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Рекламата на тютюн и тийнейджърите 
 

Защо тийнейджърите са важна част от доходите на тютюнопроизводителите и как 
продавачите привличат тяхното внимание? 
 
Всеки знае, че тютюнопушенето вреди на здраветo, и опитите за борба с тютюна са 
навсякъде. Тогава защо толкова много тийнейджъри продължават да пушат? Рекламите на 
тютюн ни подтикват към това решение много повече, отколкото осъзнаваме. Наясно сме, че 
във всекиднвието децата изпитват желание да подражават на своите връстници и заради 
това тийнейджърите са може би най-засегнатата група. 
 

Tийнейджърите са мишена 
 

Когато се превръщат в тийнейджъри, децата често се чувстват несигурни за това как се 
държат и как изглеждат пред останалите. Рекламите на цигари използват тaзи несигурност, 
за да дават празни обещания. Рекламите карат  тийнейджърите да мислят, че 
тютюнопушенето може да им помогне да станат по-привлекателни, желани и независими, 
но действителността е съвсем различна.  
 
Tютюнопушенето причинява лош дъх, жълти зъби, изолира тийнейджърите от по-
големите групи на непушачи и вероятно води до смъртоносен, доживотен навик. 
 

Тютюнопроизводителите се нуждаят от деца 
 

Има няколко причини, поради които тютюневите компании се насочват към деца и 
тийнейджъри. За да поддържат добрите си доходи, нови клиенти трябва да постъпят на 
мястото на стотиците пушачи, които умират всеки ден. Тютюнопроизводителите знаят, че 
много малко хора започват да пушат като възрастни и поради тази причина най-
печелившите клиенти стават ДЕЦАТА. 
За това повечето реклами са предназначени специално за деца. Компаниите използват 
цветни графики и изображения, които привличат вниманието им.  
 
Изглежда всички тези реклами работят. Тютюнопроизводителите осъзнават, че пропушиш 
ли веднъж тяхната марка, оставаш верен на нея ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ. 

 
 
 
Моля! Не хвърляйте фасовете си на пода – хлебарките се разболяват от рак. 
 

ЗАКУСВАЙ И ЩЕ СЕ ЧУВСТВАШ ДОБРЕ! 
 

Закуската се счита за важно хранене, защото разгражда мазнините от вечерта,   снабдява ни 
с ново количество глюкоза и ни осигурява други важни хранителни вещества, които 
поддържат нашата енергия през целия ден.  
 
Пропускане на закуската 
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Продължителни проучвания са открили: 
-Много деца, които пропускат закуската, са значително по-тежки отколкото тези, които 
закусват. 
-Пропускането на закуската може да намали умственото развитие. 
-Закуската помага в ученето, защото увеличава способността за концентрация и 
заинтересованост. 
-Закуска, богата на фибри, намалява умората. 
-Деца, които закусват непълноценно, много често правят лош избор на храна през 
останалата част от деня и свикват с това. 
-Хората, които закусват, имат по-добри навици за хранене и има по-малка вероятност да 
огладнеят за нездравословни закуски по средата на деня, отколкото тези, които пропускат 
закуската. 
 
Тръгването без закуска се случва все по-често с напредването на възрастта – приблизително 
15 процента от тийнейджърите и една трета от възрастните не закусват според анкетата, 
проведена в нашето училище. Ето какво отговориха хората на нашите въпроси: 
 
Защо пропускате закуската?  
-Не ми стига времето. 
-Прекалено уморен съм, за да се интересувам. 
-Искам да прекарвам повече време, излежавайки се в леглото. 
-Няма приготвена закуска у дома. 
 
Здравословната закуска обаче може да намали риска от заболявания. Действително, хората, 
които пропускат закуската са склонни да си похапват снаксове в късния следобед. Това 
може да бъде проблем, ако тези храни съдържат недостатъчно фибри, витамини и минерали, 
и са богати на мазнини и сол. За да се справите с този глад в късната сутрин, опитайте със 
здравословна храна като свежи плодове или кисело мляко.  
 

Сутрешни храни 
Децата, които посещават училище са по-склонни да закусват, ако вкъщи са на лице 
продукти за лесно приготвяне на закуската.  
 
 

Някои предложения включвт: 
-Приготвена закуска с пшенични продукти 
-Хляб 
-Свежи плодове 
-Кисело мляко 
-Прясно изцедени плодови сокове 
-Нискомаслено мляко 
-Чай или кафе 
 

Неща, които трябва да запомним 
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Здравословната закуска има много предимства 
 
Деца, които пропускат закуската, имат липса на витамини и минерали – включително 
желязо, калций, цинк и витамин B2 

ЗЗЗДДДРРРАААВВВЕЕЕТТТООО   ИИИ   СССПППОООРРРТТТААА

 
Диетите могат да увредят здравето Ви! 
 
 
Най –голямото проучване на 
световните методи за отслабване е 
показало, че диетите не вършат 
работа за широкия мажоритет от 
хора желаещи хубаво тяло, дори те 
могат да увредят здравето. Повече 
от 2/3 си вазвръщат първоначалните 
килограми, което засилва риска от 
инфаркт и диабет. Наистина 
повечето хора на диета в нейния 
край са по-тежки отколкото в 
началото на диетата. Те 
предупреждават ,че този тип Йо-йо 
поведение е обвързан с проблеми 
със здравето. И тъй като процеса на 
сваляне и на качване на килограми 
се повтаря при диетите реално е 
било ненужно да се  

подлагате на диета. Проучване е 
показало че повтарящото се разко 
сваляне и качване на килограми 
следствие на диета може да увеличи 
2 пъти риска от сърдечни проблеми, 
като инфаркт или смърт на ранна 
възраст. Tакъв йойо ефект също се 
свързва със удари и диабет като 
показва че подтиска имунната 
система, което прави тялото по 
оязвимо от към инфекции. 
Плюсовете на диетите са драстично 
по-малко отколкото минусите , за да 
може да бъде препоръчано като 
безопасен и ефективен начин за 
сваляне на излишни килограми. 
 
 
 

Университета в Калифорния, 
изследователи  анализирали 
резултатите на повече от 30 
проучвания включващ над хиляди 
участници желаещи хубаво тяло. 
Преглеждайки резултатите на 
различните проучвания, те показват че 
наистина свалят килограми, но после 
веднага ги качват, че дори и повече. 
Изследователя Д-р Траци Ман казва : 
„Можете да свалите 5 – 10 процента 
от теглото си ако сте на диета, но след 
този „меден месец” килограмите се 
връщат отново. Ние открихме, че 
мнозинството не само са възстановили 
килограмите преди диетата, но са 
качили и още. Половината хора 

участвали в едно проучване качили 11 
lb  след 5 години от проучването, 
докато диетиците участвали в друго 
проучване станали по-тежки от  
 
участници, които въобще не са били 
на диета. 
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Да оставате гладни през цялото 
време само и само да 

иматеидеалната фигура е опасно за 
вашия организъм

 
Много от световно известните 
диети могат да доведът до 
увреждане на имунната ви 
система. Хората избират голямо  
разнообразие от диети само за да  

вкарат тялото си във форма,  
които диети имат лош ефект на 
организмите им. Не само , че 
повечето от добре известните 
диети на работят, но са и вредни. 

