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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.

âas díkÛvzdání
ze strany Generálního
konzulátu v Torontu

Pfied nûkolika dny jsem si v kalendáfii pov‰iml, Ïe
právû uplynul pÛlrok od mého pfiíjezdu do Toronta.
Byl to pÛlrok vrchovatû naplnûn˘ nov˘mi záÏitky.
Toronto se mi záhy stalo druh˘m domovem,
Kanada novou vlastí a ãeská krajanská komunita
novou velkou rodinou. A je mi velkou ctí, Ïe
nûkteré její ãleny mohu naz˘vat sv˘mi pfiáteli.

Dûkuji Vám v‰em za dosavadní pfiízeÀ. Va‰e
reakce, pozitivnû hodnotící konzulární sluÏby
na‰eho t˘mu a vá‰ zájem o akce, které jsme pro
vás pfiipravili, jsou dÛleÏitou souãástí na‰í
motivace a, pfienesenû fieãeno, jsou benzínem v
na‰ich motorech a olejem v na‰ich pfievodovkách.
K prasknutí naplnûn˘ sál Munkova centra pfii kfitu
knihy Václava Havla, nebo bûhem veãera na
poãest dr. Horákové nám zÛstanou dlouho v
pamûti.

Blesková pfiíprava oslavy na poãest na‰í
reprezentaãní fotbalové dvacítky, která
neoãekávanû vybojovala titul vicemistrÛ svûta,
byla na hranici moÏností na‰eho t˘mu na
konzulátu. Realita ten veãer v‰ak pfiedãila jakákoli
oãekávání. Uvolnûná atmosféra mezi úãastníky a
v‰eobecnû sdílená radost z úspûchu na‰í
reprezentace se mávnutím proutku pfienesla i na
samotné fotbalisty, ktefií je‰tû pod dojmem
neúspû‰né bitvy o zlato v památném finále s
Argentinou, pfiicházeli se svû‰en˘mi hlavami a
smutkem v oãích.

O pár sekund pozdûji se jiÏ pivovar Steam
Whistle, kde na nû trpûlivû ãekaly dvû stovky
hostÛ a fanou‰kÛ, otfiásal v základech. Mohutné
skandování „ Ho‰i, dûkujem“ a „âe‰i, do toho!“
vykouzlilo úsmûvy a narovnalo hlavy mlad˘ch
reprezentantÛ. âeská národní hymna, procítûnû
zazpívaná talentovanou slovenskou rodaãkou, ke
které se pfiidaly desítky fanou‰kÛ a poté i samotní
hráãi, pak byla ‰lehaãkou na dortu povedeného
veãera a spanilé jízdy ãeské reprezentace.

TakÏe je‰tû jednou: Dûkujeme za va‰i pfiízeÀ, je
pro nás velk˘m závazkem do budoucna.

Vá‰
Richard Krpaã

Generální konzul-Toronto
***

K titulu chybûl povûstn˘ krÛãek

âeská republika-Argentina 1:2 (0:0)
Dvakrát vedli âechoslováci ve finále MS a dvakrát nedokázali toto vedení udrÏet do konce. V roce 1934 zaznamenal vedoucí branku Antonín Puã, ale âechoslováci prohráli nakonec s
Itálií v prodlouÏení 1:2. V roce 1962 v Chile to byl Josef Masopust, kter˘ otevfiel skóre proti vysoce favorizované Brazílii. Koneãn˘ v˘sledek byl 1:3.

byl jedním z nejlep‰ích brankáfiÛ ‰ampionátu
k tomu fiekl: „Byli tam u nûj dva obránci.
Oãekával jsem centr a ‰el jsem k zadní tyãi.
Zarate se v‰ak rozhodl pro stfielu.“
Utkání bylo i soubojem dvou rÛzn˘ch

