí na studie a syn to nûjakou
chvíli je‰tû vydrÏí v té vykolejené rodinû
neÏ odjede na studie taky.
Mám o‰kliv˘ zvyk ukonãit projekci, kdyÏ

mne omrzí, nezajímá ãi vzpfiíãí se; tento
jsem dodíval spí‰e z vytrvalosti neÏ ze
zvûdavosti, a zajisté se na tento film
nepodívám znova ani ho nikomu
nedoporuãím ke zhlédnutí - protoÏe mne
nepouãil ani nepobavil, jen otrávil.
KdyÏ jsem Evû o tom záÏitku referoval,

coÏ ona vyÏaduje, vyslovila názor, Ïe je
ráda, Ïe se na to nedívala, bez ohledu na
to, Ïe mi pfiikázala, abych ten oscarovsk˘
film shlédl a zhodnotil.
Na oko jsem se vzboufiil a Eva mne

schladila, Ïe mám za úkol zhlédnout je‰tû
devût kandidátÛ na oscarovsk˘ vavfiín, a
Ïe to hodnocení oãekává brzo, aby byla
obeznámena s filmovou kulturou roku
2010 pfied pÛlkou února, neÏ pfiijedou
na‰í mladí z Ottawy pro kocoura Bennyho.
Vãera nám napsala snacha Amna z
Ottawy, Ïe za ten mûsíc, co byli s
Rostíkem v Africe na safari se událo v její
rozvûtvené rodinû nûkolik
pozoruhodn˘ch událostí: sestra se
pfiestûhovala s manÏelem z Lond˘na do
Bruselu, bratr bude dûlat doktorát na
universitû v Torontu a to nejlep‰í nakonec:
bratranec se zasnoubil s Johnem a budou
oddáni v pÛli roku 2012. Nûjak mi uklouzlo,
Ïe bratranec Jim je zasnouben s
muÏsk˘m Johnem, a Eva doplnila
drobátko kysele na úãet Amnina str˘ce a
tety, Ïe odtamtud vytouÏená vnouãata
nebudou! A mnû to do‰lo, Ïe Amna
oznámila, co by mne dfiíve pohor‰ilo a co
je témûfi normální dneska.
„Doufám, Ïe nepÛjdeme na tu

homosexuální svatbu,“ fiekl jsem a paní
Eva fiekla dÛraznû: „KdyÏ budeme
pozvání, tak pÛjdeme, a ty se bude‰
chovat jako na svatbû a ne jako v cirkusu;
vÏdyÈ je to na‰e rodina.“ Sklopil jsem
pokornû hlavu, a uvaÏoval, jak˘ se na
svatbu homosexuálÛ koupí svatební dar?
Ale to fakticky není moje starost a paní
Firlová si s tím poradí anebo jí nûkdo
poradí. RosÈa Firla - Sudbury

***
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Transcom Transport
s radostí oznamuje,
Ïe se spojil s t˘mem

aby vám slouÏil lépe!

Nyní na‰e sluÏby smûfiují
nejen do v˘chodní Evropy,

ale do celého svût!

Stejní lidé Dana, Jamie, Eva,
Michal a Viktor

spolu s dal‰ími kolegy
vyhoví va‰im poÏadavkÛm

a ãekají pouze na va‰e zavolání.
A ov‰em Jerry zÛstane konzultantem!

Volejte (905) 362-1111
a chtûjte nûkoho z nás!

17.-23. 4. 2011

Tunisk˘ Jan Palach mûní bûh dûjin
Mlad˘ Tunisan Mohamed Bouazizi nemohl
najít zamûstnání. Opatfiil si stánek a prodával
ovoce. Bez povolení. Policie mu to zakázala
a jeden z policistÛ ho údajnû udefiil do tváfie.
Mohamed se zaãátkem roku 2011 rozhodl
zemfiít. Jednou z nejbolestnûj‰ích smrtí,
smrtí, k níÏ byli odsuzováni kacífii: upálením.
Jako pfied lety v Praze Jan Palach. Mnozí se
domnívají, Ïe jiskra z plamene, kter˘ ukonãil
jeho lidské putování, zapálila pochodeÀ
protestu mûnícího tváfi arabského svûta:
AlÏír (kde Mohameda následoval ve smrti
upálením Mohsen Bouterfit), Egypt, Jemen,
Jordán, S˘rie… Hlavnû Egypt. Nejlidnatûj‰í
zemû arabského svûta, s nejvût‰ím poãtem
nezamûstnan˘ch na svûtû, zemû, kde 40 %
obyvatelstva pfieÏívá za dva dolary dennû,
zemû s prastarou kulturou a pyramidami,
které nám dodnes berou dech.
Za co demonstrují? V arabském svûtû

v‰eobecnû proti násilnému potlaãování
protestÛ proti nezamûstnanosti a popfiení
politick˘ch svobod. V Egyptû se protest
zjednodu‰il do tfiech slov (trochu násilnû
pfieloÏen˘ch do ãe‰tiny): Mubarak musí jít.
Hosni Mubarak je prezidentem této starobylé
zemû uÏ skoro tfiicet let. Od doby, kdy v USA
Ronald Reagan, jeden z nejpopulárnûj‰ích
americk˘ch prezidentÛ, slouÏil svÛj první
prezidentsk˘ termín. Rozdíl mezi Reaganem
a Mubarakem je zdánlivû nevelk˘: Reagan
byl zvolen˘ voliãi a po 4 letech se musel o
svÛj úfiad znovu prát a vystavit se kritice
spoluobãanÛ, ktefií nevûfií, Ïe kdokoliv má
právo b˘t jejich mluvãím bez jejich souhlasu.
Mubarak (jako vût‰ina jeho kolegÛ v
arabském svûtû, ale nejen v arabském)
naproti tomu je toho názoru (i kdyÏ fiíká nûco
jiného, jako tfieba, Ïe on vÏdycky peãoval a
vÏdycky bude peãovat o chudé), Ïe na volby
nevûfií a kdyÏ tak jen takové, které zaruãují
jeho zvolení (tfiikrát byl jedin˘m kandidátem,
po ãtvrté pfiipustil dal‰ího kandidáta, ale
hned po volbách ho dal zavfiít). 1. února
2011 EgypÈané protestoval jiÏ osm˘ den.
Statisíce v Káhifie, desetitisíce v Alexandrii i
jinde (jednou byl poãet protestujících uvádûn
jako 6 milionÛ, objektivnûj‰í pozorovatelé
mluví o 2 milionech). Zastoupeny byly v‰ecky
vrstvy: chudí z Ïebráck˘ch ãtvrtí, stoupenci
Islámského bratrstva (které vzniklo v
dvacát˘ch letech minulého století jako hlas
odporu proti britskému imperialismu),
zámoÏní obãané, podnikatelé,
intelektuálové, star‰í lidé, ale hodnû mlad˘ch
(znaãná ãást egyptského obyvatelstva je
mlad‰í dvaceti pûti let). Poãet mrtv˘ch je
udáván nûco pfies 300. ¤ada obchodÛ byla
vykradena a demolována; budova
Mubarakovy politické strany byla vyrabována
a zapálena; byly zniãeny nenahraditelné
památky, ale nûkteré byly pfiestûhovány.
Pachatelé byli chyceni - civilisty...
Mubarak se chová jako ãlovûk na drogách

(ostatnû moc je jedna z nejsilnûj‰ích drog).
Je tûÏké se jich vzdát. Egyptsk˘ prezident
není v˘jimkou: dûlá v‰ecko, aby oddálil
okamÏik, kdy se za ním zavfiou dvefie
prezidentského paláce. Ve své fieãi 1. února
2011 slíbil, Ïe v pfií‰tích prezidentsk˘ch
volbách (v záfií) nebude kandidovat (je mu
82 let), ale nezavázal - jak bylo oãekáváno
- podobn˘m slibem i svého syna (nûco jako
- podobnû jako v Severní Koreji - následníka
trÛnu). To uãinil aÏ o pár dnÛ pozdûji. Slíbil,
Ïe bude podporovat zmûnu ústavy a reformy
a pfiechod k nové vládû - pod sv˘m vedením.
Plánuje tedy zÛstat aÏ do záfií, tedy dal‰ích
skoro osm mûsícÛ. Vût‰ina tûch, ktefií
protestují v ulicích Káhiry a Alexandrie Ïádají,
aby ode‰el okamÏitû. 2. února se do ulic
nahrnuli stoupenci Mubaraka, mnozí
zamûstnanci jeho reÏimu, nûktefií
pravdûpodobnû placení Mubarakov˘m
reÏimem, vybavení zbranûmi a
Molotovov˘mi koktejly a dochází k
‰arvátkám, do nichÏ dfiíve nebo pozdûji

pravdûpodobnû zasáhne armáda. Mubarak
mi pfiipadá jako krotitel dravé zvûfie, kterou
dráÏdí biãíkem v pfiesvûdãení, Ïe ji dokáÏe
zvládnout. Buì si neuvûdomuje nebo je mu
jedno, Ïe kaÏd˘m sv˘m arogantním ãinem
rozdmychává nenávist mas proti sobû. Je v
tom riziko: tunisk˘ diktátor nakonec musel
utíkat, aby si zachránil Ïivot.
Spojené státy - a pfiedev‰ím prezident

Barack Obama a jeho ministrynû
zahraniãních vûcí, Hillary Clinton - tanãí na
diplomatickém provaze nepohodln˘ tanec.
President Obama reagoval v televizi na
MubarakÛv projev krátce po jeho vysílání: s
uspokojením pfiijal Mubarakovo prohlá‰ení,
Ïe v pfií‰tích prezidentsk˘ch volbách nebude
kandidovat, zdÛraznil, Ïe reformy musí zaãít
okamÏitû, Ïe USA a Egypt sdílí mnohé
hodnoty, ale své dûjiny si mÛÏe psát jen
egyptsk˘ národ. Jeho fieã, stejnû jako projevy
jin˘ch pfiedstavitelÛ demokratick˘ch zemí,
byla formulována s ohledem na roli, kterou
Mubarak posledních tfiicet let hrál jako
spojenec USA pfii vytváfiení podmínek pro
mírové zaãlenûní Izraele do arabského
prostfiedí, na nebezpeãí opakování iránského
v˘voje po pádu posledního ‰áha, na reakci
vÛdcÛ ostatních arabsk˘ch zemí, ktefií jsou
stejnû zranitelní jako Mubarak a kter˘m by
se pfiíli‰ brutální vyhození Mubaraka ze sedla
mohlo jevit vûrolomností, na miliony barelÛ
nafty, které proudí pfies Egypt dálkov˘m
naftovodem nebo jsou odváÏeny ze Suezu
nûkolika tisíci lodí dennû...
Nemám ponûtí, jak tato záleÏitost skonãí.

Doufám, Ïe egyptská armáda, která má
úzké styky s americkou armádou, a roãnû
dostává 1,3 miliardy dolarÛ od americké
vlády, Mubarakovi doporuãí, Ïe je ãas odejít.
Kdyby b˘val pfied mûsícem v televizi
prohlásil, Ïe v pfií‰tích volbách nebude
kandidovat, mohl odejít se ctí. Za t˘den uÏ jí
mnoho nezbude. MoÏná vÛbec Ïádná. Na
ãem záleÏí je, Ïe kaÏd˘ den, o kter˘ prodlouÏí
svÛj pobyt v prezidentském úfiadû, mrzaãí
Ïivoty sv˘ch spoluobãanÛ. Chtûl bych vûfiit,
Ïe zrychlující se tep dûjin (revoluce, která
vypukla v Tunisu pfied dvûma ãi tfiemi t˘dny,
zdánlivû nik˘m neorganizovaná, bez
fieãnick˘ch tribun a plamenn˘ch hecování
mas, s pomocí hlavnû sociálních medií
pfieskakuje z jedné arabské zemû na druhou
s rychlostí je‰tû vãera neuvûfiitelnou), které
zaãaly ãlovûkem v jeskyni a prodíraly se
pefiejemi nenávisti a mocensk˘ch choutek
jedincÛ, rodÛ a kmenÛ, mordování ve jménu
národa, vlasti, naftov˘ch polí, ãi víry v jednoho
nebo druhého boha, nás zavede do
pokojn˘ch vod zítfikÛ, hodn˘ch toho, co je v
nás nejlep‰ího. Ale moÏná, Ïe tohle v‰echno
je jen snûní stárnoucího srdce, které se
snaÏí najít smysl v pádûní tratících se dní.

