ВЕЧНА ПАМЕТ НА ГЕРОИТЕ!
„Тоз, който падне в бой за свобода,
той не умира: него жалеят
земя и небе, звяр и природа
и певци песни за него пеят…
Денем му сянка пази орлица,
и вълк му кротко раната ближе;
над него сокол, юнашка птица,
и тя се за брат, за юнак грижи!“

На 2-ри Юни отново ще отдадем
почитта си към подвига и
саможертвата на гениалния поет
и революционер Христо Ботев,
както и към всички герои,
загинали за свободата и
независимостта на България!
Именно заветът на хората,
надмогнали личното и отдали
живота си в името на общото
добруване, ни кара да се смирим
и да се почувстваме като част от
един велик народ.

Ботев и героите на България са
опората ни в трудни времена,
както и непреходния образец за
честност, дълг и отговорност,
които всички ние носим в
сърцата си.
Поклон!

За първи път, 2-ри Юни се
отбелязва във Враца и Пловдив
през 1884 г. Официално се
отбелязва от 1901 г., когато на
връх Вола (Околчица) смъртта на
Христо Ботев се почита от негови
четници.
На 2 юни 1948 г. точно в 12 часа
е даден първият сигнал за
едноминутно мълчание в цялата
страна чрез сирени.

Христо Ботев е патрон и на
футболния клуб на Ботев от
Пловдив, основан през 1912
г. Името на футболното
дружество предлага Теньо
Русев, който по-късно става
летец и загива при
авиационна катастрофа на
15. 09. 1929 г.

Успех в кикбокса
На 25.04 завърши Държавното първенство по кикбокс в
гр. Пазарджик, на което отборът на Bultras Fight Club се представи
отлично! Клубът участва с четиринадесет свои състезатели, които
завоюваха четиринадесет медала! Треньорите останаха
изключително доволни от характера и качествата на своите
състезатели!!! Призьорите са: Симон Станчев, Виктор Профиров,
Петър Кавръков, Костадин Стойков, Валентина Шопова, Димитър
Иванов, Станимир Минчев, Теодор Шиндов, Димитър Николов,
Алекс Диев, Стефан Иванов, Джовани Димитро, Илиян Милушев и
Васил Младенов.
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НАШЕТО ИНТЕРВЮ:
Димитър Тонев – с Ботев в сърцето!

Димитър Тонев е само на 19
години (роден е на 15. 10. 2001 г.),
но вече има 31 мача за Ботев, в
които е отбелязал 3 гола.
Митко е юноша на клуба, минал
през всички формации и
заслужено извоювал място в
мъжкия отбор, а вече и в
сърцата на феновете.

- Здравей, Митко! Би ли
разказал за началото при теб кой те запали по футбола и
кога започна да тренираш?
По
футбола
ме
запали
братовчед ми Цветелин Тонев,
който по това време беше
юноша на Ботев Пловдив и
тепърва навлизаше в мъжкия
отбор на жълто-черните. Като
всяко едно дете, ритах по 7-8
часа на ден с по-големите от
мен и всеки път се хвалех
вкъщи колко съм добър. Така
един ден баща ми, без да ме
предупреди, ме записа да
тренирам в любимия ми отбор
- Ботев Пловдив. Бях на 7
години (първи клас).
- Какво е нужно за пробив в
мъжкия футбол?
Изискват се много усилия и
влагане на тренировките.
Трябва да тренираш наравно с
„батковците”,
без
да
изоставаш, за да може да
получиш шанс.

