Bučovice Blind Football Cup 2013
Závěrečná zpráva
V termínu 24. až 26. května 2013 jsme v Bučovicích (Jihomoravský kraj) uspořádali mezinárodní turnaj ve futsalu pro nevidomé s názvem Bučovice Blind Football Cup. Zúčastnilo se jej
šest klubů, brazilský ICB-Bahia, anglický BFC Worcester, dvě německá družstva MTV Stuttgart, FC St. Pauli Hamburg a dva české týmy BSC Praha a Avoy MU Brno. Turnaj jsme pořádali ve spolupráci s Masarykovou univerzitou.
V České republice se taková akce konala vůbec poprvé a i na evropské poměry se jednalo
o ojedinělý počin vzhledem k účasti brazilského týmu, jehož někteří členi byli zároveň i paralympijskými vítězi z Londýna 2012.
Následující závěrečná zpráva obsahuje:
1. Článek o turnaji (posílaný médiím i dalším partnerům, autor: Lukáš Másilko)
2. Organizace turnaje (autoři: Silvie Hrbáčková, Lukáš Másilko)
3. Seznam zápasů (včetně výsledků, vstřelených branek, obdržených žlutých či červených karet)
4. Výsledná tabulka
5. Vyhlášení nejlepší hráči
6. Přehled střelců
7. Ohlasy účastníků
8. Články či reportáže v médiích
9. Plány do budoucna
10. Fotografie a video
Závěrečnou zprávu vypracoval:
Lukáš Másilko
Silvie Hrbáčková

1. Článek o turnaji
Název článku: Mezinárodní turnaj ve futsalu pro nevidomé ovládli Brazilci
Sportovní fanoušci, kteří o víkendu 25. a 26. května zavítali do Bučovic, byli svědky mimořádné sportovní události. Ve městě vzdáleném přibližně 30 km od Brna se sešlo šest družstev
nevidomých futsalistů a poměřilo síly v turnaji nazvaném Bučovice Blind Football Cup 2013.
Vůbec poprvé v historii se na evropské klubové scéně představili hráči ICB-Bahia z Brazílie,
kolébky futsalu pro nevidomé a také aktuálního paralympijského vítěze. Společně s nimi se
turnaje zúčastnil anglický celek z Worcesteru, dva německé týmy ze Stuttgartu a Hamburku
i obě česká družstva (Avoy MU Brno a BSC Praha).

Hlavní hvězda turnaje
Slavnostního zahájení se v sobotu 25. května v 8:30 ujal starosta Bučovic, dr. Radovan Válek,
který přivítal všechny týmy a provedl úvodní výkop. Především v sobotu nepřálo organizátorům počasí, více než polovina zápasů se odehrála za deště a na konec května byla celkem nezvyklá zima. Zejména Brazilci se s tím vyrovnávali s obtížemi, to jim však nezabránilo porazit v úvodním utkání hostitelský tým Avoy MU Brno. Poprvé na sebe také upozornil Jeferson
Gonçalves, střelecká hvězda ICB-Bahia a v současnosti pravděpodobně nejlepší světový hráč
futsalu pro nevidomé. Nebyl pro něj problém poradit si se čtyřčlennou obrannou formací a
pokud dostal chvilku prostoru ke střele, brankáři většinou neměli šanci. Přestože se turnaje
zúčastnila řada špičkových hráčů, jeho technika vedení míče, schopnost měnit směr pohybu a
nečekaně a přesně vystřelit, to vše bylo na jedinečné úrovni, které se nikdo další nepřiblížil.

Napínavý souboj o první místo
Vrchol turnaje přišel na řadu v sobotu 25. června v 16:00, kdy se mezi sebou utkali dva největší aspiranti na vítězství, brazilský tým ICB-Bahia a MTV Stuttgart, disponující většinou
hráčů německé reprezentace. Samotný zápas potvrdil kvality obou celků a diváci shlédli
úchvatné představení, ve kterém nechyběly góly, penalty, emoce a především napětí do poslední minuty. Utkání skončilo po několika převratech zaslouženou remízou 3:3, která však
předznamenala střelecké dostihy obou týmů v dalších utkáních turnaje. Hrálo se totiž systémem “každý s každým” a v případě rovnosti rozhodovalo o pořadí skóre. Oba týmy, ICBBahia i MTV Stuttgart, se tak v následujících utkáních předháněly v tom, kdo uštědří svému
soupeři větší debakl. Činili se především dva muži, stuttgartský Vedat Sarikaya s 15 vstřelenými brankami a již zmíněný Jeferson Gonçalves, který svým soupeřům nasázel dokonce 20
gólů. Přetahovanou nakonec vyhrálo brazilské družstvo a odvezlo si pohár pro vítěze turnaje,
Stuttgart se musel spokojit se stříbrnými medailemi.