fotbalov˘ch ‰kol. Zatímco âe‰i sázeli na
fyzickou zdatnost a byli nejvy‰‰ím t˘mem
‰ampionátu, Argentinci dominovali pfiesn˘mi
pfiihrávkami, o ãemÏ svûdãí i skuteãnost, Ïe
KubáÀ dostal Ïlutou kartu jiÏ po necelé minutû
hry. První velkou ‰anci mûl Marek Such˘ v
desáté minutû, ale nepromûnil. Bûhem utkání
mûla Argentina více ze hry, o ãemÏ svûdãí
skuteãnost 63% drÏení míãe. I pomûr rohÛ
11:3. Statistiky pfii stfielách na branku jsou
vyrovnanûj‰í 14:11 pro Argentinu. Argentinsk˘
brankáfi Romero musel ãelit pûti stfielám, ãesk˘

brankáfi Radek Petr osmi. Rohy: 3:11. Îluté
karty: 4:6. Utkání aÏ na jednu chybu, kdyÏ dal
neprávem v závûru utkání Ïlutou kartu
Feninovi, dobfie pískal ‰panûlsk˘ rozhodãí
Udiano Mallenco, na ãárách mu pomáhali
Martinéz a Jimenéz.
âesk˘ trenér Miroslav Soukup hodnotil

utkání na tiskové konferenci takto: Myslím
si, Ïe jsme diváky v tomto utkání nezklamali,
Ïe vidûli velmi dramatick˘ zápas aÏ do samého
závûru a jsem rád, Ïe jsme k tomu pfiispûli.
Argentina ukázala, proã je ‰estinásobn˘ mistr
svûta a v druhém poloãase nás pfiehrála a
díky tomu zaslouÏenû vyhrála. Pfiesto musím
pochválit na‰e hráãe, Ïe v tak tûÏkém turnaji
se dostali tak daleko a Ïe v tomto finálovém
zápase zanechali na hfii‰ti dobr˘ dojem. S

Argentinou jsme odehráli dva tûÏké zápasy.
Jeden jsme hráli nerozhodnû. V druhém jsme
chvilku vedli. Jsem hroznû rád, Ïe jsme
Argentinu ve finále potrápili.
ABE: Jak˘ to byl pocit, kdyÏ âe‰i vedli?
MS: Samozfiejmû, kdyÏ vedete ve finále, tak

je to krásn˘ pocit. Byli jsme pÛl hodiny od
zlaté medaile. BohuÏel jsme hned v zápûtí
udûlali velkou chybu a Argentina dokáÏe
potrestat i malé chyby, natoÏ velkou.
Paradoxní bylo, Ïe jsem dával hráãÛm pokyny,
Ïe musí zv˘‰it úsilí, ale neÏ se to zrealizovalo,
bylo vyrovnáno.
Dotaz novináfiÛ: Co tento ‰ampionát

znamená pro âesko?

Pokračování na zadní straně

V Torontu na Národním fotbalovém stadionu
se neãekanû dostali âe‰i do finále tentokrát
mistrovství svûta juniorÛ do 20 let a situace se
opût opakovala. Favorizovan˘m ArgentincÛm
byli rovnocenn˘m soupefiem. Opût vedli, kdyÏ
Kalouda v 60. minutû uvolnil Fenina a ten z
otoãky zaznamenal vedoucí branku hráãÛ v
ãerven˘ch dresech. Ale toto vedení mûlo
jepiãí trvání a o dvû minuty pozdûji kapitán
ArgentincÛ Aguero srovnal na 1:1. Po této
brance âe‰i jakoby se z hrací plochy vytratili
a Argentinci zaãali dominovat. Nûkolikrát
zázraãnû zachránil brankáfi Radek Petr, ale
ãtyfii minuty pfied koncem po rohovém kopu
Mauro Zarate, ne pfiíli‰ tvrdou stfielou k bliÏ‰í
tyãi, rozhodl o vítûzství ArgentincÛ. Radek
Petr, kter˘ v tomto roce chytal v tfietí lize a zde

Z velkého finále: Nahoře: Obě muzstva jsou nastoupena před utkáním. Vlevo uprostřed: Martin Fenin bojuje s

argentinskou obranou. Vpravo uprostřed: Radost Argentinců. Dole zleva: Smutek našich. Herci Nového divadla se

mohli přiučit nejednomu argentinskému kousku a trenér Miroslav Soukup na tiskové konferenci.


