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Текст и снимки: „Роден глас“

Отново достойно представяне 
на българския отбор
На 15 юни, на стадион „Юлиска“ (Juliska) в Прага, се състоя 
двадесет и първият турнир на толерантността – между-
народно състезание по футбол на малки вратички за Ку-
пата на зам.-председателя на Сената при Парламента на 
Чешката република.

В турнира взеха участие 30 
отбора от различни на-
ционалности, които със 
своите цветни красиви 
екипи, цвят на кожата и 

различни езици изграждат неповто-
римия колорит на съревнованието.

Отборът към Българския кул-
турно-просветен клуб в Прага е сред 
най-уважаваните – не само, защото 
е сред основателите на този турнир, 
но и защото за изминалите 21 години 
пет пъти става първи, печелейки Ку-
пата. Трябва да се признае, че от 2013 
г., когато организацията на българ-
ското участие бе поверена в ръцете 
на г-н Иво Иванов, родният ни със-
тав донесе много радост и безспорна 
гордост от възможността официално 
да слушаме българския национален 
химн на толкова престижен турнир.

Тази година българският отбор е 
коренно подмладен, със силно изра-
зено желание за победа, с очевидни 
спортни възможности. Не на послед-
но място трябва да се отбележи, че 
99% от нашите състезатели бяха само 
български граждани, което е похвал-
но за всички ни. Момчетата се готви-
ха упорито, за да представят родната 

си страна, за което особено голям 
принос има треньора им Георги Цо-
нев. Жребият този път беше доста 
суров – нашите играчи се паднаха в 
изключително силна група и всички 
мачове бяха много тежки. Не само за 
българите, но и за останалите отбо-
ри, пък и за публиката определено не 
бяха особено приятни и много висо-
ките температури през този ден.

Българският отбор игра в група 
„А“ заедно с представителите на FK 
Autazaci, Турция, Сенегал, Нами-
бия и Молдова. Първата среща с FK 
Autazaci завърши с победа на наши-
те с 4:2. Последвалата втора среща с 
отбора на Турция постави началото 
на градиращи тежки двубои. Въпре-
ки че турците са сериозни съперни-
ци, българите ги надиграха с 2:1. С 
Намибия силите бяха равностойни и 
мачът завърши 1:1. Сенегал победих-
ме безапелационно с 3:0. Безспорно 
най-тежък бе сблъсъкът с Молдо-
ва, но нашите момчета положиха 
всички усилия и завършиха отново 
на равно – 1:1. Така заслужено, след 
майсторска и мъжка игра, България 
стана първа в група „А“ с 11 точки и 
се класира за четвърт финалите. Тук 

трябваше да се преборим с отбора на 
Сърбия, с който в редовното време 
отново завършихме 1:1. Последваха 
дузпи, при изпълнението, на кои-
то сърбите се оказаха съвсем малко 
по-добри, но това бе достатъчно, за 
да изгубим с резултат 4:3. Така от-
паднахме от по-нататъшно участие в 
турнира, като в крайното класиране 
завоювахме пето място. 

След официалното награждаване, 
всички играчи, треньорът Георги Цо-
нев, г-н Иво Иванов и представители 
на ръководството на БКПК, гр. Прага 
и на АБС в ЧР се отправиха към рес-
торант „Херцовка“, за да отпразнуват 
достойното представяне. Историята 
мълчи как е протекъл празникът, но 
организаторите използват възмож-
ността да благодарят от сърце на соб-
ствениците на ресторанта за финансо-
вото рамо, като им пожелават успешен 
бизнес, за да могат догодина да имат 
възможност да бъдат и по-щедри. 

А 2020 г. е важна, защото българ-
ските футболисти са готови да работят 
усилено с една единствена цел – купата 
отново да бъде в наши ръце! Спорен 
труд и успех, благодарим Ви от сърце 
за желанието и патриотизма!  ◆
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