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ки: „Роден глас“

Невероятно, но напълно заслужено!

Българският отбор бе в 
квалификационна група 
А заедно с отборите на 
Намибия, Франция, Ли-
бия, Судан, Хърватия и 

Палестина. Нашите момчета постих-
наха убедителни победи и само един 
равен мач, класирайки се на първо 
място в групата. След така наречено-
то „пресяване“, ни предстояха срещи 
с по-сериозни противници. Използ-
вах възможността да вляза в събле-
калнята, за да поздравя играчите и да 
им благодаря за положените усилия, 
но в същото време да им напомня, че 
битката тепърва предстои. Четвърт-
финала преодоляхме без проблеми, 
а на полуфинала българският тим 
имаше задачата да се пребори със 
сериозен съперник – отборът на 
Русия – първото полувреме за-
върши 0:0, а през второто полу-
време показахме по-голямо фут-
болно умение и срещата завърши 
с резултат 2:0 за нашите момчета. 

Дойде и дългоочакваният фи-
нал с отбора на Наратовице, тим 
добре конструиран тактически и 
физически. В първото полувреме 
никой не успя да постигне превес 
и силите бяха равни – 0:0 – и двата 
отбора не искаха да рискуват из-
лишно, пък и умората от изигра-

ните до момента срещи си казваше ду-
мата. През второто полувреме вече се 
играеше „ва банк“ – съперниците има-
ха по няколко прекрасни възможности 
да променят резултата в своя полза, но 
гол нямаше и нямаше! Ситуацията бе 
наистина инфарктна! Оставаха не по-
вече от две минути до края на среща-
та, когато, след центриране отдясно в 
пространството пред вратарското поле 
на Нератовице, капитанът на българ-
ския отбор Георги Цонев успя да вка-
ра заветния гол, 1:0 за нас! Малко след 
това съдийският сигнал обяви края на 
срещата, отново бяхме на върха!

Невероятно, но напълно заслуже-
но – в първите мигове самите ние не 
можехме да повярваме, че за трети 

пореден път от 2013 г. насам сме най-
добрите от всички. 

Браво и честито на състезателите 
и на треньорското ръководство! 

Не на последно място благодар-
ност и похвала заслужава Ивалин 
Иванов, член на УС на Пражкия клуб 
на БКПО, който доказа, че умее да 
бъде перфектен организатор, когато 
се отнася до любимия му спорт и лю-
бимия му отбор! И тази година верни 
фенове на българския тим бяха Сашо 
Илиев и Димитър Димитров, члено-
ве на УС, Александър Александров, 
управител на Пражкия клуб и съпру-
гата му. Не бяха малко и сънародни-
ците ни, които подкрепяха нашите 
момчета от трибуните на стадиона! 

Благодарим Ви, българи!
Накрая дойде ред и на спон-

сорите, защото всяка проява има 
нужда и от финансиране – сигурно 
ще забележите и от снимките, че 
нашите играчи бяха неотразими с 
футболните екипи на българския 
национален отбор – пълният ком-
плект екипи получиха подарък от 
Българския футболен съюз. Спон-
сор на отбора ни беше и Balkánska 
Restaurace Skopje, по традиция 
със средства отново се включи и 
Пражкият клуб на БКПО. 

Честито и до нови срещи!  ◆

RESTAURACE SKOPJE
Sokolovská 133, PRAHA 181 00
+420 777 432 858 | skopie-restaurace@seznam.cz
více zde: http://restaurace-skopie.webnode.cz

Българи – юнаци!

На 20 юни (събота) на стадион „Юлиска“ (Juliska) в Прага се проведе XVII турнир на толерантността – Пър-
венство на националните малцинства по футбол на малки вратички за Купата на заместник-председателя 
на Сената, инж. Иво Барек (Ivo Bárek). По традиция, в него взеха участие 27 отбора, представители на раз-
лични държави, живеещи постоянно или временно на територията на Чешката република.