Josef âermák
 ***
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Dopisy
VáÏen˘ pane redaktore,
jak jste si moÏná v‰iml, v posledním ãísle Satellitu byly uvefiejnûny dva citáty z fieãi prezidenta Obamy
12. ledna v Tucsonu, které jsem Vám poslal já. Ten druh˘ citát (na ãem záleÏí v prchavé vtefiinû Ïivota
na této zemi… je jak hluboce jsme milovali…). Pfiipomnûlo mi to bibli a na závûr jsem v‰edními slovy
(kdybychom mûli v‰ecko a lásku nemûli, nic bychom nemûli) parafrázoval onu slavnou biblickou pasáÏ
o lásce. Zapomnûl jsem - dlouÏící se stíny na‰ich stárnoucích dní prohlubují a roz‰ifiují rybníãky
zapomínání - Ïe vy jste studoval teologii a ãasto kázal. A tak jste moji nevalnou parafrázi nahradil
nádhernou a vûãnû svûÏí biblickou pasáÏí, zaãínající: Bych jazyky lidsk˘mi mluvil i andûlsk˘mi, a lásky
kdybych nemûl... a tím mÛj pfiíspûvek v˘raznû obohatil. JenomÏe zpÛsobem, kter˘ v právní teorii je
klasifikován jako nespravedlivé obohacení a kdybych mlãel, vychloubal bych se cizím pefiím. Dûkuji
za pomoc a prosím o uvefiejnûní tohoto dopisu.
S pozdravem

Josef âermák
***—

Jen bych dodal, Ïe jsem nekázal ãasto, ale pouze nûkolikrát jako student bohosloví pfied ãtyfiiceti lety,
a v poslední dobû tak tfiikrát, ãtyfiikrát za rok v âeskoslovenském baptistickém kostele a ‰lo mi spí‰
o to, aby citát byl pfiesn˘.

Ale‰ Bfiezina
***—-

 Dear Mrs. Kubalek,
I am sorry. Very sorry. For the loss you and your daughter have suffered. I know the pain
you suffer, it must be similar to the pain I suffered when my wife passed away. I also feel
sorry for the loss the world music has suffered. We have lost a great pianist. I have also lost
a friend. I never told Tonda, perhaps I should have, that I would have liked him even if he
could not tell the piano from an elephant. He was great. I carry with me not only memories
of his many concerts, but also memories of the times we spend together after the concerts.
I am sorry for you, for your daughter ....but also for myself.
It does not happen to me often, except perhaps when I lost my parents and, of course, when
I lost my wife. I also do like to remember the time when we, my late wife and myself, stayed
in your home, actually the home of your parents, in Toronto. It was not too far from a large
lake, Lake Ontario perhaps.
Tonda made ·PANùLSKÉ PTÁâKY - SPANISH BIRDS, actually some meat rolls that
were excellent. Since that time ....any time I am served this Czech specialty, I always feel
sorry, that it’s not prepared by Tonda. I also like to think of our walk. Tonda was wearing
white shorts, nothing else, as he was pushing baby carriage. Your daughter was probably just
a few months old. It was only a couple of years ago at the Czech consulate in Montreal that
I saw your daughter again. But only a video of her. It was her violin recital. She was quite
a grown up. And very good, in my judgment.

But I could understand, sort of, why Tonda felt that she should
play only one instrument and that it should be the piano. ...
How is she doing? I was in e-mail contact with Tonda in the
past few years. So he did write me about his health problems.
I hope that you will come to Montreal soon.

Vlasta Vrána
***

âesk˘ ACAT informuje - leden 2011
VáÏení ãlenové a pfiíznivci hnutí ACAT,
dal‰í dopis, kter˘ Vám nabízíme k podpisování a jako námût pro
pfiímluvné modlitby, je adresován prezidentu Pákistánu. Byl pfievzat ze
zpráv Amnesty international (www.amnesty.cz). 45letá matka pûti dûtí
Aasia Bibi byla 8. listopadu na základû paragrafÛ 295B a 295C
pákistánského trestního zákona odsouzena k trestu smrti za uráÏku
proroka Mohameda. Soud se konal ve mûstû Nankana, pfiibliÏnû 75 km
západnû od mûsta Lahore v provincii PaÀdÏáb. Aasia Bibi, obyvatelka
obce Ittanwali, byla zatãena v ãervnu roku 2009. Pracovala jako
zemûdûlská dûlnice a jedna star‰í Ïena ji poÏádala, aby do‰la pro pitnou
vodu. Nûkolik dal‰ích zemûdûlsk˘ch pracovnic pr˘ odmítlo tuto vodu
pít, protoÏe podle nich by bylo svatokrádeÏné a „neãisté“ pfiijmout
vodu od Aasie Bibi, jelikoÏ není muslimka. Aasii Bibi to urazilo a
údajnû fiekla: „Copak nejsme lidé?“, coÏ mezi nimi vyvolalo hádku.
Muslimské Ïeny si pak zfiejmû postûÏovaly místnímu duchovnímu
Qarimu Salimovi, Ïe Aasia Bibi ãinila opovrÏlivé poznámky o proroku
Mohamedovi. Klerik pak informoval místní policii, která ji zatkla a
obvinila z uráÏky proroka Mohameda. Aasia Bibi toto obvinûní popírá
a její manÏel, Ashiq Masih, tvrdí, Ïe rozsudek se opírá o „kfiivé
obvinûní“. Soudce Naveed Iqbal v‰ak „naprosto vylouãil“ moÏnost, Ïe
by mohlo jít o fale‰né obvinûní, a fiekl, Ïe v pfiípadû nebyly „Ïádné
polehãující okolnosti“. Aasia Bibi se nyní proti rozsudku odvolala k
Nejvy‰‰ímu soudu v Lahore. Vûznûna v izolaci je jiÏ od ãervna 2009
a tvrdí, Ïe se nemohla setkávat s obhájcem.
Obsah dopisu v ãe‰tinû: VáÏen˘ pane prezidente, pákistánská kfiesÈanka
Aasia Bibi byla na základû místních zákonn˘ch ustanovení o rouhaãství
odsouzena k trestu smrti. Vyz˘váme pákistánské ãinitele, aby její
rozsudek smrti zmûnili. Vyz˘váme k neprodlenému propu‰tûní paní
Aasie Bibi, pokud nebude obvinûna z mezinárodnû uznávaného
trestného ãinu a souzena v souladu s postupy a na základû zákonÛ, které
by splÀovaly mezinárodní poÏadavky v oblasti lidsk˘ch práv. Îádáme
úfiady, aby bezodkladnû pfiijaly opatfiení k zaji‰tûní jejího bezpeãí.
Naléhavû Ïádáme vládu, aby upravila ãi zru‰ila zákony, zejména
paragraf 295C pákistánského trestního zákona, které ukládají trest
smrti pro kaÏdého, kdo je uznán vinn˘m z rouhání.
Dopis je velmi zdvofiil˘. AÈ uÏ ode‰lete své podpisy pfiímo do Pákistánu,
nebo na mou adresu, za ãesk˘ ACAT Vám dûkuji.
S pozdravem

Monika Îárská
ACAT, Pohofielec 26, 118 00 Praha 1, tel: 220 515 407,

mail: acatpraha@seznam.cz
www.acat.ecn.cz a http://benesov.evangnet.cz

***
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âeská a slovenská televize
na internetu!

Na‰e internetové
stránky

Satellite 1-416
V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.

www.satellite1-416.com
www.zpravy.ca
www.zpravy.org

***
Pfiedchozí ãíslo v PDF
www.2.satellite1-416.com

www.2.zpravy.ca
***

Kalendáfi
Co se pfiipravuje

v krajanské komunitû v Kanadû
www.kalendar.satellite1-416.com

www.kalendar.zpravy.ca
***

NHL
Nejnovûj‰í rozhovory s ãesk˘mi a

slovensk˘mi hráãi v NHL
www.nhl.zpravy.ca

www.nhl.satellite1-416.com
www.zpravy.org/nhl

***

Nikdy jsem si nebyl jist, do jaké míry jsem
pánem svého Ïivota a v jakém rozsahu je
mÛj Ïivot  prostû v˘slednicí sil vût‰inou
mimo moji kontrolu (volba rodiãÛ, vzhled,
schopnosti, zdraví). Aãkoliv v‰echno, co
dûláme, je ovlivnûno okolnostmi mimo
nás, jsou rozhodnutí, která jsou v˘raznû
projevem na‰eho nejbytostnûj‰ího já. Na
pfiíklad pfiihlásit se do armády na poãátku
nebo uprostfied války. Znám v na‰em
zuÏujícím se okruhu uÏ jenom nûkolik
muÏÛ, ktefií takové rozhodnutí udûlali.  Tfiem
z nich, Josefu Hynkovi, Josefu SvatoÀovi
a Karlu Wolfovi, bylo zaãátkem ledna
pfiedáno generálním konzulem âR v
Torontu, Richardem Krpaãem,
vyznamenání, ZásluÏn˘ kfiíÏ ministra
obrany âR III. stupnû. Pfiedpokládám, Ïe
Franti‰ku Tesafiovi toto vyznamenání bylo
udûleno jiÏ dfiíve - jestliÏe ne, doufám, Ïe
se tak stane. Rozhodnû si je zaslouÏí.
Kdo mûl pfiílezitost se s nimi setkat, ví, jak
nádherní lidé jsou tato hrstka posledních
mohykánÛ. Uvedu je v pofiadí, v jakém jim
bylo vyznamenání pfiedáno (a Franti‰ka
Tesafie, kterému pfii této pfiíleÏitosti udûleno
nebylo, si nechám nakonec).
Josef SvatoÀ se narodil 29. bfiezna 1914
ve Veselíãku; absolvoval reálku v Novém
Mûstû n. M.  Zaãátkem roku 1934
dobrovolnû nastoupil vojenskou sluÏbu,
vystudoval  Vojenskou akademii v
Hranicích a v hodnosti poruãíka byl v roce
1937 pfiidûlen ke 12. p. pluku M. R.
·tefánika v Komárnû. Zaãátkem roku 1938
byl odeslán do opevnûní v jihozápadních
âechách, po demobilizaci se vrátil k svému
pluku t. ã. v Banské Bystrici a po obsazení
nûmeckou armádou  byl v bfieznu 1938
propu‰tûn  z vojenské sluÏby. TéhoÏ roku
ode‰el za hranice a vstoupil do novû se
tvofiící ãs. armády ve Francii, s jejímÏ
zbytkem byl evakuován do Anglie. V
posledních dvou letech války se jako velitel
roty zúãastnil bojÛ u Dunkerque. V kvûtnu
1945 se vrátil do vlasti se svojí Ïenou
Elsie, Angliãankou, s kterou se poznal,
kdyÏ slouÏila v námofiní sluÏbû pro Ïeny. V
roce 1949 komunistick˘ reÏim dovolil Elsii
náv‰tûvu rodiãÛ v Anglii, kam se také

