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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

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

O vláde môÏu rozhodnúÈ KDH a HZDS
V˘sledky slovensk˘ch voleb

ªavicov˘ blok, 9174 hlasov, 0,39%
Strana obãianskej solidarity, 2498 hlasov, 0,10%
Misia 21-Nová kresÈanská demokracia, 2523 hlasov,
0,10%
Stranademokratickej ºavice, 2906 hlasov, 0,12%
ZdruÏenie robotníkov Slovenska, 6864 hlasov, 0,29%
KresÈanskodemokratické hnutie,191443 hlasov,
8,31%, 14 mandátov
Slovenskánárodnákoalícia-SlovenskávzájomnosÈ
4016 hlasov, 0,17%
Aliancia nového obãana 32775 hlasov, 1,42%
Hnutie za demokraciu 14728 0,63%
Strana maìarskej koalície-Magyar Koalíció
Pártja, 269111 hlasov, 11,68%, 20 mandátov
Slobodné fórum 79963 hlasov, 3,47%
Obãianska konzervatívna strana 6262 hlasov, 0,27%
Prosperita Slovenska 3118 hlasov, 0,13%
ªudová strana-Hnutie za demokratické
Slovensko,  202540 hlasov, 8,79% 15 mandátov
Agrárna strana vidieka 3160 0,13%
Komunistická strana Slovenska 89418 hlasov,  3,88%
Slovenská ºudová strana 381 5hlasov,  0,16%
Slovenská demokratická a kresÈanská únia-
Demokratická strana 422815 hlasov, 18,35%, 31
mandátov
SMER-sociálna demokracia 671185 hlasov,
29,14% 50 mandátov
Slovenská národná strana 270230 hlasov, 11,73%
20 mandátov
NÁDEJ 14595 hlasov, 0,63%

***

BRATISLAVA-sme/(sp, moÏ)-O podobe budúcej vlády
momentálne rozhodujú paradoxne dve najmen‰ie strany -
KDH a HZDS. Kºúãov˘m na vznik vlády bude zrejme
rozhodnutie KDH, ãi vládnuÈ so Smerom.
Vladimír Meãiar nechce odstúpiÈ z funkcie ‰éfa HZDS a
stranu t˘m posúva do koalície iba so SNS a Smerom. Koalícia
HZDS a pravice je tak uÏ skôr neaktuálna. KDH takéto HZDS
aj vãera odmietlo.
Zostávajú tak uÏ len koalície HZDS-SNS-Smer, ktorú Smer

veºmi nechce, aj keì ju nevyluãuje, alebo Smer-KDH-SMK.
Práve o tomto budú v KDH dnes uÏ tretí deÀ rokovaÈ.
Podpredseda KDH Vladimír Palko pre SME naznaãil, Ïe s

Ficom skôr nie, predseda Pavol Hru‰ovsk˘ sa k tomu

nevyjadril. “Bolo by to dosÈ neprirodzené a nevidím dôvod na
vznik neprirodzen˘ch koalícií,” tvrdí Palko,
Palko povedal, Ïe ak nevie získaÈ väã‰inu ani ºavica, ani

pravica, zostáva uÏ len veºká koalícia
SDKÚ-Smer. Tá by zabránila vládnuÈ Robertovi Ficovi so

SNS Jána Slotu. Otázne je, ão by to urobilo s voliãmi oboch
strán, k˘m stranám, ktoré by sa dostali do opozície, by to
mohlo pomôcÈ. SDKÚ a KDH tak vlastne ãakajú, ão urobí ten
druh˘.
Prezident Ivan Ga‰paroviã sa postupne stretol so v‰etk˘mi

predsedami parlamentn˘ch strán a dnes poverí Roberta
Fica, aby sa pokúsil zostaviÈ vládu.
V samotnom Smere sa názory na budúcich partnerov rôznia.