  
Учените също казват, че хората 
, които имат проблем с 
наднорменото тегло не само 
трябва да го намалят, но и да 
приемат храни полезни за 
сърцето. Изрично посочват, че 
спорта също помага за 
смъкването на излишните 
килограми. Има изработен 
списък със спортове за хора с 
такъв тип проблеми. Такива 
спортове са : плуване, 
баскетбол, тенис, планинско  

колоездене,само колоездене , 
тичане  и много други дейности,  
които подпомагат процеса на 
отслабване. Така че диетите 
рядко помагат. Добър 
хранителен режим включващ 
важни храни, добър спортен 
режим голяма воля и усилия е 
нещото  , което ви трябва, за да 
премахнете опасно-вредното 
наднормено тегло. Всичко 
зависи от това какво вие 
смятате за най-добро за 
бъдещето на вашето здраве. 

 
 
 

 
 

Диетите могат да увредят 
здравето Ви! 

Най –голямото проучване на 
световните методи за отслабване е 
показало, че диетите не вършат 
работа за широкия мажоритет от 
хора желаещи хубаво тяло, дори те 
могат да увредят здравето. Повече 
от 2/3 си вазвръщат 
първоначалните килограми, което 
засилва риска от инфаркт и диабет. 
Наистина повечето хора на диета в 
нейния край са по-тежки 
отколкото в началото на диетата. 
Те предупреждават ,че този тип 
Йо-йо поведение е обвързан с 
проблеми със здравето. И тъй като 
процеса на сваляне и на качване на 

килограми се повтаря при диетите 
реално е било ненужно да се 
подлагате на диета. 
 
Университета в Калифорния, 
изследователи  анализирали 
резултатите на повече от 30 
проучвания включващ над хиляди 
участници желаещи хубаво тяло. 
Преглеждайки резултатите на 
различните проучвания, те 
показват че наистина свалят 
килограми, но после веднага ги 
качват, че дори и повече. 
Изследователя Д-р Траци Ман 
казва : „Можете да свалите 5 – 10 



7 
 

процента от теглото си ако сте на 
диета, но след този „меден месец” 
килограмите се връщат отново. 
Ние открихме, че мнозинството не 
само са възстановили килограмите 
преди диетата, но са качили и още. 
Половината хора участвали в едно 
проучване качили 11 lb  след 5 
години от проучването, докато 
диетиците участвали в друго 
проучване станали по-тежки от 
участници, които въобще не са 
били на диета. 
 
Проучване е показало че 
повтарящото се разко сваляне и 
качване на килограми следствие на 
диета може да увеличи 2 пъти 
риска от сърдечни проблеми, като 
инфаркт или смърт на ранна 
възраст. Tакъв йойо ефект също се 
свързва със удари и диабет като 
показва че подтиска имунната 
система, което прави тялото по 
оязвимо от към инфекции. 
Плюсовете на диетите са 
драстично по-малко отколкото 
минусите , за да може да бъде 
препоръчано като безопасен и 
ефективен начин за сваляне на 
излишни килограми. 
 
Да оставате гладни през 
цялото време само и само да 
имате идеалната фигура е 
опасно за вашия органисъм. 
 

Много от световно известните 
диети могат да доведът до 
увреждане на имунната ви 
система. Хората избират голямо 
разнообразие от диети само за да 
вкарат тялото си във форма,  които 
диети имат лош ефект на 
организмите им. Не само , че 
повечето от добре известните 
диети на работят, но са и вредни. 
 
Учените също казват, че хората , 
които имат проблем с 
наднорменото тегло не само трябва 
да го намалят, но и да приемат 
храни полезни за сърцето. Изрично 
посочват, че спорта също помага за 
смъкването на излишните 
килограми. Има изработен списък 
със спортове за хора с такъв тип 
проблеми. Такива спортове са : 
плуване, баскетбол, тенис, 
планинско колоездене,само 
колоездене , тичане  и много други 
дейности, които подпомагат 
процеса на отслабване. 
 
Така че диетите рядко помагат. 
Добър хранителен режим 
включващ важни храни, добър 
спортен режим голяма воля и 
усилия е нещото  , което ви трябва, 
за да премахнете опасно-вредното 
наднормено тегло. Всичко зависи 
от това какво вие смятате за най-
добро за бъдещето на вашето 
здраве. 
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Българският Национален отбор по кърлинг 
за хора с увреждания 

 
 

      
ЖИВ ЛИ Е 

ОЩЕ 
ОЛИМПИЙС
КИЯТ ДУХ? 
ИМА ЛИ ГО 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО, 
ЕМОЦИЯТА ИЛИ ВСИЧКО Е САМО 

БИЗНЕС И ПОРЕДНИЯТ НАЧИН ЗА 
ПЕЧЕЛЕНЕ НА ПАРИ? 
ОЛИЦЕТВОРЯВАТ ЛИ 
ОЛИМПИЙСКИТЕ ИГРИ ТОЗИ 
ВИСОКО МОРАЛЕН ИДЕАЛ, ДЪЛБОКО 
ВКОРЕНЕН ОЩЕ ОТ НАЙ– ДРЕВНИ 
ВРЕМЕНА? ОПАСЯВАМ СЕ, ЧЕ НЕ. 

    
 
   Въпреки това, има и един друг вид 
игри – Пара - лимпийските игри. При 
тях не толкова победата или 
наградата са важни, колкото 
участието, сблъсъка с 
предизвикателството, силата на 
човешката воля. Те са тези, които 
всъщност олицетворяват свещената 
идея и цел на спорта. А именно, 
хората с увреждания най – добре 
показват защо човек има нужда да 
бъде състезател. За тях първото 
място не е от толкова голямо 
значение. Доказателство, че не са по 
– малко силни, общителни или 
способни да работят в екип от 
здравите е много по – стойностно от 
златния медал. 

 
      

Българския
т 

Национален 
отбор по 
кърлинг за 
хора с 

увреждания съществува от 2000 
година. Състои се от четирима 
състезатели, които тренират два пъти 
в седмицата с треньора Димитър 
Димитров. Всъщност, този вид 

кърлинг не се различава почти по 
нищо от този за обикновените хора. 
Единствено мястото откъдето се 
плъзга камъкът е по-различно и 
задължителното присъствие на жена 
в отбора. Също така има и отбори, 
чийто членове са от различни 
националности. 