Tfii (vlastnû) ãtyfii stateãní:
Josef Hynek, Josef SvatoÀ, (Franti‰ek Tesafi) Karel Wolf

podafiilo poslat dcerku Aniãku. Josef
SvatoÀ brzy nato sám pfiekroãil hranice a
dostal se do Anglie. V roce 1956 se celá
rodina pfiestûhovala do Kanady, kde na
Josefa Svatonû ãekalo v Ontariu
zamûstnání na farmû. Za ãas si koupili
vlastní farmu a Josef SvatoÀ dostal práci v
letecké spoleãnosti de Havilland. Po
propu‰tûní v roce 1959 byl pfiijat jako
statistik na v˘zkumné stanici ministerstva
státních lesÛ a statkÛ. Podporoval  Národní
radu Ïen v USA, KfiesÈanskou akademii v
¤ímû a dosud je ãlenem âeskoslovenské
obce legionáfiské v Anglii. V devadesát˘ch
letech byl pov˘‰en na plukovníka. Na
otázku ãemu pfiiãítají, Ïe po sedmdesáti
letech manÏelství mají tak krásn˘ vztah,
odpovedûla paní SvatoÀová: “Slíbili jsme
to nejen sobû, ale i Bohu.” V jednom
okamÏiku se Josef SvatoÀ rozplakal: kdyÏ
vzpomínal, jak vidûl po okupaci nûmecké
jednotky vyváÏet ãeskoslovenské zbranû
do Nûmecka. Na ten okamÏik
nezapomenu. UÏ proto ne, Ïe mi pfiipomnûl,
jak jsem fival bezmocn˘m vztekem, kdyÏ
jsem se 15. bfiezna 1939 díval na
nacistickou armádu, která pochodovala
hlavní ulicí starobylého mûsta Slaného...
Josef Hynek se narodil 12.dubna 1915 na
ãeské Volyni; od roku 1925 Ïil s rodinou na
Slovensku, kde zÛstal i po jejím odjezdu
do Kanady v roce 1937. V tom roce
maturoval na bratislavském gymnaziu a v
âSR zÛstal, aby pomohl bránit svou vlast.
Zaãal u protileteck˘ch kanon˘rÛ v Praze,
následoval Josefov, UÏhorod a Olomouc.
Koncem ledna 1939 emigroval do Kanady,
kde se oÏenil. V roku 1941 se hlásil do ãs.
armády v Anglii, ale protoÏe Ïenaté s
dûtmi z Kanady do Anglie neposílali, slouÏil
jako instruktor ve v˘cvikov˘ch stfiediscích
kanadské armády. V roce 1999 byl
rozkazem ministra obrany âR pov˘‰en na
plukovníka ve v˘sluÏbû.
Po rozdûlení âeskoslovenska poÏádal o
ãeské obãanství. Bylo mu sdûleno, Ïe na
základû pfiedloÏen˘ch dokumentÛ je
nejspí‰ slovensk˘m obãanem.
V pozdûj‰ích letech na sebe upozornil
sv˘m mistrn˘m popisem ãs. legií v první
svûtové válce: “Stojí za zmínku, Ïe
ãeskoslovenské armády první svûtové
války, sloÏené z âechÛ, ktefií 300 let byli
pod vládou habsburské dynastie rakousko-
uherského imperia, a SlovákÛ, ktefií po
tisíc rokÛ Ïili pod botou maìarsk˘ch lordÛ,
byly schopny organizovat - mimo území
své zemû - armádu, která pochodovala
pfies ruské imperium, plavila se Tich˘m,
Atlantick˘m a Indick˘m oceánem,
V˘chodoãínsk˘m a Stfiedozemním mofiem,
pfiesunula se pfies U.S.A. a Kanadu - v˘kon,
jak˘m se nemÛÏe pochlubit armáda
Ïádného jiného národa.”
Nejmlad‰ím z vyznamenan˘ch je Karel
Wolf, kter˘ se narodil v Praze 27. srpna
1920. Mûl zajímav˘ Ïivot a dosud je ve
v˘borné kondici.
V dubnu 1939 se pfiihlásil jako dobrovolník
do âeskoslovenské armády ve Francii,
kde byla schválena francouzskou vládou
po vypuknutí války. V ãervnu 1940 byla
evakuována do Anglie, kde Karel Wolf
(nyní plukovník ve v˘sluÏbû) byl nûjak˘
ãas ãlenem ochranky prezidenta Bene‰e
a spolupracovníkem deníku
ãeskoslovenského vojska Na‰e noviny,
kter˘ vycházel kaÏd˘ den v t˘dnu (celkem
vy‰lo 1747 ãísel), a  humoristického
ãasopisu “Kaktus”, kde byl ãlenem odboru,
kter˘ naslouchal rozhlasov˘m vysíláním
skoro z poloviny svûta. SlouÏil u 1. ãs.

obrnûné armády nejdfiíve v Anglii, a pozdûji
ve Francii u Dunkerque. Válku ukonãil na
PlzeÀsku v kvûtnu 1945 a 7. ãervence byl
demobilizován.
Po válce dokonãil vysoko‰kolská studia a
stal se inÏen˘rem. Zaãátkem padesát˘ch
let se dostal do Anglie a posléze do Kanady,
kde se v˘bornû uplatnil.  Je nositelem
ãeskoslovenského váleãného kfiíÏe a
medaile za chrabrost.
Nevyznamenaného (pfii této pfiíleÏitosti)
Franti‰ka Tesafie jsem si nechal nakonec,
aãkoliv v této skupinû je druh˘ nejstar‰í;
jen o nûkolik mûsícÛ mlad‰í neÏ Josef
SvatoÀ. Narodil se 2. prosince 1914  v
Nedakonicích u Uherského Hradi‰tû, vyuãil
se v  koloniálním obchodu, v roce 1934
nastoupil u BaÈÛ, v roce 1938 byl vyslán
do Nigerie (pozdûji krásnû popsal reakci
maminky: “KdyÏ jsem jí ukázal na mapû
Afriku a potom Nigerii, zalomila rukama a
hned se kfiiÏovala” - jak neuvûfiitelnû se
svût zmûnil za jeho Ïivota...). Aãkoliv toto
vyprávûní je o vojácích, v Ïivotû Franti‰ka
Tesafie dominoval jeho vztah k Svatavû
Kapounové, s níÏ vymûnil jeden dopis v
roce 1939, pak pfii‰la válka a Franti‰ek se
pfiihlásil do ãeskoslovenské armády v
Anglii. Takhle popisuje svoji vojenskou
kariéru, která zaãala absolvováním
para‰utistického kurzu: “·li skákat, napfied
nûkolik skokÛ z balonu a potom na letadla.
V‰e dobfie dopadlo, ani jeden zranûn˘, jen
jeden ztratil hodinky, ale ty jsme pak také
na‰li. Po vylodûní armád nás pfiestûhovali

do Francie, kde jsme drÏeli v ‰achu Nûmce
v obsazeném Dunkerque”. Dostal nûkolik
medailí, vãetnû Pamûtní medaile udûlené
mûstem Dunkerque, âeskoslovenské
medaile za zásluhy II. stupnû v uznání
vynikajících ãinÛ mimo boj (udûlovací listinu
podepsal tehdej‰í prezident  âSR Ludvík
Svoboda), Pamûtní medaili k 55. v˘roãí
konce II. svûtové války (udûlovací
dokument podepsal tehdej‰í ministersk˘
pfiedseda Milo‰ Zeman). O sv˘ch
vyznamenáních Franti‰ek Tesafi fiíká: “
Mám jich asi ‰est, ale to nejsou Ïádné
velké medály, jako Váleãn˘ kfiíÏ apod.”
Myslím si, Ïe Franti‰ek Tesafi za
nejhrdin‰tûj‰í ãin  svého Ïivota povaÏuje
dopis, kter˘ v ãervnu 1947 poslal rodiãÛm
Svatavy: Pfiednû bych Vás chtûl poprosit o
prominutí, Ïe Vám pí‰i, aniÏ mne znáte.
Jistû je Vám v‰ak známo od Svatavy, Ïe
pojede za mnou do Afriky, aby se stala
mojí Ïenou. JelikoÏ mi není moÏno poÏádat
o ruku Va‰í sleãny Svatavy osobnû,
dovoluji si Vás poÏádat touto nezvyklou
cestou a sice dopisem. Jistû je pro Vás
velmi tûÏká vûc dát dceru nûkomu, koho
neznáte a kterého nezná osobnû ani Va‰e
dcera. Pfiesto Svataviny rodiãe svolení
dali, Svatava jela do Nigerie (kde se musili
rychle vzít, aby Svatavu nevypovûdûli ze
zemû, a Franti‰ek a Svatava spolu Ïili v
‰Èastném manÏelství aÏ do její smrti pfied
nûkolika málo lety...

Josef âermák
***—-
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Tuhle mne jeden kamarád nabádal, abych
pfiestal uÏívat rozvrstvení politického
sm˘‰lení na levicové a pravicové, Ïe tím
matu pojmy. Zbláznil ses, vzru‰il jsem
se, to je podobné jako bys mne Ïádal
pfiestat uÏívat slova zima a teplo, hlad a
sytost, pohoda a nepohoda; jsou to
nejjednodu‰‰í a binární charakteristiky
svûta kolem nás. Zdálo se, Ïe jsem se
‰patnû vyjádfiil, a tak jsem to
pfieformuloval, Ïe levicové sm˘‰lení
vcelku znamená, Ïe nûkdo jin˘ vyfie‰í
problémy za nás, nejãastûji vláda, zatímco
pravicové sm˘‰lení spoãívá v tom, Ïe
ãlovûk je dospûl˘ a zodpovûdn˘ za své
problémy a tyto fie‰í sám a po svém.

„Mohl bys b˘t konkrétní, kdyÏ jsem z
tûch teorií levice a pravice uÏ znaven˘?“
„Snadno,“ fiekl jsem, „protoÏe sociální

vlády, a nefiíkám levicové, jak se patfií,
pfiebraly na bedra státu sociální opatfiení,
která pfiivedou tyto vlády k bankrotu neÏ
budeme mít 80 let.“
Oba jsem ‰edesátníci a mÛj partner se

zachvûl viditelnou obavou.
„KdyÏ stát pfievezme zdravotnictví do

sv˘ch byrokratick˘ch tlapiãek, je kalamita
z dÛvodÛ stárnoucí populace nabíledni, a
kdo to nevidí bude velice pfiekvapen, a to
velice brzy. VÏdyÈ uÏ je to tady, kdy v
kanadském státním zdravotnictví je na
kaÏdého lékafie a kaÏdou o‰etfiovatelku

Doleva ãi doprava - vûdût není otrava!
dohlíÏející úfiedník. S penzí je to neménû
kalamitní, protoÏe stárnoucí populace
poÏaduje, co si u státu pfiedplatila za svÛj
pracovní Ïivot, ale státní byrokracie ty
peníze utratila za jiné vymoÏenosti
sociální péãe. Tím, Ïe stát pfievzal do
sv˘ch rukou zdravotní poji‰tûní a penzijní
poji‰tûní, vytvofiil nezvládnuteln˘
monopol, kter˘ bobtná bez ohledu na
sluÏby a platby, které má v˘hledovû
poskytovat sv˘m plátcÛm.“
„Ty si opravdu myslí‰, Ïe tyto dva hlavní

programy, zdravotnictví a penze, stát
nezvládne?“
„NemÛÏe zvládnout, protoÏe zákony

narÛstají s byrokracií, a to narÛstání, které

nemá nic co dûlat s racionalizací ãi
inovací, dokonale popsal profesor
Parkinson blahé pamûti pfied padesáti
lety.“
„Co se tedy stane s kanadsk˘m státním

zdravotnictvím?“ provokoval mne dál mÛj
kumpán.
„Snadná odpovûì,“ fiekl jsem, „buì

zaãneme strkat v‰imné do kapsy
zdravotnímu personálu, abychom se
dostali do popfiedí ve frontû na rÛzné
lékafiské zákroky, coÏ se uÏ dûje, ale
málo se o tom pí‰e, anebo se zaãne
pfiiplácet ke státnímu poji‰tûní nûjak˘
manipulaãní ãi preferenãní pfiíplatek, kter˘
jsme zaplatili pfied mûsícem, $140, za
jakousi iluzi, Ïe budeme o‰etfiení dfiíve
neÏ ti, co pfiíplatek nezaplatili.“
MÛj partner se viditelnû vzru‰il

pfiedstavou, jak vsouvá obálku do kapsy
lékafie.
„A co ty penze?“
„To si spoãítej sám, kdyÏ tento rok jde do

dÛchodu kaÏdou minutu jeden dÛchodce,
to je pfies pÛl milionu lidí za rok a
maturovalo necel˘ch 300.000, ktefií jdou
pracovat.“
MÛj partner zatnul zuby a optal se, co v

takové situaci bude dûlat leviãák?
„Bude kvílet, Ïe nedostal, co si vyslouÏil

a pÛjde dûlat hluk do ulic, pokud mu nohy
slouÏí...“
„A praviãák?“
„Ten zatne zuby, sníÏí svÛj Ïivotní

standard a zaãne pfiibírat ze sv˘ch úspor,
které si uÏ na‰etfiil.“
Chtûl jsem je‰tû promluvit o utopické

valorizaci dÛchodu, ale mÛj partner
znechucenû ode‰el.