Fico by podºa kuloárnych informácií preferoval koalíciu s KDH
a SMK, alebo KDH a SNS. “Skôr ju vyluãujem, ako pripú‰Èam,”
povedal Hru‰ovsk˘ o spolupráci so Slotom.
Ak Fico nenájde partnerov v pravicov˘ch stranách, musí sa

obrátiÈ na nedoãkavé HZDS a SNS. Meãiar vãera pri‰iel do
Bratislavy a okamÏite dal najavo, Ïe chce v strane prevziaÈ
iniciatívu, aj keì strana utrpela debakel, a na verejnosti ho
zastupoval podpredseda Viliam Vete‰ka.
“Po minul˘ch voºbách to bol plaã víÈazov, dnes je to úsmev

porazen˘ch,” tvrdí Meãiar, ktor˘ je pripraven˘ viesÈ rozhovory
so Smerom. “Máme záujem o úãasÈ vo vláde,” vyhlásil. Chce,
aby vláda bola stabilná a vydrÏala celé ‰tyri roky.
Koalícia HZDS-SNS-Smer by podºa niektor˘ch

predstaviteºov Smeru bola medzinárodne akceptovaná.
Zahraniãie takúto vládu zatiaº nechcelo komentovaÈ. Hovorca

eurosocialistov Julian Scola povedal, Ïe novú vládu budú
posudzovaÈ na základe ãinov. Konkrétnej‰í bol iba ãesk˘
europoslanec za socialistov Libor Rouãek, ktorému by sa
nepáãilo spojenie Fica s nacionalistami.

***

Robert Fico se má pokusit sestavit

slovenskou vládu - Foto SME

A zázrak se nekonal…
AlespoÀ ne pro nás, ale konal se pro Ekvádorce,
reprezentanty Ghany a Austrálie. Pfii tom nechybûlo
mnoho, aby ãe‰tí fotbalisté zdolali Italy. JenÏe souboj
dvou hráãÛ Juventusu Nedvûda a Buffona, tentokrát
dopadl jednoznaãnû pro italského brankáfie. Na‰i
fotbalisté vystfiíleli munici v prvním utkání proti
Spojen˘m státÛm a pak usnuli na vavfiínech. Pfiipomínalo
to povídku Jacka Londona Kus bifteku, kdy star˘ boxér
potfiebuje kus masa, aby udolal mládí. Nejsou mu nic
platné zku‰enosti, skvûlá taktika. Mládí je rychlej‰í a
dokáÏe se vzpamatovat, kdyÏ hrozí KO.

Pamatuji se, jak mne v roce 1958 po poráÏce
ãeskoslovensk˘ch fotbalistÛ od Severního Irska jeden
star‰í spoluÏák pouãil. „Tak dlouho se chodí se dÏbánem
pro vodu, aÏ se dostane na pivo!“ Pfii tom tehdy po
vítûzství nad mistry svûta západními Nûmci, jsme jeli
na MS plní optimismu. Nejvût‰ím soupefiem byli právû
Nûmci a Argentina. PodceÀovan˘m neznám˘m t˘mem
bylo pak Severní Irsko, s kter˘m jsme se setkali v
prvním utkání. A stejnû jako letos s Ghanou i tehdy
jsme prohráli neãekanû 0:1. Zkrátka jsme nemohli
IrÛm vstfielit branku. Pak pfii‰el zápas s Nûmeckem a
remíza 2:2, kdyÏ je‰tû dnes mnozí z nás cítí kfiivdu pfii
druhé brance, která padla po faulu na brankáfie Dolej‰ího.
Nezb˘valo neÏ porazit skvûlou Argentinu. Na‰im se
moc nevûfiilo a nakonec vítûzství 6:1 bylo snad historicky
nejvût‰ím debaklem JihoameriãanÛ. Znovu jsme museli

hrát s Irskem a opût jsme prohráli. Tentokrát v
prodlouÏení 1:2. Bylo to dobré muÏstvo, hodnû se od
nûj oãekávalo, ale nakonec z toho zbylo zklamání.

