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Някой, някога, някъде беше казал, 
че ролята на интелектуалците 
е да бродят по света и да при-

тесняват хората. В определена светлина 
това означава, че са будната съвест на 
homo sapiens и моторът, който го дърпа 

Интелектуалците по света

напред. И то в посоката, която да отгова-
ря на името му – „човек разумен”.

По времето на Възраждането тези 
хора са били наричани будители. Тяхната 
памет припомяме на 1-ви ноември – Де-
нят на народните будители.

Достойно е за отбелязване, че ста-
дионът беше пълен – от 18 000 
места бяха продадени 16 000. 

Секторът за гости – в този случай за 
българите – беше повече от пълен. Би-
летите са разпродадени няколко часа 
след пускането им на пазара. Голяма 
агитка пристига и от България – вли-
защите на трибуната фенове са посрещ-
нати с плакати и български знамена. 
През целия мач, феновете подкрепят 
родния отбор с традиционните „Бъл-
гари – юнаци!”.

Мачът свърши с равенство – и то 
0:0. За българския отбор това е успех, 
тъй като не е минало много време от 
срещата, която пак се игра в Прага, ко-
гато паднаха с 6:0. Мненията както на 
българските, така и на чешките комен-
татори е, че двата отбора са показали 
добра игра и са били равностойни. 

Едва сега, благодарение на сравни-
телно младия футболен отбор, сформи-

Феновете живнаха след двайсет години
На 16 октомври, на стадион „Спарта” в Прага, се състоя 
дългоочакваният от феновете футболен мач между 
отборите на Чехия и България. Националният отбор по 
футбол на България изигра квалификация за Световното 
първенство по футбол през 2014 с отбора на Чехия.

ран от небезизвестния Любомир Пенев, 
треньор на националния отбор, лицата 
на футболните фенове започнаха да се 
озаряват от усмивки и надежда. Спо-
ред мнението на някои от тях, отдавна 
не сме имали такъв отбор. Надяваме 
се надеждите им да бъдат оправдани 
и българският национален отбор да 
продължи успешно футболните ква-

По този повод, Българският клуб в 
Прага покани представители на Българ-
ското училище в Прага, за да отбележат 
заедно празника.

Гост на вечерта беше Тюркян Акиф, кон-
сул в Българското посолство в Прага. 

лификации за Световното през 2014 в 
Бразилия.

Най-лютите фенове пресмятат, че 
през 2012 година се навършват 20 го-
дини от голямата победа на България 
през 1994 г. По това време, Любо Пенев 
беше футболист в отбора. Може би ще 
знае как да поведе младия си отбор към 
подобна победа. 