 
     

Първото 
междунар

одно 
участие 

на тима 
бе на 

Световното първенство през 2002г., 
където се класираха седми. През 
2003 спечелиха купата на състезание 
в Шотландия, което беше от 
изключително значение за игрите в 
Атина следващата година. На 
Световното първенство бяха осми. 
Отборът по кърлинг има и големи 
шансове да вземе квота за Пара- 
лимпийските игри във Ванкувър, 
Канада през 2010г. Тимът тренира 
усилено и е решен да представи 
България по най – достойния начин. 
                                                                                   
Андреа Пейчева 
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 Когато видите човек, прикован в 
инвалидна количка, какво бихте си 
помислили? 
Първо, трябва да осъзнаете,че във 
всеки един момент във времето това 
лесно може да сте и вие. 
Второ, разберете, че хората в 
инвалидна количка са предимно 
обикновени хора, които са 
преживяли някакъв неочакван, 
нещастен, катастрофален инцидент, 
който  ги е оставил с нараняване на 
гръбначния мозък или на друга част 
от тялото. Но те също са хора като 
мен и като вас. Те са майки, бащи, 
ученици, приятели. Не са по-
различни от нас,само са в инвалидна 
количка. 
Трето, всеки един от тях иска да бъде 
независим. Всеки един от тях желае 
да бъде приносен, ценен член на 
обществото. Те просто имат нужда от 
малко помощ, за да го направят. 

Ние трябва да направим всичко 
възможно, за да създадем специални 
условия и възможности, които най-
после ще включат душевно и 
физически болните хора в 
обществото. Има още големи неща 
да се правят, но също така малките 
неща имат по-значителен, по-полезен 
и дълготраен ефект. 
Тъй като спорта е ценен в живота на 
всеки, в живота на хората с 
увреждания, той е още по-важен. 
Това е заради благоприятното 
влияние, което спорта има върху 
физиката на човек, но също и върху 
инвалидите на рехабилитация в 
обществото. Освен това спорта ни 
учи на независимост.  
Сега инвалидите участват във важни 
представления, както в състезателни, 
така и в развлекателни спортове. 
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През 1948г., Сър Лудвиг Гутман организира 
спортно състезание, включващо ветерани от 
Втората Световна война  с наранявания на 
гръбначния мозък, в Стоук Мандевил, 
Англия. Олимпийският стил игри за атлети 
с увреждания били организирани за пръв 
път в Рим през 1960г., сега те се наричат 
Параолимпийски игри. През 1976г. в 
Торино, други групи инвалиди били 
включени и идеята за обединяване на 
всички групи хора с недъзи,участващи в 
международни спортни състезания, била 
родена. Първите Зимни Параолимпийски 
игри се провели същата година в Швеция. 
 
 
Днес, Параолимпийските игри са 
елитни спортни състезания за 
ателети от 6 различни групи хора с 
увреждания. Китайският град 

Бейджинг ще бъде домакин на 
тазгодишните Параолимпийски игри, 
а пък Зимните игри ще бъдат 
провеждани във Ванкувър, Канада.    
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Eлитен Спорт 
 
 
 

  
Елитният спорт и 
обучението в 
университет са две 
различни занимания, 
които изискват много 
време и отдаденост. За 
да съчетаеш и двете, 
трябва да упражниш 
усилие, което е 
недостижимо за много 
хора. Ние искаме да 
анализираме 
предимствата и 
недостатъците на тази 
ситуация. 
Първо, да отдадеш целия 
си живот на 
професионален спорт 
изглежда привлекателно 
тъй като може да 
печелиш пари, докато се 
забавляваш. Но 
достигането до върха 
изисква някои качества: 
постоянство, съзнаване 
на риска и, очевидно, 
талант и късмет. 
Спортът е полезен за 

здравето и може да 
осигури стабилна 
икономия, ако парите са 
добре управлявани, но 
има и други фактори: 
спортната кариера не 
продължава цял живот и 
контузиите могат да те 
принудят да загърбиш 
години на  
 
подготовка. Според 
някои спортисти, ако 
имаш талант за спорт, е 
добре и да градиш 
кариера. По този начин 
имаш повече 
възможности за 
бъдещето.  
Има възможност да 
съчетаеш и двете 
дейности. Избирането на 
двете неща изисква 
жертви, за които трябва 
да се помисли преди да 
се вземе решение.  
Това е добър избор, ако 
си способен на усилия и 

постоянство. Друг 
фактор е допингът, за 
съжаление предпочитана 
опция от хората, 
отдадени на спорта. 
Някои спортисти казват, 
че допингът не е важен 
въпрос, за който трябва 
да се мисли, когато 
трябва да решиш кой път 
да поемеш, но 
същевременно допингът 
е наистина важен, когато 
си изправен пред 
въпроса дали да решиш 
да избереш спортна 
кариера.  
 
 
Най-накаря, за да 
обобщим, ние мислим, 
че няма само един 
вариант за избор, но 
всеки трябва да помисли 
за своите собствени 
способности, преди да 
реши по какъв път да 
поеме. 
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ЛЕКЦИЯ НА НАРСИС ДЖУЛЯ В КОР ДЕ 
МАРИЯ 

 
 

                                                                                       
 
На 25 януари по повод празника на Свети 
Томас Дакюино, Нарсис Джулия, бивш 
играч и треньор от професионалният 
футбол,  разговаря с ученици от средните 
училища, в училището Кор де Мария, за 
значението на спорта. 
Нарсис Джулия започва своята кариера в 
света на футбола в основните отбори на 
ФК Гирона.  През 1982 той подписва 
договор с Реал Сарагоса и играе в първа 
дивизия от 1985. Двадесет и пет пъти е 
бил интернационал, два пъти  
интернационал под 21 години,  шампион 
на „Купа дел Рей” сезон 85, 86 и 
подгласник на „Купа дел Рей”, сезон 92, 
93. Бил е също спортен ръководител на 
ФК Гирона, треньор на юношите на Реал 
Серагоса и помощник треньор на Порто и 
първия отбор на Реал Серагоса.  
По време на разговора, Джулия отбеляза, 
че чрез спорта се придобиват много 