Závěr turnaje
Jak bylo zmíněno, akce se zúčastnily i dva české celky a nevedly si vůbec špatně. Především
hostitel Avoy MU Brno bojoval o 3. místo s anglickým týmem Worcester BFC. Jejich vzájemné utkání bylo na pořadu jako první v neděli 26. května ráno a diváci sledovali napínavý
souboj se šťastným koncem pro anglický celek, který zvítězil 2:1 a získal tak bronzové medaile i obdiv diváků, protože všech pět zápasů odehrál bez jediného hráče na střídání. I přesto se
v turnaji neztratil a dokázal odehrát vyrovnanou partii i s týmem ze Stuttgartu. Na brněnské
tak zbyly “bramborové medaile” za 4. místo, St. Pauli Hamburg pak v závěrečném utkání
turnaje dokázal remizovat s BSC Praha a díky lepšímu skóre obsadil 5. místo.
Závěrečný ceremoniál se nesl v radostném duchu. Všichni si pochvalovali jedinečnou atmosféru turnaje i perfektní organizaci. Pořadatelé předali poháry a medaile třem nejlepším celkům a ocenili nejlepšího střelce (Jeferson Gonçalves z ICB-Bahia), obránce (Mulgheta Rus-

som z MTV Stuttgart) a brankáře (Maximilian Ziegert ze St. Pauli). Vzhledem k mimořádnému úspěchu celé akce organizátoři přislíbili zopakovat turnaj v roce 2014. Diváci se tak mohou těšit na další pokračování a třeba i nové týmy, které se v Bučovicích za rok objeví.
Pořadatel turnaje: Avoy MU Brno, o. s.
Turnaj se konal pod záštitou organizací: Masarykova univerzita, Jihomoravský kraj, Fotbalová asociace České republiky, Jihomoravský krajský fotbalový svaz, Český svaz zrakově
postižených sportovců
Partneři turnaje: Think Big – Nadace O2, Ranč U Jelena, Georadis, s. r. o., Světluška – Nadační fond Českého rozhlasu, Inpap, s. r. o., SOS Autopůjčovna, Stavební mechanizace, s. r.
o., SportObchod.cz

2. Organizace turnaje
Se zástupci klubu Avoy MU Brno jsme se poprvé o turnaji bavili v květnu 2012, tj. rok před
samotným konáním. Vytipovali jsme společně týmy, které bychom mohli pozvat, stanovili
jsme datum konání, provedli první předběžný soupis možných nákladů a navrhli úvodní seznam organizací, které bychom mohli oslovit z hlediska financování turnaje. Sestavili jsme
oficiální dopis firmám a rozdělili si, kdo koho bude oslovovat.
Obrátili jsme se též na činovníky klubu BSC Praha s nabídkou, zda by nám chtěli s organizací
mezinárodního turnaje pomoci. Půl roku jsme s nimi dojednávali podmínky naší spolupráce,
nedokázali jsme se však shodnout na základních bodech, a tak jsme se organizace nakonec
ujali sami.
Dohodli jsme také systém turnaje spočívající v tom, že každý tým bude hrát se všemi ostatními a výsledky budou vedeny v tabulce. Vítězem se pak stane tým s nejvyšším počtem bodů.

