
С  нашите момчета, както вина-
ги, пътуваше цяла агитка, развява-
ща български знамена и подкрепя-
ща отбора. Най-запалените от тях 
са тръгнали от България с колеле-

-
ли на влак, а  след това отново са 
редували железопътното превозно 
средство с колоездене. На мачове-
те в Прага, които се състояха в „О2 
Арена“, към тях се присъедини 

и  така се получи силна подкрепа 
от над 600 български фенове, до-
шли специално за мача не само от 
България, но и от цяла Чехия.

Мачът, с  който българите стар-
тираха в  Прага, беше срешу Сло-
вакия и в последствие беше сочен 
като „изненадата“ в  нашата пред-
варителна група, тъй като силният 
наш отбор претърпя неочаквана 
и разочароваща загуба.

За щастие, още следващият мач 
поправи нещата и  ни донесе по-
беда над шампионите Полша с 3:1 

-

победи с  3:1 гейма . Въпреки, че 
мачът не беше от значение, нашите 
заложиха на силната игра, а не на 
„тънките сметки“ за стратегическа 
загуба заради евентуалено изпра-
вяне пред силен противник в след-
ващите мачове на първенството. 

още в началото на титулярите Же-
ков, Николов, Тодоров, Йосифов, 
Алексиев, Казийски и  либерото 
Иванов. Напрежението в  българ-
ския сектор на пражката „О2 Аре-
на“ не секна до последните минути 
на четвъртия гейм, когато катего-
ричният удар на Матей Казийски 
сложи победния край на мача. 
Макар и  малобройни, феновете 
през цялото време не спираха да 
скандират имената на любимците 

си и „Българи юнаци“ под звуци-
те на барабани и вувузели. Имаше 
грешки в  играта на нашите, но 
нямаше как да се пропусне и тен-
денциозното свирене на съдията 
в полза на германците.

След това българските волей-
болисти продължиха за Карлови 
Вари, където ги очакваше осми-

Запалянковците пристигаха след 
тях на споменатите колелета, ос-

такава и от Прага), автобуси и са-
молети. В Карлови Вари България 
победи Естония с  3:0 гейма. За 

-
рия в  четири гейма 3:1 и  погуби 
надеждата на родните национали 
за медал от Европейското първен-
ство. �

ОТДАВНА ЗНАЕМ, ЧЕ НАШИТЕ МОМЧЕТА НЕ СЕ КЛАСИРАХА ДОРИ ЗА ФИНАЛИТЕ. ТОЛКОВА ОТДАВНА, ЧЕ ДОРИ 
И ФЕНОВЕТЕ СИГУРНО ВЕЧЕ ПРЕБОЛЕДУВАХА ЗАГУБАТА И СЕ ВЪРНАХА КЪМ ЕЖЕДНЕВИЕТО. ОНОВА, КОЕТО 
ПЪРВЕНСТВОТО ЩЕ ОСТАВИ КАТО СПОМЕН СРЕД БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ В ЧЕХИЯ, СА ПЕТТЕ МАЧА, КОИТО 
НАШИТЕ ВОЛЕЙБОЛИСТИ ИЗИГРАХА В ПРАГА И КАРЛОВИ ВАРИ.

ОТДАВНА ЗНАЕММ ЧЕЧЕ ННААШИТЕ МОМЧЕТА НЕ СЕ КЛАСИРАХАА ДОДОР РРИИ ЗА ФИНАЛИТЕ ТОЛКОВА ОТДАВНА ЧЕ ДОР

�������	
����������
��

�����������������

РОДЕН ГЛАС · брой 4 · 27

С
П

О
Р

Т

� ТЕКСТ И СНИМКИ: Евгени Йорданов