ценности и че той помага на човек да се 
разие като личност. Той подчерта колко е 
важно, когато практикуваш спорт, да се 
забавляваш, а не да го приемаш като 
нещо, наложено отвън, да виждаш в него 
източник на зраве и житейска философия, 
”спортистът трябва да се развива и да се 
забавлява когато спортува”. Той също 
така обясни, че практикуването на спорт 
изисква жертви и отдаденост и че 
отборните спортове са много по-добри, 
отколкото индивидуалните, защото те 
засилват солидарността. 
Накрая, ученици му зададоха поредица от 
въпроси за неговата лична кориера и за 
някои медийни спортсмени. Той завърши 
разговора с добър съвет: „Ако 
осъзнаваме, че нещата, които правим са 
илюзия, ние сме излинали половината 
път” 

 
 
 
 
 

 
Футбол 

 
Треньор 
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 Едно интервю с легендарния 
треньор Георги Дангалаков 

 
 
Георги Дангалаков е роден на 5 май 1960 г. 
в гр. Пазарджик. За пръв път влиза в 
басейна на 6-годишна възраст, а с първия 
си треньор Николай Иванчев тренира до 
1977 г. След това продължава образование 
и тренировки в гр. София, първо в 
специализираното училище „Олимпийски 
надежди”, а след това – в Спортната 
академия, която завършва като треньор по 
плуване. В дългата си спортна кариера 
печели 14 балкански титли за юноши и 17 – 
за мъже; прави 38 поправки на 
републикански рекорди; класира се 4-ти на 
200 м съчетано плуване, 6-ти на 200 м 
бруст и 7-ми н 1500 св. стил на Европейско 
първенство по плуване. Успехите му като 
треньор извеждат българското плуване на 
световно ниво. Под негово ръководство 
най-успешната българска състезателка по 
плуване – Таня Богомилова (с която от 
1984 г. имат чудесно семейство), става 
олимпийска шампионка през 1988 г. в Сеул 
(100 м бруст), а националният отбор печели 
редица призови места на балкански, 
европейски, световни и олимпийски 
състезания. 
 

 Г-н Дангалаков, с какво се 
занимавате професионално в 
момента? 

Все още с това, което познавам много 
добре – плуването. Работя като треньор в 
клуб „Олимпия” в гр. София. 

 Вие сте тренирали българската 
олимпийска шампионка Таня 
Богомилова, самият Вие сте имали 
забележителни успехи. От къде 
тръгват големите спортисти? Кои 
качества на характера са най-
важни за един спортист? 

За да стигнеш до самия връх на спорта са 
необходими низ от качества, които се 
възпитават с години. Първо децата трябва 
да „проходят”, т. е. да усвоят правилна и 
добра техника. Необходима е готовност за 
работа с високи натоварвания, понасяне на 
непоносима болка в тренировките, което 
изисква изключителна мотивация; 
упоритост и постоянство; ясна осъзната цел 

и нейното преследване; осмисляне на 
тренировките; готовност за много лишения; 
вяра в себе си и в треньора до теб – 
изкуството на високите постижения е 
вярата и добрият тандем и екип. 

 Какво е днешното състояние на 
българското плуване и какво 
мислите за него? 

Има спад в българското плуване, то не е на 
онова ниво, на което беше преди 20-тина 
години. Причините за това са много и 
разнородни: промяната в политическата 
система и дългия преход в българското 
общество и държавност; липсата на 
достатъчно средства за спорт, 
разрушаването на материалната база и все 
по-малкия брой плувни басейни, и не на 
последно място не добрата мотивация на 
състезатели и треньори за постигане на 
върхови постижения. 

 Вие притежаване безценен опит. 
Може ли българското плуване 
отново да е на световно ниво? 

Убеден съм, че този период на промени ще 
бъде изживян и ние отново ще се радваме 
на елитни състезатели, постижения и 
класирания. 

 Накъд
е 

върви 
свето
вното 
плува

не? 
Какви 

са 
конту
рите 

на бъдещето? 
Методиките на подготовка вече не са 
тайна, както беше преди години. Но пак 
повтарям, че работата в екип, готов на 
всичко за постигане на световни рекорди, е 
печелившото средство за постигане на 
успех. Важен е строго 
индивидуализираният подход към елитните 
състезатели. Аз например, вече 17 години 
работя с методиката за подготовка на Таня 
Богомилова, но нов олимпийски шампион 
не съм подготвил, защото не съм срещнал 
характер и мотивация като нейните. В 
спорта няма невъзможни неща. Иска се 
кураж, време да се търси и експериментира 
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най-подходящата тренировка, готовност за 
много жертви и пълна всеотдайност. 

 Какво мислите за масовия спорт? 
Трябва ли всеки да е влизал в 
басейн? 

Категорично да! Не е задължително да е 
басейн. Младите хора трябва задължително 
да спортуват, защото спорта изгражда 
характери. 

 Спортът е само спорт или начин на 
живот? 

Спортът е част от живота, но не е всичко в 
него. Спортът е нещо, което човек сам 
избира за своя съдба, но той трябва да 
доставя удволствие и да е част от 
ежедневието.  
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Итервю с госпожа Поли 
Стоянова, учител по 
физическо възпитание и 
треньор по плуване 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  С госпожа Поли Стоянова 
разговаряхме преди два дни, докато 
провеждаше поредната си 
тренировка по плуване. Открихме 
я в басейна на 45 ОУ “Константин 
Величков”.  
       Тя доста емоционално ни 
разказа за работата си. 
Наблюдавахме я как в същото 
време внимателно следи всяко едно 
действие на децата. Разказът и 
беше прекъсван от съвети и 
напътствия, отправяни към 
малките плувци. 
       С интерес опознахме Госпожа 
Стоянова – учителка по физическо 
възпитание и треньорка по 
плуване. 
 
       Г-жо Стоянова, знаем че сте 
била носител на приза ” Учител на 
годината”. Разкажете ни как и 
кога точно стана това? 
    Този приз се дава всяка година,  
като признание за добре свършената 
работа на много хора от училището. 
Той е награда за общата дейност на 
екип от учители. Получаваме я вече 

пета година подред. А за седми път 
съм избрана за учител на град София.   
 
 
      А бихте ли ни разказали малко 
повече за вас и плуването? Как 
започнахте? От колко време се 
занимавате с този спорт? Бихме 
искали да знаем нещо и за вашите 
лични успехи. 
     Започнах случайно. Първоначално 
се занимавах с друг спорт – лека 
атлетика – в родния ми град Сливен. 
Местният отбор по плуване се 
нуждаеше от още една състезателка. 
И може би е било съдба, но взеха 
мен. 
След упорити тренировки стигнах до 
място в първата шестица на България 
по плуване – стил бруст. 
  Не по – малки успехи за мен са и 
постиженията на учениците ми. Един 
от тях е Добромир Петров, който е 
Европейски шампион на сто метра 
бруст.  В момента  той  също е 
треньор по плуване. Емил Петков 
стана Балкански шампион. 
Ученичките от Втора Английска 
Гимназия, Виолета Желязкова и 
Елизабет Павлова вървят по техните 
стъпки. 
  