Също така през юношеските години
трябва да си оставил следа и много
добри впечатления, за да те
интегрират в първия състав. Аз съм от
златния набор на Ботев Пловдив и
бяхме спечелили всичко възможно.
Също така доминирахме в България
всяка една година и така няколко
момчета започнахме да тренираме с
мъжете.
- Кои според теб са силните ти
страни на терена?
Смятам, че това са техниката,
боравенето с топката, както и
влизането в комбинации на гъсто
пространство и удари от далечно
разстояние.
- А има ли такива, които мислиш, че
трябва да подобриш?
Предимно физическите издръжливост, взривна сила,
мощност.
- Доста универсален футболист си –
все пак, на коя позиция се чувстваш
най-комфортно?
Най-удобно се чувствам на позицията
атакуващ вътрешен халф, но също
така мога да се справям много добре
като външен халф. В Ботев играя в
средата на терена, но в националния
отбор по-често съм слаган като
външен полузащитник.
- Кои е любимият ти световен
футболист?
Кристиано Роналдо.
- А какви са най-смелите ти мечти,
свързани с футбола?
Като малък мечтите ми бяха един ден
да играя в любимия ми клуб в
чужбина - Манчестър Юнайтед, както
и да спечеля трофей с Ботев Пловдив.
Но от скоро имам още една
мечта - да изведа жълто-черния
отбор с капитанската лента на
стадион „Христо Ботев“.
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- Освен футболист, ти си и верен
фен на Ботев, включващ се с
ентусиазъм във всички
инициативи на привържениците
на клуба. Тази емоционална
обвързаност помага ли ти по
време на мачовете или носи
някакво напрежение?
Фен съм на Ботев Пловдив, както
се казва, откакто съм се родил.
Почти цялото ми семейство
подкрепят отбора на Пловдив. От
човек в агитката стигнах до
футболист в мъжкия отбор, което
за мен също е сбъдната детска
мечта.

Мисля, че това ми помага,
защото познавам историята,
знам колко голям е този клуб,
какви футболисти са минали
през него и колко велика
публика има! Това ме
задължава във всеки мач да
давам максимума от себе си за
любимия отбор!
- А какви са интересите ти
извън футбола? Какво обичаш
да правиш в свободното си
време?
Обичам да излизам с приятели
и да се забавлявам, по много
различни начини.
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СРЕЩА С ИСТОРИЯТА:
Паметникът на Христо Ботев
На 2 юни 1927 г. на патронния празник на СК
„Ботев“ на специално тържество официално беше
открит бюстът паметник на Христо Ботев.
На тържеството присъстваха лелята на Христо Ботев
и неговият сподвижник Иван Андонов.“
Спомени на полк. Христо Кънчев – бивш
председател на СК Ботев, поместени в книгата
100 години ФК „Ботев“ Пловдив 1912-2012 на
Румен Минков

„Признателността на клуба към своя патрон,
великия и вдъхновен поет и борец за свобода
Христо Ботев не се състоеше само в това да носи
неговото име. Трябваше да се направи нещо, което
да даде по-силен израз на тази признателност. И
когато се сложиха вече основите на спортното
игрище (парк-игрище Ботев, на мястото на
сегашния стадион Тодор Диев), в него трябваше да
се постави нещо, което да свидетелства, че това е
игрище, носещо покритото със слава име на Христо
Ботев и че всеки младеж, който влезе в него, трябва
да знае, че преди да започне да спортува, трябва да
се вдъхнови от възвишените чувства на поетареволюционер. Така се реши да се изгради бюстпаметник пред игрището.
Средства, както и друг път, пак нямаше, но
трябваше се намерят.
Идеята на всяка цена трябваше да стане дело.
Пристъпи се към усилено събиране на членски
вноски и със събраните средства се проведе нова
предметна томбола, която завърши успешно.
За целта се проведе конкурс между млади наши
скулптори от градовете София и Пловдив. На 13
март 1927 г. специалното жури и проведеният
референдум сред клубните членове определиха
един и същи проект от представените 7 – този на
младия пловдивски скулптор Васил Вичев. На
автора на премирания проект бе възложена
изработката на бюст паметника от специален
мрамор, донесен от Враца.

Цели 34 години бюст паметникът на Христо Ботев
стои пред парк-игрище „Ботев“. С построяването на
стадион „Христо Ботев“ през 1961 г. той беше
преместен пред централния му вход.
Всички вярваме, че наближава моментът, в който
бюст-паметникът на Христо Ботев отново ще
застане на входа на новия клубен стадион!