RosÈa Firla - Sudbury
***—

Mil˘ RosÈo,
úvahy o tom, jak bude spoleãnost vypadat, aÏ
bude za dvacet let více dÛchodcÛ neÏ maturantÛ,
mnû pfiipomínají star˘ vtip, jak jedou dva ve
vlaku. Jeden fiíká: „Mohl byste to okno zavfiít,
venku je zima!“ A druh˘ mu odpoví: „A to si
myslíte, Ïe kdyÏ to okno zavfiu, Ïe bude venku
tepleji?!“
DÛchodovou reformou se toho mnoho nezmûní.
Tím, Ïe budeme nutit pracovat lidi, ktefií na
práci nestaãí, si mnoho nepomÛÏeme. A kde je
fieãeno, Ïe by si star‰í lidé nemohli odpoãinout,
zatímco mladí absolventi ‰kol by mohli zaãít
okamÏitû pracovat. Na obou stranách by ubylo
stresu. Pokud klesne nezamûstnanost mlad˘ch
lidí, je to jen pozitivní jev. Navíc, na poji‰tûní
mohou pfiispívat v budoucnu nejen maturanti,
ale mohou to b˘t i imigranti. KaÏdopádnû
„pravicové“ vlády dûlají pro obû tyto skupiny,
jak pro absolventy ‰kol, tak pro pfiistûhovalce,
neuvûfiitelnû málo, aãkoliv tato zemû z toho v
minulosti prosperovala.
Proto bych skuteãnû uvítal uÏívat pojmy levice
a pravice co nejménû. Je známo, Ïe liberální
vláda, ãili vláda z tvého pohledu levicová,
otoãila rozpoãtov˘ schodek v zisk, zatímco
konzervativní vláda to vrátila zpût do ãerven˘ch
ãísel. RovnûÏ ve Spojen˘ch státech dokazovala
v tomhle ohledu nejlep‰í v˘sledky v poslední
dobû demokratická Clintonova vláda, nikoliv
vlády Ronalda Reagana ãi Bushe star‰ího nebo
mlad‰ího. Obamovu vládu nechávám stranou,
je‰tû není u konce, abychom to posoudili.
Nemyslím si, Ïe hlavním problémem je, kdyÏ
se stát postará o sociálnû slabé jedince. Velice
ãasto také nezáleÏí ani na tom, jestli se jedná o
státní nebo soukromou spoleãnost. Napfiíklad
âSA fungovaly mnohem lépe jako státní
spoleãnost neÏ Tvrdíkova akciovka.
Spí‰e záleÏí na tom, jestli se jedná o velk˘
mamutí byznys anebo o malé podnikání.
Komunisté sázeli na centralizaci, konzervativní
Harrisova vláda tomu fiíkala amalgamace.
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Evropská a kanadská kuchynû
Slovensk˘ i szegedinsk˘ gulá‰ s knedlíky, smaÏen˘ s˘r,  fiízek!

V nedûli, v pondûlí a ve stfiedu mÛÏete mít populární kfiidélka!
Dvacet toãen˘ch domácích i dovezen˘ch piv

Velká obrazovka, na které mÛÏete sledovat pfiímé fotbalové
 i hokejové pfienosy!

Na va‰i náv‰tûvu
na 781 Annette St. (kfiiÏovatka Jane St.) v Torontu

se tû‰í

Jozef Karol; Tel.: 416/767-8882

V˘sledek je stejn˘: vûci fungují mnohem hÛfie.
Velké soukromé spoleãnosti se blíÏí svou
strukturou státním podnikÛm. Nikdo nemá za
nic zodpovûdnost a nejhÛfie v‰e funguje, kdyÏ
je stát propojen se soukromou firmou, pokud ta
získala v˘luãné postavení, ãi monopol, na urãité
sluÏby. Byla to právû konzervativní vláda, která
zachraÀovala zde v Kanadû bankrotující GM v
Oshawû a dávala jim nesmyslné dotace. Pfies
ve‰kerou pravicovou hluãnost jsou platy
politikÛ, ãlenÛ parlamentu a senátu neúmûrné
bez ohledu na to, kterou stranu zastupují.
ManaÏéfii firem se státními zakázkami si pak
rozdûlují tuãné odmûny.
Vyspûlost spoleãnosti je v tom, Ïe se postará o
slabé jedince a nesmíme si plést vyspûlost s
hrabivostí. Roste majetek bohat˘ch, mizí stfiední

vrstva a narÛstá chudina. Tím, Ïe dÛchodci
musí makat do posledního okamÏiku neÏ
zaklepou baãkorami se Ïádná spoleãnost nestala
vyspûlej‰í.
Ohlednû zdravotnictví v âR mne zaujal právû
ãlánek dr. Hnízdila, kter˘ zdÛrazÀuje dÛleÏitost
mal˘ch nemocnic. Pokud se ze zdravotnictví
udûlá v˘dûleãn˘ podnik, pak je to tragédie, a
pokud to bude prodûleãné, tak do toho Ïádn˘
podnikatel nepÛjde. A souãasnou ‰patnou
ztrátovou situaci v ãeském zdravotnictví a
v˘bornou situaci zdravotních poji‰Èoven
pfiipisuji právû ‰patnému nastavení tamního
systému lékafiské péãe.
Tím nechci tvrdit, Ïe tady je situace ideální.
S pozdravem

Ale‰ Bfiezina

Nadmûrná lékafiská péãe ‰kodí zdraví
Autor: Jan Hnízdil
O odchodech lékafiÛ, krizi zdravotnictví a
medicíny.
Rozhovor pro ãasopis Peãuj doma.
UÏ nûkolik mûsícÛ na nás, potenciální
pacienty, doslova útoãí zprávy o tom, kolik
lékafiÛ hodlá odejít za lep‰ími
ekonomick˘mi podmínkami do zahraniãí.
Je oprávnûná úzkost obãana, Ïe se v âesku
zhor‰í zdravotnická péãe?
Zdravotnictví je nároãná profese. Srovnání
platÛ soudcÛ a lékafiÛ bije do oãí. VÛbec se
nedivím, Ïe jsou kolegové rozzlobení. Platy
lékafiÛ státních nemocnic jsou skuteãnû
ostudné. Hrozby masového odchodu do
zahraniãí se ale neobávám. Mohl by totiÏ
padnout m˘tus o nepostradatelném a
v‰emocném zdravotnictví. Mohlo by se
ukázat, Ïe spousta lidí lékafiskou péãi
vÛbec nepotfiebuje. KdyÏ v sedmdesát˘ch
letech minulého století stávkovali lékafii a
sestry v Izraeli, sníÏila se v „postiÏen˘ch“
oblastech úmrtnost na polovinu. Podobnû
tomu bylo v hlavním mûstû Kolumbie
Bogotû. Bûhem dvaapadesáti dnÛ trvající
stávky tam klesla úmrtnost o pûtatfiicet
procent. Na druhou stranu pokud vût‰í poãet
lékafiÛ do ciziny odejde, bude to jen voda na
ml˘n ministerstva zdravotnictví. Plánuje totiÏ
ru‰ení mal˘ch a podporu velk˘ nemocnic.
Tím se ale krize jen zavr‰í. Nemocniãní kolosy
totiÏ svojí velikostí, neosobním prostfiedím a
soustfiedûním na produkci v˘konÛ ohroÏují
zdraví pacientÛ. Nelze je fiídit, nelze je
kontrolovat, nelze je zaplatit. Sk˘tají ideální
podmínky pro korupci a uspokojování zájmÛ
drav˘ch skupin medicínsko-farmaceutického
komplexu. MoÏná právû proto mají takovou
podporu státu.
Jak ale je moÏné, Ïe profese lékafie je
spoleãností tak uznávaná a souãasnû tak
‰patnû honorovaná?
Kdo za to mÛÏe? Kdo udûlal z doktorÛ mizernû
placené otroky? Politici? Poji‰Èovny?
Komora? Ale ne! Otroky jsme ze sebe udûlali
my sami. Systém zaloÏen˘ na nesmyslném
hromadûní v˘konÛ nám dlouho vyhovoval.
Ochotnû jsme se smífiili s tvrzením, Ïe ‰pinavé
peníze neexistují a v‰echno napraví ruka
trhu. Teì doplácíme na shovívavost vÛãi
korupci a pl˘tvání. Je zbabûlé svalovat vinu
na jiné nebo hrozit odchodem. Tûch pár
‰piãkov˘ch lékafiÛ, o které je v zahraniãí zájem,
tam uÏ dávno pracuje. Vût‰ina ostatních by
moÏná brala vût‰í plat, v cizí zemi by se ale
dostala do pozice ukrajinského dûlníka u nás.
Krizi si musíme vyfie‰it tady. Nebylo nám
„nadrobeno“. Sami jsme si „nadrobili“ a sami
si to i sníme.
Bûhem zmínûné kampanû jsem zahlédl
slogan „Ná‰ exodus, vá‰ exitus“. Není
tohle uÏ v rozporu s etikou?
Ten slogan jsem vidûl. Trochu mi to pfiipomíná:
„Uchvátí-li Tû, zahyne‰!“. Bûhá mi z toho
mráz po zádech.
Je ãeské zdravotnictví nemocné?
Politici spoustu let mluví o krizi zdravotnictví a
potfiebû reformy. Zatím se ale Ïádnému
ministrovi nepodafiilo ji uskuteãnit.
Zdravotnictví je totiÏ jen forma, kterou se
realizuje medicína. Reformátofii pfiitom
vycházejí z pfiedpokladu, Ïe ve‰kerá

poskytované péãe je kvalitní, úãelná a pfiesnû
indikovaná, jenom na ni chybûjí peníze. To je
zásadní omyl. V krizi je také medicína.
Obrovská sousta vy‰etfiení a lékÛ je
ordinována úplnû zbyteãnû. Pouhá snaha o
zmûnu formy - „re-formu“- zdravotnictví,
nestaãí. Nutná je zmûna medicínského
my‰lení a medicínské praxe.
âím tedy podle Vás stÛnû medicína…?
Nemoc má tfii hlavní pfiíznaky: atomizace,
objektivizace a podcenûní v˘znamu vztahu
lékafi - pacient. To v‰echno okofienûné
neviditelnou rukou trhu. Zaãnu atomizací.
Lékafiská vûda oddûlila tûlesné a du‰evní
pochody, atomizovala ãlovûka na jednotlivé
orgány, tkánû a skupiny bunûk, aby se sama
rozpadla na specialisty dílãích oborÛ. Díky
tomu dosáhla pfievratn˘ch objevÛ, souãasnû
se z ní ale úplnû vytratila schopnost posoudit
detailní informace v souvislostech Ïivotního
pfiíbûhu konkrétního pacienta, schopnost
komplexního psychosomatického pfiístupu.
Nauãili jsme se dokonale rozumût chorobám,
ale pfiestali jsme rozumût lidem. Pacient se
pro nás stal „Ïluãníkem, apendixem,
infarktem“. On je ale bezradn˘m ãlovûkem v
tûÏké Ïivotní situaci. My bychom ji mûli
pochopit a tûÏk˘m obdobím jej provést.
Za druhé objektivizace…
Biologická medicína vychází z pfiedpokladu,
Ïe kaÏdá zdravotní porucha má nûjakou
objektivní pfiíãinu, kterou lze pomocí
vy‰etfiovací techniky odhalit a zásahem zvenãí
- léky, operací, fyzikálním pÛsobením - léãit. V
roce 2001 ale zvefiejnil ãasopis British Medical
Journal závûry studie, bûhem níÏ vûdci
zkoumali zdravotnickou dokumentaci 60 tisíc
pacientÛ, vy‰etfien˘ch ambulantními
specialisty v letech 1993 aÏ 2001. Vybrali 361
tûch, ktefií stáli zdravotnick˘ systém nejvíc
penûz. Ve studii se poprvé objevil termín
„nevysvûtlitelné choroby“. Jde o situaci, kdy
se do ordinace dostaví ãlovûk s typick˘m
tûlesn˘m problémem - bolestí hlavy nebo
zad, bu‰ením srdce, svíráním Ïaludku,
únavou, závratûmi, nevolností - a je pro nûj
opakovanû vy‰etfiován za pouÏití
nejmodernûj‰í techniky. U témûfi 40 %
pacientÛ se ale nepodafiilo objektivnû zjistit,
co jim vlastnû je. Tyto obtíÏe jsou totiÏ
somatizací neboli ztûlesÀováním sloÏité,
nefie‰ené Ïivotní situace. âlovûk je bezradn˘,
Ïije ve stresu a tûlo ãasem zaãne problém
fie‰it po svém - nemocí. Pro biologicky
vzdûlaného lékafie je to hypochondr, simulant
nebo pfiípad pro psychiatra. On ale skuteãnû
trpí. Jenom to nemÛÏe objektivnû dokázat.
Vztah lékafi - pacient?
Moderní medicína se odehrává „mimo“ vztah.
V neosobním prostfiedí velk˘ch nemocnic
pacient nezná lékafie a lékafi nezná pacienta.
Neví nic o jeho povaze, osobnostních
zvlá‰tnostech, zpÛsobu Ïivota, starostech a
radostech, o tom, jak dÛleÏité jsou pro urãení
správné diagnózy. Netu‰í, Ïe hlavní roli má v
medicínû vztah vzájemné dÛvûry. V rozpacích
a nejistotû pacienta odesílá na rÛzná vy‰etfiení
„k vylouãení“ objektivní pfiíãiny a ordinuje
zbyteãné léky. Ne proto, Ïe by to stav pacienta
vyÏadoval, ale proto, Ïe jeho stonání nerozumí
a chce b˘t za v‰ech okolností „kryt˘“.