    Как приеха вашите родители 
идеята? 
     Те бяха  против. Искаха да стана 
лекар или икономист.Дори не ме 
пуснаха да уча в спортно училище. 
 
                                                                                                                                              
Вие тренирате и по-малки  деца. 
На каква възраст са учениците Ви? 
 Най – малките още не са в първи 
клас, а най – големите са в четвърти.  
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   По собствено желание ли 
тренират или поради настояване 
на родителите им? 
   Най – хубавото е, че децата не 
тренират по настояване на 
родителите, а по собствено желание. 
Знаем, че когато една работа се 
върши насила, тя не върви. Досега не 
съм имала случай на дете, което е 
отказало да тренира, след като 
веднъж е дошло в басейна.  
 
   Мислите ли,че деца от всички 
възрасти трябва да бъдат 
насърчавани да спортуват? Ако да 
защо и какво дава спортът на 
младите хора? Кои са най-
подходящите начини, за да бъдат 
накарани децата да спортуват 
повече? 
  Да, разбира се. Плуването дава 
здраве, изгражда характер, формира 
качества, учи на дисциплина и 
самодисциплина. 
  За да дойдат в басейните, децата 
трябва да са убедени в полезността и 
доброто, което този спорт им дава. 
От голямо значение е и материалната 
база. 
 
      Има ли някой интересен случай 
който бихте искали да споделите? 
       Има много, наистина много 
интересни случаи. Куриозите се 
появяват още при   първото скачане 
на децата.Приготвят се да плуват 
бътерфлай, а (незнайно как...) 
започват и продължават да плуват 
съвсем друг стил. 
     Имаме случаи и на “загубени” 
бански, бързайки към финала. 
     Моя малка ученичка се 
страхуваше да скочи в басейна и да 
изплува дадено разстояние за 
определено време. За да я успокоя и 
обещах, че ако го направи, аз ще 

скоча в басейна с дрехите.  Тя успя, а 
аз трябваше да изпълня 
обещанието... 
  
     Често ли децата споделят с вас 
проблемите си? 
Да,  много често. Те ме търсят и сами 
идват при мен.  А за мен това е знак 
за голяма близост и доверие между 
нас. 
  
    Представете си,че имахте 
следната ситуация:да изберете 
между това да тренирате 
световно известни плувци и тези 
деца.Кое щяхте да изберете и 
защо? 
     Категорично щях да избера 
децата.  Страхотно изживяване е да 
видиш,  как до вчера страхуващите 
се от водата деца, в един прекрасен 
момент вече са добри плувци. 
Прекрасно е  да си част от това тяхно 
израстване.  Удовлетворението е 
неописуемо.                
   
  Имало ли е случай, когато сте 
съжалявали,че сте се заели с тази 
работа?Не, никога. Ако трябваше да 
избирам, отново бих предпочела да 
се занимавам с това. 
    Имало ли е хора ,които са се 
опитвали да ви разубедят да се 
занимавате с това? 
Не,  защото всички около мен знаят,  
че съм  работохолик и това е 
идеалната професия за мен. 
 
 
   Всички знаем за полезните 
свойства на водата. Бихте ли 
определили плуването като “най-
подходящият спорт” не само за 
деца, а дори и за възрастни? 
   По принцип всеки спорт е полезен 
за човека. Наистина, плуването 
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лекува много болести, като започнем 
от астма и стигнем до корекция на 

гръбначни изкривявания, както и 
раздвижване след счупване и травми. 

То поддържа тонуса на хората от всяка възраст. Самата аз плувам всеки 
ден.     
 
 
      Напоследък тече кампанията на Българската национална 
телевизия “Училище без бариери”. Подкрепяте ли инициативата? 
   Да, разбира се.  
 
        А вие тренирате ли деца с някакви специфични възможности? 
      Тренирам деца от дом “Добро сърце” в град Перник. Те са с умствена 
изостаналост или физически недъзи.  Изпитват същите  чувства, както 
всички деца. Удоволствие е да гледаш как се радват при всеки допир с 
вода 
        А как се работи с тях? 
         Работата с тях е предизвикателство. Те са силни и упорити, но се 
изисква повече време и търпение, за да се постигнат и най – малките 
резултати. 
 
      Предполагам често сте на състезания с децата. Ще ни споделите 
ли за някои бъдещи планове и ангажименти? 
  През лятото ни предстоят няколко държавни първенства и 
турнир,организиран от Globul. Засега нямаме предстоящи ангажименти в 
чужбина. 
 
  Благодарим Ви за отделеното време.Пожелаваме успех на Вас и на 
вашите ученици във всички начинания! 
       
        
               

Интервюто взеха: Андреа Пейчева и Таня Попова 
       
 
Брахим Тиам  
Професионален футболист 
 
Стад Малерб дьо Кан е френски футболен отбор, който се намира в Кан, 
Нормандия. 
Тимът носи името на Франсоа де Малерб(1555-1628) , поет, критик и 
преводач, който е от Кан. 
От 25 май 2007 г. , след победа в последната игра  в 
Либорн(1-2) ,  Стад Малерб дьо Кан играе в първа 
лига. 
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Брахим Тиам  е роден през 1974 в Бобини. Той е защитник на Милан. В 
последно време играе за SM Кан. Той дойде в CIFAC, за да отговори на 
въпросите на учениците. 
 
Кога започнахте да играете фитбол? 
Бях около седем годишен. 

Защо избрахте да играете футбол? 
Започнах да играя с приятели когато бях малък, 
баща ми също играеше футбол(не като 
професионалист) и именно това може би ме е 
мотивирало. Също така си спомням, че когато бях на 
около осем, винаги казвах на учителя си, че ще стана професионален 
футболист. 

Защо избрахте да бъдете защитник? 
Всъщност, никога не съм избирал, но мисля , че подхожда на характера ми. 

Практикувате ли друг спорт освен футбол? 
Не, защото нямам време. Свободното си време прекарвам играейки с 
децата си. 

Бихте ли искали да играете за друг клуб? 
Не, харесва ми да играя за Стад Мелерб тъй като 
това е много добър отбор. Играчите се разбират 
много добре, има хубава атмосфера и това е много 
важно.  

Как протича работният ден на играч от MS? 
Започваме в 08:15 всеки ден(с изключение на 
понеделник) . Закусваме заедно и след това тренираме от 9 до 12. 

Кога смятате да се пенсионирате? 
На 34 съм и скоро ще сложа край на кариерата си. Все още се чувствам 
добре както физически, така и психически, обаче вече се замислям за 
връщане към предишният етап от живота си и затова се връщам в 
университета да се подготвя. 

