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Zde mÛÏe b˘t ‰títek s va‰im jménem,
 pokud si na‰e noviny objednáte!
Pfiedplatné na jeden rok je

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

Rozpaãit˘ zaãátek leto‰ního Mistrovství svûta, mûkk˘
led ve VídeÀské hale, trapná vysoká prohra se
Slovenskem v pfiípravû, dal‰í prohra s Kanadou tûsnû
pfied zahájením ‰ampionátu. To v‰e nedávalo mnoho
nadûjí. Navíc v utkání s Nûmeckem opou‰tí pfiedãasnû
led asi nejlep‰í hokejista souãasnosti Jaromír Jágr se
zlomen˘m malíãkem. Po loÀském Mistrovství svûta,
kdy se nesplnily nadûje na titul, tentokrát nadûje velké
ani nebyly. Hovofiilo se o úspûchu, jestliÏe se hokejisté

probojují do semifinále. JenÏe ve ãtvrtfinále ãekalo
muÏstvo Spojen˘ch státÛ a ani tentokrát to nevypadalo
rÛÏovû - po dvou tfietinách  prohrávali ãe‰tí hokejisté
0:2. Pfii‰lo v‰ak vyrovnání a Martin Ruãínsk˘ promûnil
první samostatn˘ nájezd. Jak se pozdûji ukázalo, byl
jedin˘m a tato trefa znamenala vytouÏen˘ postup do
semifinále, kde ãekalo dal‰í drama proti ·védsku. I
tentokrát to po ‰edesáti minutách skonãilo 2:2, ale
rozhodla jiÏ dûlovka Radka Dvofiáka v prodlouÏení,

kterou musel potvrdit aÏ videozáznam. Znamenalo to,
Ïe se ãe‰tí hokejisté probojovali do finále, kde na nû
ãekala Kanada a odveta za Svûtov˘ pohár v Torontu.
JestliÏe v Air Canada Centre byli ãe‰tí hokejisté lep‰í,
ale prohráli, tentokrát nenechali nic náhodû. JiÏ v páté
minutû zazvonila Ruãínského stfiela nejprve o levou
tyã, od níÏ se odrazila do pravé, o kterou pouze cinkla
a skonãila u Václava Prospala, kter˘ jiÏ puk poslal do
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Vpravo nahofie Jifií ·légr svírá pohár, vlevo Jaromír Jágr. Dole je vdova po Ivanu Hlinkovi, uprostfied autobus s mistry svûta na stfie‰e, vpravo pfiíznivci na Staromûstském námûstí. Foto: abe