Od té doby se hodnû zmûnilo. MÛj otec za první
republiky vzpomínal na systém 2-3-5, bûhem mého
dûtství to byl systém 3-2-5. KdyÏ nûktefií hráãi v Unionu
Male‰ice chtûli pfiejít ze systému 4-2-4 na 4-3-3, tak
konzervativní trenér vysvûtloval, Ïe v útoku musí b˘t
tfii hráãi, ktefií to umûjí kopat. Dnes vidíme, Ïe i pfii
systému 4-4-2 nebo 4-5-1 se dá hrát  útoãn˘ fotbal.

Na fotbalu je stále pfiitaÏlivé to, Ïe ho mohou hrát
v‰ichni V úvodním utkání Nûmecko-Kostarika byli pfii
nástupu mezi robustními nûmeck˘mi obránci Klose a
Lahm, ktefií by nemohli pro svou velikost ani do „psích
jeskyní“. Parafrazujeme-li Bibli, pak velcí budou malí
a malí velcí. Robustní obránci byli nûmeckou slabinou,
zatímco Klose vstfielil dvû branky a Lahm jednu.

Pfied utkáním Polsko-Ekvádor pol‰tí fanou‰ci
sebevûdomû tvrdili, Ïe zvítûzí nad slab˘m t˘mem z
jiÏní Ameriky nejménû o dvû branky. Ekvador‰tí
pfiíznivci povaÏovali za úspûch, kdyby vyhráli jedno
utkání na ‰ampionátu. Nakonec postoupili Ekvádorci z
druhé pozice a polsk˘ psychiatr v rádiu radil, aby
fanou‰ci pfie‰li na jin˘ t˘m. On sám, Ïe si zvolil âechy.
To netu‰il, Ïe podobnû jako Srbové, âernohorci,
Chorváti ani my se nedostaneme ze základní skupiny.
Ironicky pouze poslední zástupce z v˘chodní Evropy

Ukrajina má po ostudném zaãátku stále je‰tû nadûji na
postup. MoÏná, Ïe dnes radí ãesk˘ psychiatr, abychom
pfie‰altovali na ·evãenkovi spoluhráãe.

Dva ·védové Luãiç a Ibrahimoviç mohou mít na
sv˘ch dresech háãky, zatímco ãeská reprezentace, která
má jmenovky nejen bez háãku, ale podobnû jako fiada
dal‰ích t˘mÛ s mal˘mi písmeny. Pfiipomíná mi to
uãitele Emanuela Konfr‰ta, kter˘ spoluÏákovi Poupûmu,
fiíkal „ono“ poupû.  Pr˘ firma, která zhotovuje dresy na
to nebyla zafiízená. Nebylo by tedy lep‰í, kdybychom
zmûnili firmu na tu, která je zafiízená na vût‰í poãet
znakÛ neÏ 24. To samo vypovídá o kvalitách firmy.

Na stadionech v Nûmecku se prodává pivo Budweiser.
Podle nûmeck˘ch znalcÛ piva se americké pivo nedá
pít. JiÏ T. G. Masaryk tvrdil: Nic není veliké, co není
pravdivé. Reklama na Budweiser prolhanû ukazuje, jak
toto pivo pijí spokojení náv‰tûvníci Prahy. JenÏe v
âechách se pije Budvar z Budûjovic.

Zaãal jsem tuto mozaiku srovnáním s MS ve ·védsku
v roce 1958. Tehdy jsme dostali na pivo (nikoliv na
Budweiser). Vypadalo to jako konec ãeskoslovenského
fotbalu. O ãtyfii roky pozdûji jsme jeli celkem bez
nadûjí do Chile a ve finále jsme potrápili i slavnou
Brazílii. MoÏná za ãtyfii roky ve finále potrápíme nûkoho
jiného…

Ale‰ Bfiezina - 22.6.2006
***