Какво мислиш за днешните привърженици? 
Повечето от тях са много добри привърженици, но за жалост, има и лоши, 
които представят расизмът и които търсят повод да се сбият. Проблемът е 
там, че те опетняват имиджа на спорта. Такъв е случаят с привържениците 
на Перис Сейнт Джърман. Ние нямаме такъв проблем тук, в Кан, имаме 
само добри привърженици. 
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Благодаря че дойде, Брахим. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

енри Гаулард, бивш преподавател 
по науки в CIFAC ще участва 

 в експедицията с велосипед  
Париж – Пекин. Ето какво  

сподели той с нас за това 
 изключително приключение: 

 
 

Какво представлява тази експедиция за Вас? 
Това ще бъде наистина необикновено приключение! Ще се състои от 16 
март до 3 август 2008, 5 дена преди откриването не Олимпийските игри в 
Пекин. 
Бихте ли описали този проект? 
Ако трябва да кажа как аз го приемам, тази експедиция е, разбира се, 
физическа и спортна, но най-вече, човешка. Сто и двадесет души ще 
тръгнат от  Париж на 16 март 2008 и трябва да пристигнат в добро 
физическо и психично състояние в Пекин. 
Ще има важни предизвикателства, които трябва да се преодолеят: 
 
 дългото разстояние 
 
 дългия период от време, прекаран в необхватните равнини В Русия 
и централна Азия 
 
промяната в климатичните условия и липсата на удобства. 
 
А сега няколко думи за организацията: 
 

Всъщност, 120 души, от Франция и други страни ще изминат с 
велосипед разстоянието от 12 000 км и ще прекосят 12 страни.  

 
Всеки ден ще бъде изминавано разстояние от 80 до 160 км и ще 

има 1 ден почивка в седмицата. 

             Х 
ПАРИЖ ПЕКИН С КОЛЕЛО 
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Целта на тази изключителна експедиция е да пропагандира 

ценностите на колоезденето, Олимпийският идеал и образованието чрез 
спорт. 

 CIFAC 
Caen, France 

Джозеп Естабан Джувиниа, 
преподавател по карате 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Какво Ви накара да се захванете с този спорт? Защо продължавате да 
се занимавате с карате? 
- Бях повлиян от Брус Лий. Тогава бях на 14. Продължих, защото за мен 
каратето не е просто спорт, а начин на живот.  
 
- Какво беше първото Ви преживяване от бойните изкуства и кога? 
- През май 1975. Беше много трудно. 
 
- Имахте ли спортна мечта? Достигнахте ли я? 
- Да, обичайното: исках да стана световен шампион, но се отказах, защото 
не приех каратето като спорт, а като изкуство. 
 
- Трудно ли стигнахте до тук? 
- Да, освен всичко друго трябваше да извървя труден път. 

Джозеп Естебан Джувиниа е 
роден в Риудаура през 1962. 
Има над 32 годишен опит. 
Сега преподава карате на 
младежи, които имат много 
илюзии. Има пети дан в 
карате и трети дан в кобудо 
и е един от най – езвустнете 
хора в този спорт в Хирона. 
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- По колко часа тренирате на ден? 
- Около два. 

 
- Добре платен спорт ли е? 
 - Не, очевидно не. 
 
 

- Какво е удовлетворението, което получаваш от карате ? 
- Да се научиш да отделяш внимание на елементарни ценности като 

дисциплина, уважение, саможертва и скромност. 
-  
 
 
 
 
- Можете ли да съчетавате спорта с работата или това е едно и също? 
- Да, успявам да съчетая спорта с работата. Бих искал така да прекарам 
целия си живот. 
 
- Каква е връзката на вашето семейство със спорта? 
- Добра, и това ни помага икономически, тъй като имам гимнастически 
салон, където преподавам карате. 
 
- Практикувате ли друг спорт? 
- Да, и то доста: колоездене, катерене, алпинизъм, гмуркане и така нататък. 
 
- Кой е най – добрият Ви ученик?  
- За мен всички са добри, но особено добре се представи момичето, което 

участва в Европейското първенство. 
 
- Ще ни разкажете ли някоя интересна случка? 
- Беше доста смешна ситуация. За целия си 32-годишен опит, само веднъж 
съм преподавал на клас, съставен изцяло от момичета. 
 
   
 

 
 
 
 

or de Maria School 
Olot, Catalonia, Spain 

 

Най – накрая Джозеп Естебан, смеейки се, призна, че 
учителят му по карате е Шинжиро Такахаши и че има 
много щастливи спомени с него: “Не ме оставяше да си 
почина. Беше страхотен учител.” 

- Каратето опасен спорт ли е? 
- Не, може да получиш само 
повърхностни наранявания.  

-  

- Мислили ли сте да се 
откажете? 
- Не, никога. 
 



22 
 

 
     
 
                                                                       

 
 
 
 
 
 

Ричърд Планиол, 

треньор на CPA Олот 
 
 
 

 
Интервюираме Ричърд Планиол, треньор на отбора по 
кънки на лед на Club Patinatge Artistic Olot. Житейският му 
път е изпълнен с богати професионални постижения и 
натрупан опит, още от детските му години, посветени на пързалянето с 
кънки на лед, до последните четири световни титли постигнати със СРА 
Олот. 
 
 
 
 Как навлязохте в света на кънките? На каква възраст бяхте? 

-Ами, стана случайно. Сестра ми се пързаляше на кънки и аз ходех да 
я гледам всяка събота, докато един ден нейният треньор ми предложи да 
тренирам с тях. Веднага ми допадна и реших да започна да тренирам по-
късно, когато стана на десет години. 
 
 Кога решихте да станете треньор? 

-Не се случи в някакъв определен момент. Обмисляш възможността, 
когато получиш предложение. 
 
 В кои клубове сте работили откакто започнахте да тренирате? 

-Започнах да работя в Силис, в клуб La Cellera и в Santa Coloma de 
Farners. След това се преместих в Олот. 
 
 Трябва ли да спазвате специална диета, за да работите по-добре? 

-Ами, препоръчително е да се спазва една здравословна и 
балансирана диерта, но не е задължително. 
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 Как се чувствате като световен шампион за четвърти път? 
-(Смее се) Ами, истината е, че се чувствам много ентусиазиран и се 

опитвам да запазя ентусиазма си, за да продължа до върха. 
 
 Кои са най-честите наранявания при пързалянето? 

- Пързалянето все още се счита главно за женски спорт, много е 
трудно, и обикновено глезените и коленете са най-често наранявани, но 
можеш да избегнеш това, ако тренираш добре. 
 
 Има ли голяма компетентност? 

