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Българският отбор
показа огромен дух

На 3 юни, пражкият стадион „Юлиска“ (Juliska) традиционно бе домакин на деветнадесетия турнир на то-
лерантността – международно състезание по футбол на малки вратички за Купата на зам.-председателя 
на Сената при Парламента на Република Чехия Иво Барeк (Ivo Bárek). 

Участваха 26 отбора, разпределе-
ни в групи, както следва:

Жребият определи да се състе-
заваме в група B, която никак не 
беше лесна. Фаворити в нея, освен 
нас, бяха отборите на Словакия и 
Нератовице. 

В първата среща влязохме в дву-
бой с Нератовице и като първи мач 
и то срещу фаворита в нашата група, 
играта беше трудна и нервна. И двата 
отбора играха предпазливо, а среща-
та завърши наравно – 0:0. Вторият 

мач бе с тима на Латинска Амери-
ка. Нашите момчета се окопитиха и 
без особено затруднение и с голямо 
превъзходство победиха с 3:0. Тре-
тият мач бе със Словакия, вторият 
фаворит в групата. Надиграхме съ-
перника тактически и заслужено 
победихме с 5:1. В двубоя с Италия 
нашите момчета напълно превъз-
хождаха противника, а резултатът в 
наша полза е напълно красноречив – 
6:1. Последният мач в групата бе с от-
бора на Румъния, а българските фут-
болисти не срещнаха никакъв отпор. 
Бих казал, че мачът по-скоро прили-
чаше на тренировъчен, а победата ни 
бе с пълно превъзходство – 7:0. При 
този впечатляващ за нас резултат – 
един равен и четири победи, с голова 
разлика 21:2, се класирахме на първо 
място в групата и заедно с втория съ-
перник, Нератовице, продължихме 
битката в четвъртфиналите.

Жребият определи да се срещнем 
с отбора на Камерун, втори в своята 
група. Започнахме предпазливо и с 
леко надмощие от наша страна. По-
лувремето завърши 0:0. През второ-
то полувреме нашите момчета про-
явиха по-голяма комбинативност и 

повече движение, което донесе беза-
пелационната ни победа с 3:0 – оти-
вахме на полуфинал!

Тежка бе срещата ни с отбора на 
Виетнам – много твърда игра на ви-
етнамските футболисти, което до-
веде до леко стъписване на българ-
ските момчета и първото полувреме 
завърши 0:0. През второто полувре-
ме обаче нашият отбор се окопити 
и за няколко минути вкарахме три 
гола. Необходимо е да отбележа, че 
съдийското ръководство на тази 
среща бе под всякаква критика, а 
решенията им не в наша полза, но 
въпреки това победихме с 3:0 и се 
класирахме за финала!

Финалът ни срещна с отбора на 
Украйна – мачът започна и ведна-
га стана ясно, че и двата отбора за-
служено са най-добрите на турнира. 
Състезателите показаха завидни 
футболни умения и аз съм впечатлен 
от играта им! Подмладеният българ-
ски отбор малко подцени противни-
ка си в първото полувреме и на бърза 
ръка получи три гола във вратата си. 
Във второто полувреме нашите мом-
чета показаха характер и преди края 
на срещата вкараха два гола. Малко 

Група A 
Украйна 
Армения 
Македония 
Португалия 
Молдова 
Сърбия 
 
Група C 
Виетнам 
Китай 
Чешка телевизия 
Франция 
Либия 
Белорусия 
Йордания 

Група B 
Нератовице 
България 
Лат. Америка 
Италия 
Словакия 
Румъния 

Група D
Унгария
Намибия
Русия
Сирия 
Камерун
Гана
Йемен
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не им достигна да изравнят резултата 
в последната минута на мача. Среща-
та завърши 3:2 в полза на отбора на 
Украйна. Да им е честита победата!

Краен резултат от турнира: 
1. Украйна
2. България
3. Виетнам
Българският отбор показа огро-

мен дух, воля, желание и потенциал. 
Благодаря Ви, момчета, за достойно-
то представяне!

Тук е мястото да благодаря на 
главния организатор за цялостната 
подготовка и обезпечаване на бъл-
гарския отбор – г-н Ивалин Иванов, 
„виновник“ за всички наши успехи 
в миналото и сега. Благодаря на г-н 
Димитър Димитров и на г-н Алексан-
дър Александров, както и на всички 
сънародници, дошли да наблюдават 
и да подкрепят нашите футболисти. 

Посещение при Българския национален отбор на Европейското първенство по мини футбол, 
9.6. – 17. 6., гр. Бърно, ЧР

Благодаря и на спонсора на отбора 
ни, фирма Eff es s.r.o. Всички остана-
ли, включително представителите на 
българските официални институции, 
които не бяха на турнира, само могат 
да съжаляват, че не са присъствали!

Накрая искам да пожелая на 
всички Ви спокойна и весела лятна 
ваканция!

Кирил Беровски, 
председател на БКПК, гр. Прага
и на АБС в ЧР ◆

И тази година членовете на 
Българския културно-просве-
тен клуб в гр. Прага не забра-
виха да почетат паметта на 
българските герои, паднали за 
свободата на Чехословакия по 
време на Пражкото въстание.

Българският културно-просветен клуб, 
гр. Прага, 

член на Асоциацията на българските 
сдружения в Чешката република 

и 
Домът на националните малцинства 

в чешката столица, 

с финансовата подкрепа 
на Пражката община 

и под патронажа на градска част Прага 2, 

имат удоволствието 
да Ви поканят 

на 

втория
Фестивал 

на хоровете 
на националните 

малцинства
 Прага ‘2017

сд

Дом

и под 

národnostních
menšin

Praha

Festival pěveckých sborů

30. септември 2017
14.00 часа

площад 
Náměstí Míru
Praha 2


