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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.

KdyÏ odejde herec

Bohou‰ Máca byl velk˘m hercem, ne tím, Ïe by hrál v nûkterém z velk˘ch divadel. To mu nebylo dopfiáno, ale
tím, Ïe dával do pfiedstavení du‰i. Jeho schopnost vcítit se do role byla jedineãná a nenahraditelná. Pamatuji
se, Ïe kdyÏ jsem pfii‰el do Kanady v roce 1980, Ïe mnû nûkdo ukázal video-záznam ·kvoreckého hry BÛh do
domu a tam mne zaujal právû v˘kon herce, kterého jsem tehdy neznal. Byl to Bohou‰ Máca, kterého jsem pak
vidûl v bezpoãtu pfiedstavení Nového divadla. Stejnû velk˘mi záÏitky bylo, kdyÏ Bohou‰ pfiedná‰el poezii.
Jednou v druhé polovinû osmdesát˘ch let se konal Veãer poezie v kostele svatého Pavla. KaÏd˘ z autorÛ mûl dvû
básnû. Jednu ãetl sám. Druhou pak nûkdo z hercÛ Nového divadla. Mûl jsem to ‰tûstí, Ïe moji s názvem Po 30
letech recitoval Bohou‰. Najednou jsem vidûl nadstavbu, kterou do poezie dával. Byl to zvlá‰tní pohled na sebe
samého pfies nûkoho druhého.
Divadelní hry nejprve vstfiebal do sebe, uchopil je a pak je právû takto pfietavené na jevi‰ti vracel. Pfii tom to
dûlal nenápadnû, bez vnûj‰ích lacin˘ch efektÛ, ale o to s vût‰í vnitfiní silou. Tû‰ili jsme se, Ïe ho uvidíme koncem
fiíjna ve hfie Famílie aneb Dûdictví otcÛ zachovej nám, Pane! Tomá‰ Ma‰ek v bulletinu, kter˘ je k tomuto
pfiedstavení napsal, Ïe se jedná o dream team.
V pfiedveãer uzávûrky tohoto ãísla jsme se dovûdûli, Ïe Bohou‰ náhle zemfiel. Herci Nového divadla nejprve
chtûli pfiedstavení zru‰it nebo odloÏit, ale nakonec se rozhodli, Ïe tímto pfiedstavením uctí jeho památku.

Ale‰ Bfiezina - Foto ze hry Adam Stvofiitel

THE PRAGUE NIGHT
OF GLAMOUR

Ve stfiedu 7. listopadu 2007 se v nádhern˘ch prostorách
klubu Hart House (University of Toronto, 7 Hart House
Circle, Toronto) uskuteãní jedna z nejvût‰ích ãesk˘ch
akcí v Severní Americe tohoto roku - The Prague Night
of Glamour. V˘tûÏek veãera, kter˘ je organizován pod
zá‰titou generálního konzula âeské republiky v Torontu
Richarda Krpaãe, bude vûnován na cestu mal˘ch
indiánsk˘ch hokejistÛ z White Dog Reserve do Toronta
na zápas NHL Toronto Maple Leafs - New York Rangers
a na setkání s jejich velk˘m vzorem, jedním z nejlep‰ích
obráncÛ souãasné NHL Tomá‰em Kaberlem, kter˘ se
slavnostního veãera rovnûÏ zúãastní.
Náv‰tûvníci budou pfiivítáni jazzem v podání Edy

Vokurky, vítûze National Jazz Awards Canada 2006 v
kategorii jazzov˘ houslista roku, a poté si budou moci
vychutnat slavnostní veãefii za pohledu na krásné ãeské
modelky pfiedvádûjící dokonalé ‰perky jednoho z
nejv˘znamnûj‰ích svûtov˘ch dodavatelÛ módní
biÏuterie, spoleãnosti Jablonex. Dezert bude
doprovázen hudbou nejv˘raznûj‰í osobnosti ãeské
World Music souãasnosti, zpûvaãky, houslistky a
hereãky Ivy Bittové, která v roli Elvíry v opefie Don
Giovanni oslnila nejen newyorskou Carnegie Hall. Operu
ov‰em neãekejte - Iva Bittová disponuje neuvûfiiteln˘m
rozsahem tvorby - od váÏné hudby, opery nebo vlastního
zpracování lidov˘ch písní aÏ po experimentální taneãní
hudbu za spolupráce s vûhlasn˘mi DJ’s - poãkejme
tedy, ãím nás Iva Bittová pfiekvapí tentokrát.
Koncepce celého veãera má jedin˘ cíl - alespoÀ na pár