-Ами, на провинциално и Каталонско ниво компетентността е доста 
висока. В Херона например, има три важни клуба. В другите градове на 
Испания пързалянето не е толкова важно и не е на същото ниво като в 
Каталония. От Европейска гледна точка намираме Италия за много 
компетентна. В световен мащаб Аржентина също е добър състезател. 
 
 Трудно ли  Ви е да съчетавате спорта и всекидневието? 

-Мисля, че спортът трябва да е допълнение, а не проблем. В моя 
случай се научих да комбинирам спорта с всекидневието. Тези, които 
трябва да го съчетават с ученето, трябва да бъдат много добре 
организирани, но това е възможно. 
 
 Как се вдъхновявате да създавате Вашите хореографии?  

-Всъщност, няма конкретен източник на вдъхновение. Често ми 
хрумват идеи докато шофирам към Олот. Друг път е различно. Идеята за 
хореографията на „Свобода” ми хрумна след като чух музиката, което е 
необичайно; Замислих „Животински инстинкт” спомняйки си един филм; 
„Много крехко” изникна в съзнанието ми, когато чух думата „крехко” 
докато гледах един доклад; и тъй като исках да разгледам темата за 
дискриминацията не по жесток начин, аз се сетих за приказката „Грозното 
патенце”, докато я четях на малката си дъщеря; „Вътрешен свят”- нашата 
последна хореография, ми хрумна докато гледах рекламата на Кока Кола 
по Коледа, където можеше да се види какво става вътре в машината за 
напитки. 
 
 Какво бихте казали на някой, който иска да се посвети на 

професионално пързаляне с кънки? 
-Всъщност, пързалянето все още не е професионален спорт, въпреки 

че може да участваш във важни състезания. Мисля, че пързалянето е 
много красив спорт, който съчетава физическа активност с артистични 
елементи, което е рядко в спорта. 
В света на пързалянето всеки трябва да опита да даде всичко от себе 
си. Не е лесно да достигнеш  върха. 
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Много Ви благодаря, Ричърд. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Някои от фигуристите на Ричърд Планиол 
 

 
Училище Cor de Maria  

Olot, Каталония Испания 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   НОВИНИ 
  НАКРАТКО 

През три различни страни 

                                       
ФУТБОЛ 
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ФУТБОЛНИЯТ КЛУБ БАРСЕЛОНА: 
НАИСТИНА ЗАСЛУЖЕНА ПОБЕДА СРЕЩУ 
ШАЛКЕ’04 

Мачът между футболният клуб Барселона и Шалке’04 се 
състоя на 8-ми април 2008 в Camp Nou(Барселона) в девет без 
петнайсет. Мачът беше спечелен от футболният клуб Барселона, 
която премина елиминациите и се класира за полуфиналите за 
Шампионската лига. Поради големия брой почитатели на 
германския отбор, съветът на Барселона създаде една специална 
зона с голям екран, за да позволи на почитателите без билет да 
гледат мача. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Димитър Бербатов 
 

Най добрият 
нападател на 
Тотнъм, Димитър 
Бербатов, вярва че 
ще играе за Челси 
следващия сезон. 
/people.co.uk./  
  Медията 
съобщи, че Бербатов 
е  споделил с 

приятели 
очакванията си да  
подпише за Сините 
това лято, след като 
преговорите със 
Спърс се провалиха. 
            Челси са 
готови да платят 
около 35 милиона 
паунда за българина, 

който се очаква да 
замени нападателя 
Дидие Дрогба. 
Както Челси, така и 
Манчестър Юнайтед 
показаха интерес 
към Бербатов по 
време на януарския 
трансфер. 
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Министърът на външните работи на Република 
България награди Бербатов 

Българският 
външен министър 
Ивайло Калфин 
награди в 
понеделник най-
добрия футболист 
Димитър Бербатов 
с почетен знак на 
министерството за 
съдействието на 
спортсмена в 
популяризирането 
на страната ни по 
целия свят. 
Звездата на 
Тотнъм получи 
наградата на 
специална 

церемония, където 
Калфин каза, че 
събитието е 
предизвикало по-
голям медиен 
интерес, отколкото 
посещението на 
американския 
секретар 
Кондолиза Райс. 
Бербатов радостно 
прие наградата и 
подари на 
министъра 
фланелка на 
отбора си. 
"Съжалявам, че е 
мръсна. Нямах 

време да  я 
изпера", се извини 
звездата, 
добавяйки, че това 
е фланелката от 
последния му мач с 
Блекбърн, когато 
той вкара своя 22-
ри гол за сезона. 
След церемонията 
играчът обяви, че 
основава фондация 
на свое име в 
подкрепа на 
младите и 
талантливи 
българи. 
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Делтапланерист прекъсва футболен мач 
 

Въздушен пират предизвика емоции 
по време на мача „Ботев-Пловдив” и 
„Левски”, който се игра в неделя в 
Пловдив при затворени врата. Фен на 
„Ботев” приземи своя делтапланер на 
полето в знак на протест срещу 
наказанието, което Българският 
футболен съюз наложи на ФК 
„Ботев”-Пловдив да играе два мача 
при затворени врати. 

Съдията Христо Ристосков спря мача 
за три минути и пиратът излетя преди  
полицията да осъзнае какво става. На 
излитане той размаха огромен флаг 
със знака “Пловдив е наш”. 
ФК „Левски” доминира през целия 
мач. Мирослав Иванов, Живко 
Миланов и Джоазиньо отбелязяха 
головете за българските шампиони

 
 

 
БАСКЕТБОЛ 

 
 
4-та МЯСТО ЗА ЖЕНСКИЯ ОТБОР ПО БАСКЕТБОЛ 
COR DE MARIA  
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След миналогодишната победа срещу баскетболния клуб Lloret,  
която ги направи шампиони в провинцията на Херона, тази 
година, Cor de Maria е на четвърто място в лигата на Херона. В 
днешно време съществува лига между отборите, които са на 4-то, 
5-то и 6-то място в различни групи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
                  Cor de 

Maria 
Женският баскетболен отбор 
 
 
ПАУ ГАСОЛ, НОВИЯТ ДОГОВОР НА LOS ANGELES 
LAKERS 
 
 
 
 
 
 
Миналия февруари, Пау Гасол, каталонийския баскетболен играч, който играеше в 
Memphis Grizzlies, се присъедини към Los Angeles Lakers, един от най-добрите NBA 
отбори. Гасол вече е играл няколко мача с новия си отбор и е показал доброто си ниво, 
отбелязвайки 30 точки на мач. Няколко дни след като подписал договора, си скъсал 
сухожилие на глезена по време на мач и не можел да играе в продължение на две 
седмици. Сега, заедно с Коуб Браянт, той отбелязва половината точки на отбора си във 
всеки мач. 
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Пау Гасол играещ в Lakers 
 

 
 

Плуване 
 

Ученическо съзтезание 
 

Училищното 
състезание се проведе 
на 20-и април на 
плувен басейн 
„Мадара”, София. В 
него взеха участие 
много деца от 
различни краища на 
страната. Десет деца от 
нашето училище 
участваха в 
състезанието. Всеки 
един от тях плува 
много добре, но не 
достатъчно, за да 
спечели медал. Само 

Далия Спасова и 
Димитър Дечев успяха 
да завоюват 3 златни и 
2 сребърни медала. 
Далия Спасова спечели 
първа награда на 50м 
бътерфлай с време 31 
секунди. Тя спечели 
друг сребърен медал на 
100м бруст. Димитър 
Дечев спечели 2 златни 
медала на 100м 
свободен стил и 100м 
бруст. Той завърши 
втори на 50м 
бътерфлай и спечели 

другия сребърен медал 
за нашия отбор. 