Pozvané týmy
Na počátku (tj. v květnu až červnu 2013) jsme pozvali pět týmů, mezi nimiž nechyběl domácí
tým Avoy MU Brno, dále BSC Praha, německé celky MTV Stuttgart a FC Düren, anglický
BFC Worcester. Všechna zmíněná družstva potvrdila svůj zájem. Náš organizační tým se dohodl, že budeme pozvaným účastníkům hradit veškeré náklady spojené s pobytem v Bučovicích.
V říjnu 2012 nám zástupci týmu FC Düren oznámili, že na turnaj nemohou přijet. Obratem
jsme oslovili družstvo ze Saint-Mandé mající ve své sestavě hned čtyři reprezentanty francouzského národního týmu a dostalo se nám kladné odezvy. Na začátku roku 2013 jsme na
turnaj pozvali další německý tým FC St. Pauli Hamburk a doplnili tak aktuální sestavu na šest
družstev.
V březnu 2013 se z turnaje odhlásil francouzský celek Saint-Mandé, kterému účast nepovolila
Francouzská fotbalová federace. Důvodem byl blízký termín konání Mistrovství Evropy stanovený v té době asociací IBSA (International Blind Sportsmen Association) na polovinu
června r. 2013. Ihned jsme tedy oslovili Gabriela Mayra a nabídli volné místo družstvu ICBBahia, několikanásobnému vítězi brazilské ligy futsalu pro nevidomé, v jehož kádru jsou i tři
paralympijští vítězové z Londýna 2012. Vskutku smělý a zpočátku nereálný plán nakonec
vyšel a po počátečních problémech s financováním cesty z Brazílie do České republiky a zpět
se nakonec podařilo tento světový tým na turnaj dostat.
Finální seznam družstev byl tedy následující:
1. Avoy MU Brno – domácí tým
2. BSC Praha
3. BFC Worcester (Anglie)

4. MTV Stuttgart (Německo)
5. FC St. Pauli Hamburk (Německo)
6. ICB-Bahia (Brazílie)

Zázemí turnaje
Na začátku roku 2013 jsme také začali zajišťovat zázemí turnaje. Oslovili jsme následující
instituce:
1. ZŠ Školní 710, Bučovice – v jeho areálu se nachází futsalové hřiště s mantinely, které
vyhovuje regulím futsalu pro nevidomé, navíc díky své poloze zaručovalo klidné a ničím nerušený prostor pro hru
2. Hotel Arkáda, Náměstí Svobody 32, Bučovice – zajištění ubytování pro veškeré
účastníky turnaje a večeře v pátek 24. května
3. Ranč U Jelena, Mokrá 113, Mokrá-Horákov – zajištění cateringových služeb v místě
konání turnaje včetně nabídky obědů a občerstvení pro účastníky a diváky turnaje po
oba dva dny, tj. sobotu 25. i neděli 26. května
4. Vinárna U Šembery, Zahradní 108, Bučovice – zajištění večeře v sobotu 25. května
5. Město Bučovice – pomoc s propagací turnaje v Bučovicích a blízkém okolí, zapůjčení
lavic a stolů pro účastníky i diváky

Rozhodčí
Na začátku roku 2013 jsme také začali hledat vhodné rozhodčí. Oslovili jsme Fotbalovou asociaci České republiky a požádali je o uvolnění českých rozhodčích se zkušenostmi v řízení
futsalu pro nevidomé. Pro turnaj se nám podařilo získat Lubomíra Reka a Marka Klečackého.
Taktéž jsme byli v kontaktu s vedoucím rozhodčích Německé ligy futsalu pro nevidomé
(Blindenfussball-Bundesliga), který zajistil účast zkušených německých rozhodčích, Christiana Junga a Daniela Oršoliće.

Samotný turnaj
Pro nás, organizátory turnaje, i pro většinu účastníků začal samotný turnaj už v pátek 24.
května, který byl určen jako příjezdový. Hned od rána jsme zajistili hřiště, postavili stany,
připravili zázemí pro 3. rozhodčího, časoměřiče, zapisovatele a DJ, stejně tak nachystali místo
pro střídající hráče a realizační tým právě hrajících družstev i pro ostatní účastníky, diváky
atd. V předtuše špatného počasí jsme dovezli dostatek párty stanů, které jsme umístili na obou
delších stranách hřiště. Společně s pracovníky základní školy jsme připravili šatny i místnost
pro organizátory a zástupce Ranče U Jelena, který byl odpovědný za nachystání obědů a občerstvení.
Celý den jsme navíc zajišťovali svoz všech týmů do Hotelu Arkáda, ať už z Brna či Vídně.
Brazilská výprava přijela do Vídně už o den dříve, ve čtvrtek 23. 5. Do Brna přijeli autobusem
a zajistili jsme jim ubytování v penzionu v centru Brna. Ostatní týmy dorazily až v pátek 24.
5. v průběhu dne. Všichni se poprvé setkali během večeře.
V sobotu ráno, hned po snídani, jsme všechny účastníky dovezli auty nebo tranzity na hřiště.
Slavnostní zahájení se konalo od 8:30 – účastníky nejprve přivítal starosta města Bučovice,
dr. Radovan Válek, poté sdělil několik organizačních informací Lukáš Másilko (Avoy MU
Brno) a těsně před 9. hodinou byl proveden úvodní výkop turnaje, jehož exekuce se ujal sám
starosta. Pak se již odehrálo prvních deset utkání, pro každé z nich byla plánována 1 hodina.
Hrálo se 2x20 minut hrubého času, který byl stopován pouze při oddechových časech či v
případě zranění přímo na hrací ploše. Hrálo se až do 19:00, přičemž během prvního dne došlo