hodin pfienést diváky do atmosféry magické veãerní
Prahy, plné tajemství, krásné hudby a je‰tû krásnûj‰ích
Ïen. Tichá aukce s ãesk˘m kfii‰Èálem a ‰perky pak
bude pfiipomínkou tradiãních ãesk˘ch hodnot v
moderním provedení.
Lístky je moÏné objednat na tel. ãísle 416-439-4354,

platbu je moÏné provést kreditní kartou (s pfiiráÏkou 3%
za transakci) nebo ‰ekem vystaven˘m na jméno “MMI-
Club of Prague”, kter˘ prosím za‰lete na adresu MMI,
450 Scarborough Golf Club Rd., Toronto, ON, M1G
1H1. Cena jednoho lístku 150 CAD, stÛl pro 10 osob
1200 CAD.
Tû‰íme se na setkání s Vámi ve stfiedu 7. listopadu v

18.00 v Hart House.
***

Pfii této pfiíleÏitosti jsme jako mediální partnefii poloÏili
generálnímu konsulovi Richardu Krpaãovi nûkolik
otázek:
ABE: Jak dlouho byl tento projekt pfiipravován?
RK: JiÏ záhy po mém pfiíjezdu do Kanady, bûhem

sluÏební cesty do Winnipegu v dubnu tohoto roku jsem
potkal krajanku se zajímav˘m osudem. Paní Barbora
Machová se provdala za pfiíslu‰níka indiánského kmene
Oji-Kree, má dva krásné syny a je uãitelkou v rezervaci
White Dog poblíÏ Kenory. Brzy po mém návratu do
Toronta se zaãaly r˘sovat hlavní obrysy celé akce.
Jejím hlavním smyslem je pomoci tûm mal˘m klukÛm a
holãiãkám, ktefií v rezervaci hrají od rána do veãera
hokej a hovofií s velk˘m nad‰ením o Tomá‰i Kaberlem
a o Maple Leafs. Dal jsem si dvû a dvû dohromady,
oslovil pana Kaberleho a on souhlasil se svou úãastí.
ABE: Jak byl nápomocn˘?
RK: Tomá‰ Kaberle byl nesmírnû vstfiícn˘. Jsem rád,

Ïe se zúãastní veãera a moÏná pronese i nûjakou
zdravici bûhem veãera. Také souhlasil s tím Ïe 29.
prosince 2007, kdy se hraje zápas mezi Toronto Maple
Leafs a New York Rangers a na kter˘ malí Indiáni
pfiijedou, se jim bude vûnovat po tréninku a sejdou se
i po zápase. Rád bych, aby malí hokejisté vidûli, Ïe
Tomá‰ Kaberle má nejen velk˘ talent, ale Ïe na sobû
pfiedev‰ím tvrdû pracuje. Tfieba nûkter˘m z nich toto
setkání otevfie oãi a jednou usnadní cestu Ïivotem. S
Jaromírem Jágrem z New York Rangers zatím nejsme
v kontaktu, ale pevnû vûfiíme, Ïe se setkání po zápase
taky zúãastní.
ABE: Kolik lístkÛ se na veãer 7. listopadu zatím

prodalo a jaká bude úãast médií?
RK: Na‰ím cílem bylo dosáhnout mety 150 lístkÛ. V

souãasné dobû mohu s velk˘m uspokojením prohlásit,

Ïe se jiÏ pohybujeme nad touto hranicí. Rád bych na
tomto místû vyjádfiil velk˘ dík na‰im mnoha sponzorÛm,
bez nichÏ by se tento veãer vÛbec nemohl uskuteãnit.
Jmenovat je v‰echny nemohu, takÏe alespoÀ ty nejvût‰í
- firma United Cleaning Services a pan Karel a Olga
Velanovi.
Oãekáváme velkou úãast i ze strany kanadsk˘ch

médií, v ãele s na‰imi krajany Hanou Gartner ze CBC,
Peterem C. Newmanem a George Grossem z Toronto
Sun. Ten jiÏ dokonce napsal velmi hezk˘ ãlánek o
Prague Night of Glamour do Toronto Sun v poslední
záfiijovou nedûli.
V neposlední fiadû dûkujeme za neutuchající podporu

i ze strany Satellitu. Tû‰ím se na setkání s Va‰imi
ãtenáfii 7. listopadu v Hart House.

TZ-CzC, abe
***