Pokračování na str. 10



10 February 10, 2011Medical

A jakou terapii byste ordinoval?
Zaprvé: vzdûlání. O tom zatím Ïádn˘ ministr nemluvil. Lékafiské
fakulty by mûly mediky vzdûlávat nejen v biologick˘ch, ale i
v psychosociálních oborech. Nauãit je komplexnímu,
psychoterapeutickému pfiístupu k pacientovi, umûní navázat
s ním kvalitní vztah a zasadit zdravotní obtíÏe do souvislostí
jeho Ïivotního pfiíbûhu.
Zadruhé: podpora praktick˘ch, osobních nebo rodinn˘ch
lékafiÛ. Na nich závisí kvalita celé medicíny. Praktik totiÏ stojí
nejblíÏe pacientova Ïivotního prostoru, zná jeho povahu,
rodinné vztahy, profesi, radosti a starosti.… Bez drah˘ch
vy‰etfiení dokáÏe odhalit skuteãnou pfiíãinu obtíÏí, rychle a
efektivnû léãit.
Zatfietí: pfiestat dotovat velké nemocnice a vytváfiet malá
zafiízení s podmínkami, které budou nejbliÏ‰í pfiirozenému
rodinnému prostfiedí pacienta - s kvalitní stravou, s pfiívûtiv˘m
jednáním a bez zbyteãného ranního buzení. Takové zmûny
by ale byly katastrofou pro medicínsko-farmaceutick˘ komplex.
Jeho zisky totiÏ závisí na tom, kolik lidí se léãí, ne na tom, kolik
se jich uzdraví. Obávám se proto, Ïe stávající systém
zdravotnictví se reformovat vÛbec nedá. S nejvût‰í
pravdûpodobností jej ãeká úpln˘ rozklad. Ani ministerstvo,
ani politici nás nespasí. Pokud se nechceme doãkat hofikého
konce, mûli bychom, místo vyhroÏování pacientÛm odchodem
do zahraniãí, spojit síly a zaãít okamÏitû pracovat na vytvofiení
nového systému zdravotnictví a medicíny.
Mám pfied sebou Va‰i publikaci „M˘m marodÛm aneb
Jak vyrobit pacienta“. Nezní titul krátk˘ch úvah nad
praktikami v nûkter˘ch ordinacích docela potmû‰ile vÛãi
va‰im kolegÛm lékafiÛm?
To urãitû nebylo cílem. Mohl bych napsat stohy knih o
skvûl˘ch lékafiích, zázraãn˘ch lécích a neuvûfiiteln˘ch
úspû‰ích, kter˘ch dosahuje moderní medicína. Na pfiíbûzích
pacientÛ jsem chtûl upozornit na limity a nebezpeãí, která
pfiiná‰í úzce biologick˘ pohled na nemocného ãlovûka a
obchodnû- prÛmyslové pojetí medicíny.
Ze stejn˘ch ordinací sly‰íme, Ïe doktor dnes víc ãasu
musí vûnovat úfiadování, místo aby léãil - a potom Ïe ho
je‰tû ãekají náv‰tûvy u nemocn˘ch…
Tak tomu opravdu je. Mnohem vût‰í dÛraz se klade na peãlivé
„zúfiadování“, neÏ na to, jestli byla náv‰tûva u lékafie pacientovi
k nûãemu uÏiteãná. Nedávno jsem ãetl zajímavou studii
vy‰etfiovacích postupÛ u pacientÛ s bolestmi zad, kterou
provedli ve ·védsku. Prakticky kaÏdého lékafii
automaticky posílali na rentgen pátefie. Aby nûco
nezanedbali. Ukázalo se ale, Ïe bez znalostí Ïivotního
stylu pacientÛ mÛÏe rentgenov˘ snímek jen velmi málo
pfiispût k objasnûní diagnózy. Neoãekávan˘ a pro léãbu
v˘znamn˘ nález se totiÏ vyskytnul jen u jednoho z 2500
rentgenovan˘ch pacientÛ. Ti zb˘vající byli „lege artis“
snímkováni úplnû zbyteãnû. Pokud by se lékafi s pacientem
blíÏ seznámil, rychle by pochopil, jakou informaci jeho bolest
zad pfiiná‰í. Vy‰etfiení, lékÛ i administrativy by rázem ubylo.
Sami jsme na tuto hru pfiistoupili a také za to zaplatíme.
Nejen ãekárnami onûch ordinací jde ale hlas, Ïe lékafii si
vzájemnû posílají pacienty na v‰emoÏná - a nezfiídka
zbyteãná - vy‰etfiení, Ïe je v tom obyãejné valení kuliãky
úkonÛ a bodÛ!
To není jen vina lékafiÛ. Na tom stojí cel˘ systém. Já na
kolegu, kolega na mnû. Kdo pfiestane valit kuliãku, ordinovat
vy‰etfiení, pfiedepisovat léky, rychle z nûj vypadne. ZaÏil jsem
to sám na sobû. Po promoci jsem nastoupil na rehabilitaãní
kliniku V‰eobecné fakultní nemocnice v Praze. Stereotypní
mechanická medicína mne vÛbec neuspokojovala. Dennû za
mnou pfiicházeli pacienti s rÛzn˘mi bolestmi. Posílal jsem je
na rÛzná vy‰etfiení, ordinoval léky. Pacienti se sice léãili, ale
neuzdravovali. Jejich stonání jsem vÛbec nerozumûl. Pak
jsem se setkal s kolegou ·avlíkem, zakladatelem ãeské
psychosomatiky. KdyÏ jsem se ho zeptal, jak˘ obor to vlastnû
dûlá, fiekl mi: „Zatímco ostatní lékafii léãí choroby, já radím
lidem, co mají udûlat pro to, aby se uzdravili.“ To se mi zalíbilo.
Pochopil jsem, Ïe kaÏdá nemoc je informace o tom, Ïe ãlovûk
dûlá ve svém Ïivotû nûjakou chybu. Zaãal jsem se o pacienty
zajímat, ptát se jich na zpÛsob Ïivota, radosti a starosti.
Otevfiel se mi nov˘ obzor. Stonání pacientÛ uÏ bylo
srozumitelné, dokázal jsem jim poradit. Ti, ktefií pochopili, se
zaãali uzdravovat. To byl mÛj konec. Pfiestal jsem valit kuliãky
v˘konÛ a bodÛ a moje pracovní místo bylo z „úsporn˘ch
dÛvodÛ“ zru‰eno.
Souvisí s tím jin˘ vá‰ v˘rok: „To, Ïe pacient neodejde z
ordinace spokojen˘, dokud nedostane recept, není jeho
chyba. Tak jsme si ho my, doktofii, vychovali“?
Lékafii se chovají k pacientÛm mechanisticky, pacienti se
chovají mechanisticky sami k sobû. Tak nás to nauãili na
lékafisk˘ch fakultách, tak jsme to my nauãili na‰e pacienty.
KdyÏ jsem pracoval na ambulanci kliniky fakultní nemocnice,
ãasto jsem si pfiipadal jako mechanik v autoservisu. Pacient
tam pfiijel se sv˘m tûlem a nadiktoval závady: „Záda mám