На този ден…
❖ 02.06.1941 г. – Роден е легендата на Ботев и на
българския футбол – Динко Дерменджиев – Чико.
Със своите 447 мача за Ботев в А група и 194
отбелязани гола, той е рекордьор и по двата
показателя.
❖ 05.06.2011 г. – Бенефисен мач на Костадин
Видолов.
❖ 07.06.1959 г. – Роден е феноменалният нападател
Антим Пехливанов. С 164 мача в А група за Ботев и
89 отбелязани гола (38 с глава). Голмайстор на
шампионата през сезон 1982/83 г. с 20 гола.

❖ 09.06.1985 г. – Ботев – Миньор 8:0.
❖ 12.06.1975 г. – Роден е Николай Киров –
Белия. Вратар на Ботев, впоследствие и
треньор, извел отбора до Купа на България и
Суперкупа през 2017 година.
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НАШИТЕ ИНИЦИАТИВИ:
Турнир по минифутбол Колежанско Къп 2021!
Сдружение ПФК БОТЕВ и Колежанско пиво имат
удоволствието да отправят покана към всички
футболни фенове за участие в новосформирания летен
турнир по мини футбол КОЛЕЖАНСКО КЪП 2021.
Условия за участие:
•

•
•

•
•
•

Приемат се аматьорски отбори от минимум 8
играча, футболните двубои ще се играят във
формат 6 (5+1) футболиста, като за всеки отбор
се гарантират минимум 3 мача в груповата
фаза на турнира.
Таксата за участие в турнира е 250 лева на
отбор
При закупуване на 1 палет бира Колежанско на
промоционална крайна цена от 1912 лева (при
редовна цена 2160 лв) – освен удоволствието
от консумацията на бира Колежанско се
включва и таксата за участие на КОЛЕЖАНСКО
КЪП 2021. Няма ограничение на бройката хора,
закупили палета. Това предложение включва
също и рекламно пано (при покупка на палет от
компании например) за времето на
провеждане на турнира.
Брой участващи отбори в КОЛЕЖАНСКО КЪП
2021 – максимум 32 тима.
Дати на провеждане на турнира – уикендите
на 26-27 Юни и 3-4 Юли 2021 година.
Времетраене на футболните двубои – 2х20
минути.
Място на провеждане на КОЛЕЖАНСКО КЪП
2021 – град Пловдив, игрищата при Зала
“Оптимум”!

Наградите:
• За отбора победител в КОЛЕЖАНСКО
КЪП 2021 е подсигурена атрактивна
7-дневна почивка за 12 човека на
българското Черноморие, съчетана с
участие в международния турнир
КУПА ЮЖНО ЧЕРНО МОРЕ 2021 (тази
награда би била на стойност 4440
лева при свободно записване за този
летен турнир, съчетан с почивка),
който ще се проведе в Обзор и Бяла,
във времевия диапазон 22.0828.08.2021.
• 2-ра награда – 60 стека бира.
• 3-та награда – 40 стека бира.
• 4-та награда – 20 стека бира.
Очакваме Ви!

Бюлетин Канарче е издание на
Сдружение ПФК „Ботев“. Сдружението е
юридическо лице с нестопанска цел. То е
носител и пазител на историята и
традициите на футболен клуб Ботев
Пловдив.
Записване за участие в турнира:
За контакти:
Oсъществява се чрез имейл до football@collegebeer.bg
kanarche.press@gmail.bg
или на телефон 0886302020.
botevplovdiv.org
•

Краен срок за записване на желаещите да участват в
състезанието отбори – 15 Юни 2021 година, при
потвърдено заплащане на таксата или покупка на
палет бира. (www.collegebeer.bg)

Подкрепете ни...

!Всички приходи от турнира ще бъдат изразходвани
за обществено полезни инициативи!
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Можете да подкрепите издаването на бюлетин
Канарче или другите инициативи на Сдружение ПФК
„Ботев“, с дарение на банковата ни сметка:
IBAN : BG57TEXI95451004018000
BIC : TEXIBGSF
Благодарим Ви!