jen k mírnému zpoždění 20 minut. Večer strávili účastníci ve Vinárně U Šembery, kde měli
možnost sledovat finálový zápas Ligy mistrů mezi Bayernem Mnichov a Borusií Dortmund.
V neděli se dohrálo zbývajících pět zápasů, po nichž následoval závěrečný ceremoniál
s předáním cen vítězům. Hned poté se za naší pomoci účastníci opět rozjeli domů s výjimkou
brazilského týmu, který si svůj pobyt v Evropě (konkrétně ve Vídni) prodloužil o dalších pět
dní, a anglického týmu, který měl zpáteční letenky z Brna zamluvené až na pondělí 26. 5.,
tudíž využil služeb stejného brněnského penzionu jako tři dny před tím tým ICB-Bahia.

3. Seznam zápasů
Sobota 25. června
Čas
Soupeři
09:00–10:00 Avoy MU Brno
– ICB-Bahia
10:00–11:00 St. Pauli – MTV
Stuttgart
11:00–12:00 BSC Praha –
BFC Worcester
12:00–13:00 Avoy MU Brno
– St. Pauli
13:00–14:00 ICB Bahia –
BSC Praha
14:00–15:00 MTV Stuttgart –
BFC Worcester
15:00–16:00 Avoy MU Brno
– BSC Praha
16:00–17:00 ICB Bahia –
MTV Stuttgart
17:00–18:00 St. Pauli – BFC
Worcester
18:00–19:00 MTV Stuttgart –
BSC Praha
Neděle 26. června
Čas
Soupeři
09:00–10:00 Avoy MU Brno
– BFC Worcester
10:00–11:00 ICB Bahia – St.
Pauli
11:00–12:00 Avoy MU Brno
– MTV Stuttgart
12:00–13:00 ICB Bahia –
BFC Worcester
13:00–14:00 St. Pauli – BSC
Praha

Skóre
0:3
(0:2)
0:5
(0:2)
0:2
(0:1)
1:0
(1:0)
8:0
(4:0)
2:0
(1:0)
1:0
(0:0)
3:3
(2:2)
0:1
(0:0)
7:0
(5:0)

Vstřelené góly
ICB-Bahia: Gonçalves 2,
dos Reis
MTV Stuttgart: Kuttig 2, Fangmann, Smirek, Sarikaya
BFC Worcester: Greatbach, Bryant

Karty

Avoy MU Brno: Mrázek
ICB-Bahia: Gonçalves 3, dos Reis
2, Barros, Motta, Nascimento
MTV Stuttgart: Pektas, Fangmann

BFC Worcester:
Micu (červená)

Avoy MU Brno: Mrázek
ICB-Bahia: Barros 3
MTV Stuttgart: Sarikaya 3
BFC Worcester: Hill

ICB-Bahia:
dos Reis (červená)

MTV Stuttgart: Fangmann 2, Sarikaya 2, Pektas 2, Kuttig

BSC Praha: Babický (červená)

Skóre
1:2
(0:0)

Vstřelené góly
Avoy MU Brno: Mrázek
BFC Worcester: Bryant, Greatbatch

Karty

9:0
(4:0)
0:13
(0:5)
14:0
(4:0)
1:1
(0:0)

ICB-Bahia: Gonçalves 7, Barros,
dos Reis
MTV Stuttgart: Sarikaya 9, Kuttig
2, Pektas, Fangmann
ICB-Bahia: Gonçalves 8, Barros 3,
dos Reis 2, Nascimento
St. Pauli: Löffler
BSC Praha: Rokůsek

BFC Worcester:
Greatbatch (žlutá)

