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

32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.

 Agreement # 40005374/ Registration # 09089

Datum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsou
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Spanilá jízda pokraãuje
Rozhlasov˘ komentátor âeského rozhlasu 1 -
RadioÏurnálu po prvních 45 minutách úãinkování
ãesk˘ch fotbalistÛ na Mistrovství Evropy, kdy jsme
prohrávali s Loty‰skem o branku, bûdoval: “Toto
Mistrovství Evropy pro nás nemohlo zaãít hÛfie.” Mohlo.
Mohli jsme totiÏ prohrát. Podobn˘ scénáfi mûlo i utkání
s Holandskem, kdy jsme prohrávali 0:2 a vyhráli 3:2.
TotéÏ se stalo i v posledním utkání ve skupinû. Tentokrát
muÏstvo sloÏené z hráãÛ, ktefií vût‰inou nenastupují v
základní sestavû prohrávalo s Nûmeckem 0:1. Nakonec
vyhrálo 2:1.
V ãtvrtfinálovém utkání sice na‰i neprohrávali, ale v

prvním poloãase byli Dánové lep‰í, pfiesto závûr utkání
patfiil opût ãesk˘m fotbalistÛm a vyhráli 3:0. Mistrovství
Evropy tentokrát vûnujeme více místa ve sportovní
ãásti. Skuteãností je, Ïe se o âeské republice opût
mluví. Dokonce i Toronto Star otiskl dva ãlánky v
ãe‰tinû (s anglick˘m pfiekladem Evy Mesticové). Bez
pov‰imnutí kanadského tisku zÛstala skuteãnost, Ïe v
âechách odstoupil pfiedseda vlády Vladimír ·pidla a do
ãela sociálních demokratÛ se dostal Stanislav Gross.
Nechávám stranou politiku sociálních demokratÛ. Jistû
se objevily chyby, ale nebyly tak katastrofální, aby kvÛli
tomu musely b˘t pfiedãasné volby. ZaráÏí mne spí‰
skuteãnost, Ïe vysoko‰kolsky vzdûlan˘ a inteligentní
ãlovûk je nahrazen nûk˘m, kdo si myslí, Ïe JeÏí‰
Kristus napsal Bibli okolo roku nula a nûk˘m, kdo neví,
kdy vznikla Karlova univerzita. MÛÏeme mít rÛzné
názory na Havla, Klause, Zemana ãi ·pidlu, ale byli to
politici, ktefií mûli aspoÀ základní vzdûlání. O dosavadním
ministru vnitra si to bohuÏel nemyslím. Pokud vÛdce

opozice Mirek Topolánek volá po silné vládû, která
pfiinese prosperitu, tak mnû to spí‰e nahání husí kÛÏi
neÏ budí dÛvûru v ODS.
Aby toho nebylo málo, tak jsme tento víkend mûli i dvû

vrcholné akce na‰í komunity. Pravda, probíhající
Mistrovství Evropy ubralo poãet náv‰tûvníkÛ na obou
událostech. Obzvlá‰tû v nedûli, ale sobotní tradiãní
âesk˘ a Slovensk˘ den na Masaryktownu mûl skuteãnû
pûknou atmosféru. Pozitivní bylo, Ïe zde nezaznûla jen
ãe‰tina a sloven‰tina, ale i rom‰tina. Skupina Baro
Drovi - Druhá cesta, byla vynikající a bylo by dobré,
kdyby nûkdy vystoupila pfii samostatném koncertû.
Líbil se i slovensk˘ taneãní soubor V˘chodná. Hezké
poãasí bylo i bûhem hlavního vystoupení XI. sletu
sokolské Ïupy kanadské v Etobicoke. Nástup i
zastoupení SokolÛ z rÛzn˘ch jednot nejen z Kanady,
ale i z Evropy byl znaãn˘. Za zmínku stojí velká úãast ze
Spojen˘ch státÛ a z b˘valého âeskoslovenska. Je
vidût, Ïe rozdûlení v roce 1992 nemûlo na sokolskou
my‰lenku velk˘ vliv. Sokolové zde vystupovali opût
spoleãnû.
Kanadská politická scéna se v‰ak soustfiedila na

volby, které slibovaly velmi tûsné v˘sledky.
Víkend je u konce, ale doufejme, Ïe není u konce

Spanilá jízda ãesk˘ch fotbalistÛ. Druhá branka Milana
Baro‰e byla skuteãnû ukázková. A pokud byste chtûli
ãtvrteãní utkání s ¤eckem vidût na velkoplo‰né
obrazovce, tak Woodhouse Restaurant (3089
Lakeshore Blvd. West, mezi Islingtonem a Kiplingem)
v Etobicoke, tuto atrakci pfiislíbilo.

Ale‰ Bfiezina
***

Z hlavního sletového vystoupení, které se konalo na stadionu  Centennial Park v Etobicoke


