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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

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

32,90+ 2,10 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.41 + 0.09  (GST)  = 1.50 dolaru.

Charitativní veãer The Prague Night of Glamour
splnil svÛj úãel - malí indián‰tí hokejisté pojedou na zápas NHL

Jen pár dní po ·tûdrém veãeru, pfiesnûji dvacátého devátého prosince, nastoupí
proti sobû v torontském Air Canada Centre dvû ãeské hvûzdy NHL - domácí
Tomá‰ Kaberle v dresu Maple Leafs a Jaromír Jágr, kapitán New York Rangers.
Odehraje se jeden z mnoha zápasÛ mezi tûmito tradiãními soupefii - standardní
utkání NHL, fiekne si nezúãastnûn˘ pozorovatel. A pfiesto - zatímco na kluzi‰ti
bude v‰e jako vÏdy, v hledi‰ti bude z ãeského pohledu  pfieci jen nûco unikátního.
Mezi diváky totiÏ bude sedût i t˘m mal˘ch hokejistÛ z indiánské rezervace

White Dog v severním Ontariu. Jejich sen, vidût zápas Toronto Maple Leafs a
setkat se s oporou t˘mu Tomá‰em Kaberlem se jim splní díky charitativnímu
veãeru, kter˘ se pod zá‰titou generálního konzula âeské republiky v Torontu
uskuteãnil ve stfiedu 7. listopadu 2007.
Smyslem PraÏské noci, jak se akce v koncertním sále torontské univerzity

naz˘vala, bylo kromû charitativního rozmûru prezentovat âeskou republiku jako
atraktivní turistickou destinaci a technologicky a prÛmyslovû vyspûlou moderní
zemi.
Módní pfiehlídka jablonecké biÏuterie a ‰perkÛ, prodejní v˘stava ãeského kfii‰Èálu,

krátké filmy s ãeskou tématikou a v neposlední fiadû plzeÀsk˘ Prazdroj a ukázky
ãeské kuchynû byly nosn˘mi motivy veãera. Na závûr pfiesvûdãila diváky o svém
talentu v Torontu doposud takfika neznámá Iva Bittová.
Torontskému publiku byli pfiedstaveny i kanadské celebrity ãeského pÛvodu, pan

Tomá‰ BaÈa s manÏelkou Sonjou, manÏelé ·kvoreãtí, montrealsk˘ prÛmyslník
Karel Velan a hokejisté Tomá‰ Kaberle a Jifií Tlust˘. Veãerem vtipnû provázel Paul
Wilson, dvorní pfiekladatel Václava Havla a v sedmdesát˘ch letech ãlen skupiny
Plastic People.

Hokejisté Jifií Tlust˘, Tomá‰ Kaberle s generálním konsulem Richardem Krpaãem (vlevo nahofie) na veãeru, kter˘ uvádûl kanadsk˘ pfiekladatel Paul Wilson
(nahofie uprostfied). Bûhem veãera vystoupila jedna z nejpopulárnûj‰ích zpûvaãek a zároveÀ houslistka a jak jsme mohli vidût ve filmu Tajnosti i hereãka Iva
Bittová (vpravo). Její vystoupení bylo skuteãnû vrcholem veãera. Kásné modelky pfiedvedly jabloneckou biÏutérii. Pravda, v minulosti, závod  Preciosa vyuÏíval
hlavnû práce vûzÀÛ na Borech a v Minkovicích, ktefií zde dfieli v nelidsk˘ch podmínkách, coÏ jsem zaÏil na vlastní kÛÏi. Na ‰tûstí dnes jiÏ je doba, kdy je toto
v‰e za námi, ale nemohl jsem si na to nevzpomenout. Veãera ve prospûch indiánsk˘ch dûtí z kmene Cree se zúãastnil i náãelník pan Harper, kter˘ (na snímku
dole uprostfied) hovofií se slovensk˘m ãestn˘m konsulem Michaelem Martinãekem.
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