4. Výsledná tabulka
Pořadí
1. ICB-Bahia
2. MTV Stuttgart
3. BFC Worcester
4. Avoy MU Brno
5. FC St. Pauli
6. BSC Praha

Výhry
4
4
3
2
0
0

Remízy
1
1
0
0
1
1

Prohry
0
0
2
3
4
4

Počet bodů
13
13
9
6
1
1

Skóre
37:3
30:3
5:17
3:18
1:17
1:20

5. Vyhlášení nejlepší hráči
Nejlepší brankář: Maximilian Ziegert (FC St. Pauli Hamburk)
Nejlepší obránce: Mulgheta Russom (MTV Stuttgart)
Nejlepší útočník: Jeferson Gonçalves (ICB-Bahia)

6. Přehled střelců
1. Jeferson Gonçalves (ICB-Bahia) – 20 branek
2. Vedat Sarikaya (MTV Stuttgart) – 15 branek
3. Gledson Barros (ICB-Bahia) – 8 branek
4. Cassio dos Reis (ICB-Bahia) – 6 branek
5.–6. Taime Kuttig (MTV Stuttgart) – 5 branek
5.–6. Alexander Fangmann (MTV Stuttgart) – 5 branek
7. Ali Pektas (MTV Stuttgart) – 4 branky
8. Jan Mrázek (Avoy MU Brno) – 3 branky
9.–11. Andrew Bryant (BFC Worcester) – 2 branky
9.–11. Lee Greatbatch (BFC Worcester) – 2 branky
9.–11. Selmi Nascimento (ICB-Bahia) – 2 branky
12.–16. Simon Hill (BFC Worcester) – 1 branka
12.–16. Michael Löffler (FC St. Pauli Hamburk) – 1 branka
12.–16. Alex Motta (ICB-Bahia) – 1 branka
12.–16. Michal Rokůsek (BSC Praha) – 1 branka
12.–16. Lukas Smirek (MTV Stuttgart) – 1 branka

7. Ohlasy účastníků
Wolf Schmidt, trenér (FC St. Pauli Hamburk): 10.000 Times děkujeme for the best organized tournament we have been. Goldmedal for all the people who made this come true.
Unbelievable comfort, wellcome, and support from the heart is what we felt and did take home as our strongest impression, out of two a half days that were full and rich!!!
Aleš Moravec, hráč (Avoy MU Brno): Ještě jednou chci poděkovat za perfektně připravenej
turnaj, nemám, co bych vytknul. Propagace českého futsalu na nejvyšší úrovni, svaz by vám
měl velmi poděkovat, pro nás hráče získané zkušenosti a myslím pro mnohé inspirace, jak se
zlepšovat. Jako hodnotící nelze jinak než podtržená jednička.
David Mycock, trenér (BFC Worcester): All our guys gave everything on and off pitch like
you Czechs did too. Brilliant they have never had such FUN! If my team cannot make it on
these tournaments in Europe please can I come along with you guys to help your Brno team
wherever you go as you all great and you make me feel part of your Moravian family. Let me
know whenever you need me to come and help you with anything. I will always try for you
guys. What a bloody beauty you lot pulled off this weekend. So happy for everyone who was
involved everyone thought it was a real success. TOP CLASS! TOP CLASS..."