zablokovaná - tak je odblokujte. VrÏe mi v kolenû - dejte tam
injekci maziva. Zkontrolujte tlaky a tuky….“. Pak odloÏil svoje
tûlo a ãekal, aÏ ho zdravotniãtí mechanici opraví. Bûda, kdyÏ
se oprava nepovedla. „To byl asi ‰patn˘ doktor, neposlal mne
ani rentgen, nenapsal drahé léky. Musím zajet do kvalitnûj‰ího
servisu, do lep‰í nemocnice.“, fiekl si pacient. Ti lidé vÛbec
nechápou informaãní hodnotu nemoci a svÛj podíl na ní. Jak
ãlovûk Ïije, tak také stÛnû, pokud zpÛsob Ïivota nezmûní,
nemá ‰anci se uzdravit.
O reklamû na léky jste se vyjádfiil, Ïe je to historicky
nejvût‰í chemick˘ pokus na lidech. Není tohle ‰ífiení
popla‰né zprávy?
Pochopil jste to správnû. Opravdu biji na poplach.
Odstra‰ujícím pfiíkladem je cholesterol. Urãitû jste sly‰el,
Ïe:„Cholesterol je po rakovinû nejvût‰í nepfiítel lidstva.“.
Urãitû víte, Ïe: „Zv˘‰ená hladina cholesterolu pfiedstavuje
jeden z nejrizikovûj‰ích faktorÛ aterosklerózy a jejích
komplikací: napfiíklad srdeãního infarktu, cévní mozkové
pfiíhody nebo nedokrevnosti dolních konãetin.“. Tak na
nic neãekejte a pospíchejte k doktorovi. Bûda, jestli vám
v krvi najde víc, neÏ 5,5mmol/l. To uÏ jste marod. Máte
nemoc- hypercholesterolémii. VÛbec nevadí, Ïe jste se
do té doby cítil dobfie. V historicky krátkém ãase se
medicínské propagandû podafiilo vyvolat davovou paniku.
Nastala éra posedlosti mûfiení jeho hladiny. Fibráty a
statiny se staly neprodávanûj‰ími léky v dûjinách. V roce
2006 vynesly svûtov˘m v˘robcÛm 27,8 miliard dolarÛ. Skvûle
se jim dafií také u nás. UÏívá je uÏ skoro milión âechÛ a v
Ïebfiíãku nejuÏívanûj‰ích lékÛ suverénnû vedou. Teì nastává
vystfiízlivûní. „SniÏování cholesterolu zdrav˘m lidem k
niãemu nevede. Jen k potíÏím. Moc velk˘ ale není jejich
pfiínos ani pro pacienty, ktefií srdeãní pfiíhodu uÏ mají za
sebou. Mnohem lep‰ím lékem pro nû je pravideln˘
pohyb.“, tvrdí profesor Rodney A. Hayward z Michiganu. A
nejen on. To by ale obchodníci s nemocemi pfii‰li zkrátka.
Vypadá to, Ïe jsme jim skoãili na pûknû mastn˘ cholesterolov˘
„‰pek“. Víc neÏ na cholesterol dnes lidé stÛÀou na léky
proti nûmu.
Vím o vás, Ïe se zab˘váte problematikou
psychosomatické rehabilitace a léãbou bolesti. Co si
pod tímhle medicínsk˘m termínem má laik pfiedstavit?
Psychosomatické medicínû se také fiíká medicína pfiíbûhÛ.
JestliÏe ke mnû pfiijde pacient, seznámím se nejdfiív s pfiíbûhem
jeho nemoci - kdy a jak zaãala, jaká prodûlal vy‰etfiení, jak se
léãil a s jak˘m v˘sledkem, podrobnû jej prohlédnu - sestavím
jeho chorobopis. Souãasnû se ale zajímám o to, jaká v
uplynul˘ch letech prodûlal tûÏká Ïivotní období - sestavím
jeho Ïivotopis. KdyÏ pak porovnám chorobopis se Ïivotopisem,
zjistím, Ïe bolesti hlavy a vysok˘ tlak se datují od doby, kdy se
soudí o majetek s b˘valou manÏelkou…infarkt ho postihnul,
kdyÏ pfii‰el o místo vysokého manaÏera…pálení Ïáhy ho zlobí
chvíle, kdy syn zaãal brát drogy. Nemoc se stala ztûlesnûním
jeho Ïivotní situace. Nejlépe o tom vypovídají lidová pfiísloví:
„má toho plnou hlavu…zlomilo mu to srdce…leze mu to
krkem“.
A pfii této terapii se bez pomoci chemie obejdete?
Velkou vût‰inu zdravotních obtíÏí je pacient schopen zvládnout
vlastními silami. Jenom potfiebuje poradit jak. Právû v tom
vidím úlohu lékafie - b˘t prÛvodcem pacienta tûÏk˘m Ïivotním
obdobím. Léky i moderní vy‰etfiovací techniku pouÏívám
velmi úspornû, ale vyuÏívám. NejdÛleÏitûj‰í je pochopit, jakou
informaci nemoc pfiiná‰í, kde dûlá pacient ve svém Ïivotû
chybu a jak má zmûnit svoje chování, aby se uzdravil. Tím
nejúãinnûj‰ím lékem totiÏ jsou samoozdravné schopnosti. Ty
je potfieba povzbudit. Pokud ale síly pacienta na zvládnutí
nemoci nestaãí, pfiedepí‰u mu léky. Ov‰em s vûdomím, Ïe
jeho problémy dlouhodobû nefie‰í. Pomohou mu ale, aby se
odrazil ode dna a na‰el síly k potfiebné zmûnû.
Ve v‰ech sdûlovacích prostfiedcích se bez ustání proti
nûãemu bojuje - dokonce uÏ i proti stárnutí. Kdyby Ïil mÛj
otec sedlák, fiekl by nejspí‰: VÏdyÈ je to proti pfiírodû!
Sdílel byste jeho názor?
Odmaliãka se vzdûláváme, ‰kolíme, pfiipravujeme se na to,
co budeme dûlat, jak budeme úspû‰ní v profesi, ale vÛbec
nejsme uchystaní, ani z rodiny, ani ze ‰koly, Ïe budeme
stárnout, Ïe budeme umírat. Pro mnoho lidí je proto normální
proces stárnutí obrovsk˘m stresem. Spoleãnost od nich
neustále Ïádá v˘kon, zastávají manaÏerské funkce, neznají
odpoãinek a tûlo jim najednou zaãne hlásit, Ïe uÏ to nejde.
Nechtûjí ub˘vání sil rozumût a pomoc ãekají od medicíny.
Farmaceutick˘ prÛmysl to vycítil a zaãal okamÏitû vyuÏívat
poptávku po vûãném mládí. Vznikl vûdeck˘ obor anti-aging
medicína, medicína proti stárnutí. Tedy ne lidem pomoci
vyrovnat se s nûãím, co je naprosto pfiirozené, ale vnutit jim
prá‰ky, udûlat ze stárnutí nemoc. V medicínû se tomu fiíká
medializace - vytváfiení chorob z problémÛ kaÏdodenního
Ïivota. Moje babiãka by fiekla: „Lidská blbost je nekoneãná,
vÏdyÈ pfiece proti vûku není léku“.
Jak na vás pÛsobí neustálé omílání údajÛ, kolik lidí v
produktivním vûku musí Ïivit nemocné a seniory, a
skuteãnost, Ïe ministfii sociálních vûcí a zdravotnictví
proti tomu dÛraznû neprotestují?
To je jeden z nejvût‰ích paradoxÛ moderní medicíny a

spoleãnosti vÛbec. Na jedné stranû dokáÏe staré lidi
prostfiednictvím ‰piãkové techniky a lékÛ udrÏet pfii Ïivotû v
situacích, které nejsou k Ïivotu. Na druhé stranû se tímto
poãet seniorÛ odkázan˘ch na léky a techniku rychle zvy‰uje.
Délka jejich Ïivota se sice prodlouÏí, ale jeho kvalita tomu
ãasto neodpovídá. DoÏívají v zoufal˘ch situacích, opu‰tûní,
nebo v domovech dÛchodcÛ a léãebnách pro dlouhodobû
nemocné. SeniorÛ je hodnû a spoleãnost na to není uchystaná.
To urãitû neznamená, Ïe by se seniorÛm nemûla poskytovat
kvalitní medicínská péãe. Stejnû tak dÛleÏitá je ale podpora
psychická, sociální, komunitní a hospicová. To téma je pfiíli‰
váÏné a mediálnû málo atraktivní. Politici se mu vyh˘bají
velk˘m obloukem. Mnohem snáz se „zviditelní“ v hrdinském
boji o regulaãní poplatky.
Nikoli mimochodem - v záfií 2010 jste napsal otevfien˘
dopis ministrovi Hegerovi s návrhem protikorupãních
opatfiení ve zdravotnictví. Odpovûdûl vám, a jestli ano,
co?
Je‰tû jednou regulaãní poplatky. V‰imnûte si, kolik let se o
nû politici hádají. Pfiitom jde o smû‰nou ãástku tfiiceti
korun. V úhrnu pár stovek miliónÛ. Podle stfiízlivého
odhadu Transparency International âR nás korupce ve
zdravotnictví pfiijde roãnû na dvacet miliard. O tom politici
cudnû mlãí. Na problém korupce jsem upozorÀoval uÏ
nûkolik ministrÛ, rozesílal rÛzné návrhy. Pfied dvûma lety mi
pfii‰la bezobsaÏná odpovûì z právního odboru ministerstva
zdravotnictví. Napoãítal jsem v ní asi dvanáct pravopisn˘ch
chyb. Letos na podzim jsem to zkusil znovu. Pan ministr
Heger se zatím neozval. Nedûlám si Ïádné iluze. Medicínsko-
farmaceutick˘ komplex je korupcí tak prorostl˘, Ïe ji nelze
zlikvidovat bez zniãení samotného medicínsko-
farmaceutického komplexu. Mám dojem, Ïe uÏ to pan ministr
Heger také pochopil. Nedávno se vyjádfiil, Ïe ve funkci asi
dlouho nebude.
Zejména seniofii „zahnaní ke“ zdi i prostou
opotfiebovaností tûla hledají pomoc, kde se dá - v mnoha
pfiípadech také u léãitelÛ. Co vy a takzvaná alternativní
medicína?
Pfied lety jsem byl ãlenem Klubu ãesk˘ch skeptikÛ Sisyfos.
Vystupoval jsem proti akupunktufie, homeopatii, biotronice.
âasem mi ale zaãalo vrtat hlavou, jak je moÏné, Ïe alternativní
metody tolika lidem pomáhají, kdyÏ by vlastnû nemûly.
Vysvûtlení jsem na‰el v psychosomatice. Do ordinací lékafiÛ
pfiichází hodnû úzkostn˘ch, neurotick˘ch nebo depresivních
pacientÛ. Jejich tûlesné obtíÏe mají v˘razn˘ psychosociální
kontext. Od lékafie oãekávají pfiedev‰ím vstfiícnost, pochopení,
srozumitelné vysvûtlení a uklidnûní. Místo toho jsou ale
vystaveni nekoneãné fiadû vy‰etfiení a léãebn˘ch zákrokÛ,
které nejenÏe nevedou k odhalení pfiíãiny a vymizení obtíÏí,
ale jejich úzkost a neklid je‰tû zvy‰ují. Není divu, Ïe se takoví
pacienti obracejí na léãitele. Ten sice hluboké teoretické
znalosti a ‰piãkové technologie postrádá, o to více ale dokáÏe
vytûÏit z osobního setkání, navázání dÛvûryhodného vztahu,
seznámení se s Ïivotním pfiíbûhem pacienta a nakonec i z
magického pÛsobení léãitelsk˘ch metod. JestliÏe jde navíc o
ãlovûka empatického, s bohat˘mi Ïivotními zku‰enostmi a
intuicí, je schopen pacienta uklidnit, poradit mu s jeho problémy,
upravit jídelníãek, motivovat ke zmûnû chování. Pokud si
vûdecká medicína svoje selhání nepfiizná a neprohlédne, Ïe
tím nejcennûj‰ím lékem je osobnost takto - celostnû -
uvaÏujícího terapeuta, bude jen bezmocnû pfiihlíÏet, jak léãitelé
pronikají na její „posvátnou“ pÛdu.
Není právû ãas vrátit se nûkam zpátky? Vûdûl byste
kudy…?
Ptáte se na cestu ke zdraví? Co je to zdraví? Podle mne je to
schopnost zvládat problémy kaÏdodenního Ïivota. Pokud má
ãlovûk k fie‰ení problémÛ dost vÛle a sil, je zdrav˘. KdyÏ
zaãne vÛli ztrácet, je mu ne-volno. KdyÏ uÏ problémy zvládat
nemÛÏe, je ne-mocn˘. Co ale ãlovûk potfiebuje k tomu, aby
byl spokojen˘ a zdrav˘? Kromû stravy, pohybu a tûlesné
kondice to jsou také láska, pfiátelé, kultura, dobré vztahy a
zdravé Ïivotní prostfiedí. V konkurenãních trÏních podmínkách
na nû moc prostoru nezb˘vá. Dfiíve na to upozorÀovali jen
filosofové, teì uÏ jsou sly‰et i hlasy ekonomÛ. Luisa Corradová
z ekonomické fakulty univerzity Cambridge zkoumala, jak
souvisí hospodáfisk˘ rÛst a spokojenost obãanÛ. Dvacet tisíc
lidí ze sto osmdesáti oblastí Evropy zaznamenávalo do
dotazníku míru svého ‰tûstí. Oãekávalo se, Ïe nejlépe na tom
budou lidé v prosperujících ekonomikách slunné jiÏní Evropy.
Pfiekvapivû zvítûzili Dánové, pfied Finy, Iry a ·védy. Ukázalo
se, Ïe mnohem dÛleÏitûj‰í neÏ rÛst HDP je dÛvûra ve státní
správu, vymahatelnost práva a dobré mezilidské vztahy.
Právû to u nás chybí. V nemocné spoleãnosti nemohou Ïít
zdraví obãané. SnaÏím se proto lidi varovat. AÈ se nenechají
manipulovat politiky, reklamou, medicínsko-farmaceutick˘m
komplexem. AÈ si pfievezmou sami zodpovûdnost za svÛj
Ïivota svoje zdraví. Tím nejúãinnûj‰ím lékem je vytváfiení
obãanské spoleãnosti. To je práce pro kaÏdého z nás. To za
nás Ïádn˘ politik neudûlá.
 S MUDr. Janem Hnízdilem, z Centra komplexní péãe
Dobfiichovice, v listopadu 2010, pro ãasopis „Peãuj doma“,
hovofiil Jan Nouza, text mírnû aktualizován v lednu 2011.

***

Nadmûrná lékafiská péãe
‰kodí zdraví

Pokračování ze str. 9
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Dvû hospody na jednom rohu naproti AGO
(Dundas a McCaul)

v místû, kde je piva jako ‰afránu!

Na pípû jsou desítky evropsk˘ch piv a mezi nimi
Pilsner Urquell a Czechvar!

K tomu jídlo po cel˘ den
Otevfieno sedm dní v t˘dnu od 11 do 2 ráno.

Village Idiot Pub Sin&Redemption
126 McCaul St.