На 4 х 50м 
свободен стил 
щафетата на 
момичетата спечели 
първа награда. Те също 
станаха първи и на 
щафетата 4 х 50м. Във 
всяка от щафетите 
попчетата завършиха 
на четвърто място и не 
можаха да спечелят 
медали.  

На финала нашият 
отбор финишира втори 
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след драматична битка с 97-мо училище.  
 
 
Балкански 
Юношески  
Шампионати 2008 
 
Балканският Юношески шампионат, 
организирани от Румънската 
Федерация по Плуване, беше 
проведен в олимпийския закрит 
басейн в националния плувен 
комплекс в град Питещи на 
04.05.2008. В състезанието участваха 
9 страни (Албания, Босна и 
Херцеговина, България, Кипър, 
Гърция, Черна гора, Румъния, 
Сърбия, Турция) 
Най-бързите плувци бяха от Гърция. 

Те спечелиха около 30 от 57 медала. 
Българският отбор спечели само 3 
медала: в 1500 м свободен стил 
(Венцислав Айдарски), 50 м  брус 
(Христина Мунчева) и 200 м брус 
(Иван Божков). Фактът, че 
българските плувци спечелиха само 
3 медала, показва на всички свързани 
с плуването, че българското плуване 
е в сериозна криза. 
 

 
 
 

Григор Димитров 
 

Григор Димитров не 
случайно е за един от най-
големите таланти в 
българския мъжки тенис. 16-
годишният тенисист записа 
впечатляващи успехи при 
юношите, а вече напредва и 
при мъжете. През миналата 
година той стана европейски 
шампион при момчетата до 
16 години. След това игра на 
финала на "Ориндж Боул", 
определян като световното 

първенство за юноши, и на 
финала при двойките на 
Откритото първенство на 
САЩ. Димитров, който 
тренира в академията 
"Санчес-Касал", от този 
сезон играе главно на 
турнири за мъже в Испания. 
Григор записа доста победи 
над далеч по-опитни от него 
тенисисти, а през февруари в 
Мурсия спечели първата си 
титла при мъжете - на 
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двойки заедно с испанеца 
Карлос По. Наскоро той 
дебютира и за националния 
отбор на България за купа 
"Дейвис". Той записа пет 
победи на сингъл, две на 

двойки и бе в основата на 
това тимът ни да се завърне 
в група 2 на зона 
Европа/Африка. Снимки: 
БГНЕС/ЕВГЕНИ ЦВЕТКОВ  

 
 

 
Истинска кола на Формула 1 
пристигна в България, за да 
могат маниаците на високите 
скорости да и се насладят 
първо в София, а по-късно и 
в още няколко града в 
страната. 
 
За втори път такъв 
автомобил се показва в  
столицата и неговият бокс е 
разположен в центера на 
улица “Гурко”. 
Българската обиколка на 
Рено Р 28 ще включи 
градовете Варна, Бургас, 
Пловдив, Стара Загора, Русе 
и Велико Търново. 
 

Колата първо беше 
официално представена на 
специална церемония в 
Париж на 31 януари като 
сред главните фигури в 
нейния отбор са два пъти 
световния шампион 
Фернандо Алонсо и Нилсън 
Пикет-младши. 

 
 

 

ФИГУРНО ПЪРЗАЛЯНЕ 
 

МЕДАЛЪТ НА ГРАДА ЗА ОТБОРА ПО 
ФИГУРНО ПЪРЗАЛЯНЕ НА OLOT  
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На 26-ти януари клубът по фигурно пързаляне на Olot беше награден с градския медал в театъра на Olot 
от кмета, г-н Луис Сакрест. Причината за това тържество е да се отбележат предишните 
успехи на клуба и особено спечелването на Световния шампионат в  четири поредни 
години с: „Свобода”, във Фресно (САЩ), 2004; „Животински инстинкт”, Рим 
(Италия), 2005; „Различно”, Мурсия (Испания), 2006, и „Много крехко”, 
Брисбейн (Австралия). 
Тази година те вече спечелиха Испанския шампионат с 
„Вътрешен свят” и следващия май ще участват в Европейския 
шампионат в Ханау (Германия). 
 

 
 
            
 Хореография
та „Много крехко“ в 
Брисбейн, 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Българският образователен 
министър Даниел Вълчев 
хвана за тениската топ 
атлетката и президент на 
Олимпийския комитет 
Стефка Костадинова след 
нейния фал-старт на 
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импровизираното щафетно 
бягане в четвъртък. 
Състезанието се състоя на 
националния стадион “Васил 
Левски”, за да отбележи 
началото на Третите спортни 
училищни олимпиади, 
организирани от българския 
мобилен оперотор „Глобул”. 
Вълчев и Костадинова бяха 
на първи пост заедно с 
изпълнителния директор на 
„Глобул” Танасис 
Кацирубас. 
На втори  пост  бяха трима 
от миналогодишните 
шампиони на ученическата 
олимпиада.  
Като символ на търсенето на 
бъдещи български 
шампиони, във въздуха бяха 
издигнати 360 балона, равни 

на броя на участващите в 
играте училищата.   
Олимпиадата, наречена 
„Глобул Старт”, е първата 
мащабна програма за 
трениране на децата в 
училище. 
В нея могат да участват 
всички ученици от 3 до 8 
клас, разделени на 3 групи. 
Състезанията покриват 
задължителните училищни 
стандарти – късо и дълго 
бягане, скок от място с два 
крака и хвърляне на 
медицинска топка. 
 София, Бургас, Варна, 
Пловдив, Русе, Стара Загора, 
Плевен ще са сред 
участниците в турнира, 
чийто финал ще се състои 
през септември. 
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Mixed words 
 

Defender 
Winger 
Midfielder 
Centreforward     
Coach 
Team 
Ball 
Sadium 
Shirt 
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