Toronto, Ontario M5T 1W2

Tel.: 416/597-1175
E-Mail: idiot@atef.ca

www.villageidiotpub.ca
***

136 McCaul ST.
Toronto, Ontario M5T 1W2

Tel.: 416/640-9197
E-Mail: sinners@atef.ca

www.sinandredemption.com
***

NHL

Pantéfii se zimy nezalekli
Toronto-Florida 4:3 (2:1, 1:1, 0:1 - 2:1)

PfiestoÏe venku hrozila zimní boufie, v Air Canada
Centre se hrálo, jako kdyby se nechumelilo. Pouze
zápas St. Louis- Colorado byl kvÛli poãasí odloÏen.
Bûhem utkání Toronto tfiikrát vedlo, Florida tfiikrát
vyrovnala. PfiestoÏe Florida zvítûzila v pomûru
stfiel 33:25, v prodlouÏení to bylo 3:0 pro Toronto,
ale rozhodly samostatné nájezdy. Pfii nich se
‰tûstûna pfiiklonila na stranu Maple Leafs. V
utkání nastoupili ãtyfii âe‰i: obránce Toronta
Tomá‰ Kaberle, asistoval pfii tfietí brance
Grabovského. Za Floridu nastoupili Radek Dvofiák,
Rostislav Olesz a Michal Frolík, kterému byla
pÛvodnû pfiipsána asistence pfii druhé brance,
pozdûji mu v‰ak byla odebrána ve prospûch
Ellerbyho. Pfiesto jsme se poslednû jmenovaného
jsme se nejprve zeptali nejen na zápas v Torontu,
ale také jak to vypadá s plánovan˘m odjezdem:
MF: Právû jsme dostali zprávu, Ïe letíme. Jinak
bychom museli jet vlakem do Montrealu, celou
noc. TakÏe je to dobrá zpráva pro nás.
ABE: A dne‰ní utkání?
MF: Cel˘ zápas jsme dotahovali, Toronto vedlo.
Nakonec bod je cenn˘. Dali jsme dva góly pfii
pfiesilovce, ty se nám v poslední dobû nedafiily.
Mohli jsme získat dva body, ale takhle je to
spravedlivé. Musíme se teì soustfiedit na dal‰í
zápas.
ABE: Jak hodnotíte tuto sezónu?
MF: JiÏ dlouho jsem nedal gól. Trochu se stfielecky
trápím a nemÛÏe mi to tam spadnout. Nedá se
fiíci, Ïe bych se nedostával do ‰ancí, ale jsem
trochu kfieãovit˘ pfii zakonãování. Chtûlo by to víc
klidu. Stále máme nadûji na postup do play-offs a
stále nûco doháníme a doufám, Ïe nakonec to
pfiece jen doÏeneme.
ABE: Nyní byla pfiestávka kvÛli „Zápasu
hvûzd“, jak˘ to mûlo pro vás v˘znam?
MF: Byli jsme rádi, Ïe jsme si mohli odpoãinout.
Ty ãtyfii dny pomÛÏou. Není to lehké. Mûli jsme
pouze jeden trénink a hned zápas. Myslím si, Ïe
jsme to zvládli docela dobfie.
ABE: Jak se vám líbil nov˘ formát „Zápasu
hvûzd“?
MF: Je to nûco nového, ale není to, co se od toho
ãekalo. Sám jsem ten zápas nevidûl, protoÏe
jsem nebyl doma.
ABE: Proã nechytal dnes Tomá‰ Vokoun?
MF: To je záleÏitostí trenérÛ, zfiejmû ho chtûli
nechat odpoãinout. Do toho skuteãnû nevidím.

***

Jifií Tlust˘ se vrátil
do Toronta

Toronto-Carolina 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Rozhodujícím momentem ve ãtvrteãním utkání
mezi Torontem a Carolinou byla polovina druhé
tfietiny, kdy hosté hráli témûfi dvouminutovou
pfiesilovku pûti proti tfiem. V té dobû se
vyznamenali dva hráãi Tim Brent, kter˘ nûkolikrát
odváÏnû padl do tvrd˘ch stfiel hostujících hráãÛ a
Brankáfi James Reimer, kter˘ se zdá b˘t v
souãasné dobû skuteãnû nejlep‰ím ze v‰ech tfií
torontsk˘ch brankáfiÛ na soupisce a kter˘ byl po
zápase po zásluze vyhlá‰en nejlep‰ím hráãem
utkání, zatímco Tim Brent byl oznaãen jako druhá
hvûzda zápasu. Dafiilo se i Tomá‰i Kaberlemu,
kter˘ asistoval pfii vedoucí brance Clarka
MacArthura, kdyÏ v 28. minutû propálil dûlovkou
od modré ãáry jinak dobrého Warda v brance
Caroliny. Je‰tû v druhé tfietinû po sólu zv˘‰il
blafákem Boyce. Tfietí branku pfiipojil ve 47. minutû
Versteeg. HostÛm se nedafiilo témûfi nic a tak
nebyl po utkání spokojen ani b˘val˘ torontsk˘
centr, nyní ve sluÏbách HurikánÛ Jifií Tlust˘:
JT: Nebyl to jednoduch˘ návrat, protoÏe jsme

prohráli 0:3 a takto se nedá pfiistupovat k utkání.
Musíme se z dne‰ka pouãit a hrát to, co jsme hráli
pfied tím, neÏ byla pfiestávka v NHL.
ABE: Jak jste spokojen v Carolinû?
JT: Líbí se mi tam. Je to tam trochu jiné. Volnûj‰í

atmosféra. Není takov˘ tlak od divákÛ a od médií
jako zde v Torontu. Hraje se mi tam dobfie.
Jedin˘m problémem bylo zranûní. Myslím, Ïe
pokud budu zdrav˘, tak se budu zlep‰ovat.
ABE: O jaké zranûní se jednalo?
JT: Pfietrhl jsem si nûjak˘ vaz v rameni. Vrátil

jsem se pfied pfiestávkou a hrál jsem ãtyfii zápasy.
Tohle je celkovû ‰esté utkání po zranûní.
ABE: Jak to vypadá s fyzickou kondicí po

takovém zranûní?
JT: JelikoÏ se jednalo o zranûní ramene, tak

jsem mohl bruslit, takÏe jsem si fyziãku udrÏoval.
Mohl jsem dûlat v‰echno ostatní. Tam nebyl
problém.
ABE: Je rozdílná va‰e úloha v Torontu a v

Carolinû?
JT: Neli‰í se mnoho. Je to skoro stejné. Musím

hrát nejlépe, jak umím a dávat góly, coÏ se mi v

poslední dobû moc nedafií.
ABE: Jak se vám líbí v Raleigh?
JT: Je to nûco trochu jiného neÏ v Torontu.

pfiíjemné a více rodinné. Na Toronto vzpomínám
rád. ProÏil jsem tu tfii roky. Dostal jsem v‰ak
novou pfiíleÏitost a musím se pfiizpÛsobit tomu,
kde jsem.
ABE: Jak˘ to byl pocit hrát proti Tomá‰i

Kaberlemu, s kter˘m jste zde hrál?
JT: Je to hezk˘ pocit hrát proti kamarádovi. Je

mi líto, Ïe jsme nevyhráli. Minule jsme se
po‰Èuchovali, protoÏe jsme vyhráli my, Vãera mi
psal Tomá‰, Ïe dnes vyhraje Toronto. A mûl
pravdu, nezískali jsme dva body, coÏ je ‰koda.
ABE: Jaká je ‰ance na postup do play-offs?
JT: Máme velkou ‰anci. protoÏe jsme devátí

máme o dva zápasy ménû a ztrácíme pouze bod.
âeká nás velk˘ zápas právû proti osmé Atlantû a
uvidíme, jak to dopadne.
ABE: Myslíte, Ïe nastoupí Ondfiej Pavelec?
JT: Doufám, Ïe nastoupí a doufám, Ïe mu dám

gól…
***

Ondfiej Pavelec: Chybami se
ãlovûk nemusí vÏdy uãit

Toronto-Atlanta 5:4 (0:2, 3:1, 2:1)
Torontsk˘ trenér Wilson po v˘prasku v Buffalu a po
‰patném zaãátku v pondûlí proti Atlantû zamíchal
sestavou. Phil Kessela, kter˘ se trápí, postavil aÏ
do tfietí útoãné fiady a podafiilo se mu zvrátit
nepfiízniv˘ v˘voj utkání. Tomá‰ Kaberle si pfii tom
pfiipsal 31. a 32. asistenci v této sezónû, coÏ je jen
o osm bodÛ ménû neÏ v‰ichni ostatní obránci
Maple Leafs dohromady. Zfiejmû rozhodujícím
momentem byla 55. minuta, kdy obránce Atlanty
Byfuglien naslepo nahrával pfied vlastní brankou a
tato nahrávka dozadu ‰la pfiímo na hokejku
Kulemina, kter˘ okamÏitû poslal puk za záda
pfiekvapeného  brankáfie Ondfieje Pavelce. Ondfiej
Pavelec v‰ak vehementnû popírá, Ïe by tento
moment rohodl o v˘sledku utkání.
OP: Cel˘ zápas není o jedné chybû. To se stane.

Od toho tam je brankáfi, aby to napravil. Nejedná se
o jednu chybu, ale o x chyb bûhem jednoho stfiídání.
To je ten problém. MÛÏeme si pak fiíkat, co chceme
v kabinû. O pfiestávce po první tfietinû jsme si
naordinovali, Ïe budeme hrát chytfie a na zaãátku
druhé tfietiny máme bûhem ãtyfi vtefiin na trestné
lavici dva hráãe a hrajeme v oslabení tfii na pût. To
se tûÏko brání a t˘m jako Toronto to dokáÏe
potrestat. A o to je to hor‰í, Ïe si takto prohráváme
zápasy sami.
ABE: Jak tûÏké je zkoncentrovat se v zápase,

kde se dûlá tolik chyb?
OP: Hokej je hra chyb. A ty chyby se dûlají v

kaÏdém zápase. Jde o to, aby jich bylo co nejménû
a donutit soupefie, aby je naopak dûlal. BohuÏel
nám se to nedafií a ty chyby dûláme my a proto
prohráváme.
ABE: Je tûÏké pro brankáfie zkoncentrovat se?
OP: KaÏd˘ zápas má vÏdy jin˘ prÛbûh. SnaÏím se

soustfiedit na svÛj v˘kon a nekoukat kolem sebe a
tak pomoci t˘mu, jak jen mohu, ale v poslední dobû
se to moc nedafií.
ABE: V závûreãné tfietinû to vypadalo jako, Ïe

vám docházely síly…
OP: To je pfiesnû ono ztratíme koncentraci. Hokej

se hraje ‰edesát minut a my jsme schopni vydrÏet
pouze dvû tfietiny. V závûru chybujeme a
prohrajeme. To se nestalo pouze dneska a bohuÏel
v poslední dobû se to stává pfiíli‰ ãasto.
ABE: Jaké jsou ‰ance na play-offs?
OP: Ty ‰ance zde pofiád jsou. Stále bojujeme o

osmé místo. Hraje se aÏ do konce, ale pokud
budeme hrát, tak jak hrajeme teì, tak to nevidím
moc rÛÏovû.

Ale‰ Bfiezina
***

Brankář Ondřej Pavelec
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281 Danforth Ave.
Toronto, Ont
(416) 466-0330

Rosti
Brankovsky

Broker
Jedineãné sluÏby

Pro prodej:
anal˘za trhu, obchodního trendu, místa, pfiíprava domu pro prodej.

Pro kupce:
 denní zasílání nabídky e-mailem, osobní prohlídka nemovitostí,

finanãní asistence.

Jsem tu pro vás!
Royal Le Page, Signature Realty

Independant owned and operated Brokerage
416/443-0300 - direct 416/443-9268

www.brankovsky.com * e-mail: rostib@rogers.com

BEST VALUE!!!

HURRY!!
 SPRING AND SUMMER

AIRLINE TICKETS ON SALE

1221 YONGE STREET

(BY SUMMERHILL

SUBWAY STATION)

TORONTO, ON

M4T 2T8

Phone: 416-504-3800

  Toll free:1-800-825-7577

Heart of Europe Holidays:

416-504-6399

Fax: 416-363-2205
A GETAWAY THAT’S MORE

THAN JUST A HOLIDAY!!!

ADVENTURE TRAVEL

 - EXOTIC TRAVEL

LUXURIOUS TRAVEL

 - ROMANTIC TRAVEL

WE OFFER ALL!!!

TRAVEL AND MEDICAL INSURANCE,

AIRLINE TICKETS

WWW.TICO.CA #1810380

SOKOL CANADA -
SOKOLSKÁ ÎUPA

KANADSKÁ
1911-2011

POJEëTE S NÁMI DO
CLEVELANDU

 NA XXVI. SLET
SOKOLA USA

Stfieda 29. ãervna
 - sobota 2. ãervence 2011
INDEPENDENCE, OHIO

(South Cleveland)
Budeme oslavovat 100 let Sokola Canada

V‰ichni jsou vítáni - urãitû si vyberete
program kterého se mÛÏete zúãastnit.

Stfieda 29. 6.
15:00 Basketbal

Veãer: Zahajovací ceremoniál
âtvrtek 30. 6.

Pfies den: Gymnastické soutûÏe, soutûÏe
zdatnosti, golfov˘ turnaj

Veãer: veãefie a spoleãenské události
Pátek 1. 7.

Pfies den: volejbalov˘ turnaj,
soutûÏe zdatnosti, kuÏelky

Veãer: Banket, kuÏelky, biliár, ohÀostroj
Sobota 2. 7.

Ráno: sletov˘ nácvik, soutûÏe
Vpodveãer: Slet

Veãer: Spoleãenské události
Sokol USA rovnûÏ pfiipravuje

autobusovou prohlídku mûstem
Cena autobusového zájezdu je 111 dolarÛ.

Maximální poãet: 56 lidí
Ubytování

v Hotelu Holiday INN Independnce
Pokoj pro ãtyfii lidi 100 dolarÛ za noc, vãetnû danû.

Datum autobusového zájezdu
se mÛÏe posunout podle potfieby.

Uzávûrka pfiihlá‰ek 30. dubna 2011.
Informace

Hana Jurásek: Tel.: 905/838-2541
e-mail: hanajurasek@yahoo.ca

Anna Janou‰: Tel.: 905/884-8211;
e-mail: anna.sokol@bell.net

***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

8. 2. 2011 v 21:00
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

24. 2. 2011
Uzávûrka:
17. 2. 2011

arény bratislavského Tenisového národného centra.
VÏdyÈ domácí celek vyrukoval do boje se svou
hlavní hvûzdou Danielou Hantuchovou, která v
minulosti bylo pátá na svûtovém Ïebfiíãku, ale ne
vÏdycky k této soutûÏi reprezentaãních druÏstev
mûla kladn˘ vztah. Naopak esem v ãeském rukávu
byla loÀská semifinalistka Wimbledonu a ãerstvá
ãtvrtfinalistka mezinárodního mistrovství Austrálie
v Melbourne Petra Kvitová...
Utkání v‰ak mûlo neuvûfiiteln˘ prÛbûh. VÏdyÈ po

obou sobotních a úvodní nedûlní dvouhfie bylo o
v˘sledku rozhodnuto a navíc takov˘ zpÛsobem, o
jakém se slovensk˘ch fanou‰kÛm nezdálo ani v
nejhor‰ím snu. âesk˘ t˘m vedl 3:0, aniÏ by do této
chvíle ztratil jedin˘ set! Vlastnû nejvyrovnanûj‰í byl
hned úvodní duel Daniely Hantuchové s Lucií
·afáfiovou. Lep‰í koncovka v tie-breaku rozhodla o
zisku prvního setu ·afáfiové, která se v‰ak zásluhou
pestfiej‰í hry a znamenité ruky ve druhém prosadila
uÏ v˘raznûji. Pak Dominika Cibulková, semifinalistka
mezinárodního mistrovství Francie 2009 v PafiíÏi,
sice proti Petfie Kvitové bojovala, jak mohla a
vracela nûkdy i zdánlivû ztracené míãe, av‰ak v
celkovém souãtu uhrála pouh˘ch pût gamÛ... V
souãasné dobû nejlep‰í ãeská tenistka dominovala
mnohem vût‰ím dÛrazem a její neomylná levaãka
vysílala na polovinu protihráãky jeden smrtící úder
za druh˘m. A ani v úvodu druhého dne se tento
pomûr sil nezmûnil. PfiestoÏe Hantuchová proti

Kvitové v prvním setu stáhla z nepfiízniv˘ch 1:5 na
4:5, odvrátila pût setbolÛ, ale to bylo v‰echno.
Kvitová pfiece jen dotáhla set do vítûzného konce a
pak uÏ pfiekypovala sv˘m herním sebevûdomím i
jistotou.
V‰ak také Petra Kvitová po utkání pfiiznala: “Cítím,

jakou mám formu a na rozdíl od loÀského roku, kdy
jsem po sv˘ch vynikajících v˘sledcích ve
Wimbledonu ‰la v˘konnostnû dolÛ, si ji tentokrát
budu chtít udrÏet co nejdéle.” A nehrající kapitán
druÏstva âeské republiky Petr Pála pfiizvukoval:
“Jsem na v˘sost spokojen s cel˘m na‰ím t˘mem a
takhle snadné vítûzství jsem urãitû neãekal.”
Poklonu ãesk˘m tenistkám sloÏila i Daniela
Hantuchová: “Mají nyní neuvûfiitelnou formu a
mohou cel˘ Pohár federace klidnû vyhrát! A co se
t˘ãe Kvitové, ta hraje krásn˘ agresivní tenis a je
otázkou ãasu, kdy se na Ïebfiíãku dostane do první
svûtové desítky. Momentálnû ji vidím jako jednu z
nejlep‰ích svûtov˘ch hráãek!” K Hantuchové je‰tû
nutno poznamenat, Ïe si na zaãátku roku v
australském Brisbane zranila nohu, pak vypadla
hned v prvních kolech turnajÛ v Sydney i v Mebourne
a zápasová nerozehranost ji urãitû limitovala i
tentokrát. A co na to nehrající kapitán celku
Slovenska Matej Lipták? “Nebylo o ãem hovofiit.
Soupefiky byly lep‰í v servisech i v returnech,
prostû nás pfiejely po v‰ech stránkách.”
KdyÏ uÏ bylo o v‰em rozhodnuto, tak alespoÀ

trochu náladu slovensk˘m tenisov˘m pfiíznivcÛm
vylep‰ila je‰tû ne osmnáctiletá Jana âepelová,
loÀská mistrynû Evropy ve dvouhfie i ve ãtyfihfie do
18 let a nyní hráãka páté stovky Ïenského svûtového
Ïebfiíãku. OdváÏnou hrou získala bod proti ·afáfiové,
která za nerozhodného stavu 1:1 na sety vzdala
pro zranûní  a v závûreãné ãtyfihfie spolu s
Magdalenou Rybárikovou zdolala ve tfiísetové bitvû
po dvou hodinách a ãtyfiech minutách Kvûtu
Peschkeovou a Barboru Záhlavovou-Str˘covou.
âesk˘ t˘m tedy uÏ potfietí za sebou postoupil do
semifinále Poháru federace, v nûmÏ 16. a 17.
dubna nastoupí v Belgii, která má k dispozici vítûzku
nedávného mezinárodního mistrovství Austrálie a
druhou hráãku souãasného svûtového Ïebfiíãku
Kim Clijstersovou. Pfiesto ãesk˘ nehrající kapitán
Petr Pála tvrdí: “Znáte pfiísloví do tfietice v‰eho
dobrého? Momentálnû máme t˘m, se kter˘m
bychom to mohli potvrdit!”
Slovensko - âeská republika 2:3 (Hantuchová -

·afáfiová 5:7,1:6, Cibulková - Kvitová 2:6, 3:6,
Hantuchová - Kvitová 4:6, 2:6, âepelová - ·afáfiová
4:6, 7:6 (7:5) a ·afáfiová vzdala pro zranûní,
Rybáriková, âepelová - Peschkeová, Záhlavová-
Str˘cová 6:1, 4:6, 7:6 (7:4).

JAROSLAV KIRCHNER, Bratislava
***

Slovensk˘ tenis proÏil v Bratislavû ãesk˘ ‰ok
KdyÏ bojuje âeská republika proti Slovensku, je to
vÏdycky velká událost. A jinak tomu nebylo ani
tentokrát v Bratislavû, kde se stfietly slovenské a
ãeské tenistky ve ãtvrtfinálovém stfietnutí svûtové
skupiny Poháru federace. Tento souboj se
uskuteãnil uÏ poãtvrté (mimochodem za poslední
ãtyfii roky potfietí!), ale dosud ani jednou se z vítûzství
neradoval celek Slovenska. O tom, Ïe se koneãnû
pfiepí‰í dûjiny, bylo pfiesvûdãené ãtyfimi tisícovkami
divákÛ po oba dny naplnûné hledi‰tû Sibamac

âeská
Tipsport extraliga

45. kolo: PlzeÀ-Vítkovice 3:1, Tfiinec-Zlín 7:1,
Boleslav-Litvínov 3:2 (SN), Kladno-K. Vary 0:4,
Pardubice-Budûjovice 1:0, Slavia-Liberec 2:1 (PP),
Brno Sparta 1:0.
46. kolo: K. Vary-Slavia 3:2 (SN), Vítkovice-Kladno
2:1 (SN), Liberec-Brno 5:2, Sparta-Boleslav 4:2,
Budûjovice-Tfiinec 4:1, PlzeÀ Pardubice 3:2,
Litvínov-Zlín 3:1.
47. kolo: Tfiinec-Litvínov 1:3, Zlín-Sparta 3:0,
Kladno-Liberec 0:3, Boleslav-K. Vary 5:3, Brno-
Budûjovice 2:5, Pardubice-Vítkovice 4:0, Slavia-
PlzeÀ 4:3 (SN).
48. kolo: K. Vary-Tfiinec 2:4, PlzeÀ-Kladno 2:1
(SN), Vítkovice-Brno 5:0, Pardubice-Slavia 1:3,
Sparta-Litvínov 1:3, Budûjovice-Zlín 1:2 (SN),
Liberec-Boleslav 3:0.
49. kolo: Tfiinec-Liberec 5:0, Zlín-Vítkovice 5:1,
Brno-Pardubice 1:4, Sparta-Budûjovice 3:5,
Boleslav-PlzeÀ 2:4, Kladno-Slavia 3:4 (SN),
Litvínov-K. Vary 2:3.

Tabulka
1. Tfiinec 49 169:129 93
2. Liberec 49 149:130 90
3. Zlín 49 153:128 85
4. Vítkovice 49 150:130 83
5. Budûjovice 49 149:123 80
6. Pardubice 49 135:120 80
7. Slavia 49 133:128 78
8. PlzeÀ 49 148:140 71
9. Litvínov 49 122:151 71
10. K. Vary 49 148:147 69
11. Brno 49 123:136 65
12. Sparta 49 108:135 52
13. Kladno 49 98:155 35
14. Boleslav 49 121:154 30

Slovenská
Slovnaft extraliga

48. kolo: HK Orange 20-Ban. Bystrica 1:4, Poprad-
Trenãín 3:4, Martin-Skalica 3:1, Zvolen-Ban.
Bystrica 2:3 (SN), Nitra-Slovan 2:4, Îilina-Ko‰ice
1:4.
49. kolo: Îilina-Poprad 1:7, Ko‰ice-Nitra 7:1,
Slovan-Zvolen 6:1, Ban. Bystrica-Martin 4:3 (SN),
Skalica-Trenãín 4:2.
50. kolo: Poprad-Skalica 2:3 (PP), Trenãín-Ban.
Bystrica 4:1, Martin-Slovan 5:6 (SN), Nitra-Îilina
4:1, HK Orange 20-Slovan 5:3 (!), Zvolen-Ko‰ice
odlozeno na 14. 2. 2011
51. kolo: HK Orange 20-Ko‰ice 0:8, Nitra-Poprad
3:4 (PP), Îilina-Zvolen 1:3, Ko‰ice-Martin 4:2,
Slovan-Trenãín 2:4, Ban. Bystrica-Skalica 0:1, HK
Orange 20-Îilina 2:6.

***

Tabulka
1. Ko‰ice 53 199:96 125
2. Poprad 53 176:121 103
3. Bystrica 54 174:131 97
4. Slovan 54 164:137 87
5. Trenãín 54 139:159 84
6. Zvolen 52 145:137 78
7. Skalica 54 149:162 73
8. Martin 54 143:173 68
9. Nitra 53 149:185 66
10. Îilina 54 123:171 55
11. Orange 27 39:128 7