Gabriel Mayr, trenér (ICB-Bahia): Thank you for everything... I am still very touched for
being part of this weekend. It was magical, a dream coming true... I think that I will write
about that for you properly later... but I just know that my grandsons will know about this
event and about you guys... you are amazing! Thanks for everything! As I told Peter, the boss
from Teiresias, you guys are doing a work that can and should be reference for many countries around you. Not everywhere you can replicate the program made in Germany, with such
structure and money. So, with so many limited resources, and with the main focus on the participation, not on winning at any cost, your work will be reference for many people, and I am
sure that will have a positive impact in many people´s life.
Ulrich Pfisterer, trenér (MTV Stuttgart): Now, back again, a big THANK YOU for a great
tournament and your hospitality, well done. Sorry about the high results, but you had the best
teams in the world participating. Also thanks for the great fotos. The trip was important for us
as build up for the European Championships. Again, well done, please say hello to all the
other helpers.
Daniel Oršolić, rozhodčí: I want say thank you for the invitation to the tournament. I had a
great time in Bucovice and the organisation was perfect.
Pavel Mykytyn, mentor projektu (Nadace Think Big): Prvně bych chtěl říci, že pro mne
byla čest se Vaší akce zúčastnit a nahlédnout tak do celého dění okolo futsalu pro nevidomé,
které mne velice oslovilo. Hráči si získali můj velký obdiv za to, jak dobře se dokáží vyrovnat
se svým znevýhodněním a fotbal hrají lépe než jsem kdy hrál já. Váš projekt byl naprosto
ukázkový, neb pomohl prolomit hranice jak fyzické, tak i zeměpisné, a umožnil zrealizovat
akci, která může být běžná v komerčních sportech, ale je svátkem ve sportu, jakým je futsal
pro nevidomé. Za celou nadaci i firmu jsem tak hrozně rád, že jsme mohli iniciativu podpořit
a přispět tím k dobré věci. Velký dík, že jste dokázali turnaj uspořádat naprosto sami bez jakékoli další podpory od nás, což je alespoň pro mne obdivuhodné a smekám. Věřím proto, že
i další projekty, které se rozhodnete organizovat, jsou v dobrých rukou.
Josef Dvořáček, sekretář (Jihomoravský krajský fotbalový svaz): JmKFS je poctěn, že
mohl být partnerem takovéto akce. Já sám musím konstatovat, že zápasy, které jsem viděl,
byly pro mou další práci ve fotbale velmi obohacující. Těšíme se na setkání při nějaké další
podobné akci.
Pavel Vyhňák, divák: Šikovní jsou ti kluci brazilští... škoda toho jednoho gólu... no co už
příště bude bedna... velká gratulace všem. Všichni zúčastněni mají můj obdiv, zvedá to sebevědomí, když člověk vidí, co dokážete, díky!

8. Články či reportáže v médiích
1. Česká televize – Události (26. 5. 2013):
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/229032-futsal-muzou-hrat-i-nevidomi/
2. BTV, Brněnská televize – Vlna z Brna (16. 5. 2013):
http://www.b-tv.cz/vlna-z-brna.html?ep=2744
3. Fotbalová asociace České republiky:
http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=133320&tmplid=1422
4. Blindenfussball Online:
http://blindenfussball.net/2013/05/wertvolle-erfahrungen-fur-bundesligisten/
5. Munimedia.cz: http://www.munimedia.cz/prispevek/nevidi-a-presto-kopou-do-micev-bucovicich-se-kona-blind-football-cup-5642/

9. Plány do budoucna
Úspěch celého turnaje a četné dotazy účastníků nás donutily přemýšlet o dalším pokračování
této akce, které, i dle výše uvedených ohlasů, silně zapůsobila jak na samotné aktivní účastníky, tak i na diváky, kterých si i přes nepříznivé počasí sešlo hodně. Po hodnotící schůzce, která následovala 14 dní po ukončení turnaje, jsme se dohodli na organizaci dalšího ročníku.
V současné době přemýšlíme, zda bychom mohli v Bučovicích přivítat 8 týmů.

10. Fotografie a video
Fotografie:
https://www.facebook.com/pages/Avoy-MU-Brno/122940397733582
http://www.teiresias.muni.cz/futsal
Autoři fotografií: Josef Kubíček, Silvie Hrbáčková, Helena Svobodová, Milan Duda
Video:
1. Bučovice Blind Football Cup 2013 – highlights (autoři videa a jeho zpracování: Robert Fischer, Ondřej Klus, Jitka Graclíková, Tomáš Bukovský, Kateřina Váňová):
http://www.youtube.com/watch?v=OX4WYRrnwl8
2. Bučovice Blind Football Cup 2013 – documentary (autoři videa a jeho zpracování:
Robert Fischer, Ondřej Klus, Jitka Graclíková, Tomáš Bukovský, Kateřina Váňová):
http://www.youtube.com/watch?v=TkB7PQVVG18
3. Sestřih utkání ICB-Bahia vs MTV Stuttgart (autor videa a jeho zpracování: Michael
Hain, FC St. Pauli Hamburk):
https://www.facebook.com/photo.php?v=10200708465006906
4. Záznam vybraných utkání – prozatím tří (autor videí a jeho zpracování: Tomáš Bukovský, Avoy MU Brno):
http://www.youtube.com/playlist?list=PLt9JT8M52iO8ENpUPl9kyXqL6_RSMV8Kd
5. Jeferson Gonçalves, the magnificent (autor videa a jeho zpracování: Michael Hain, FC
St. Pauli Hamburk): https://www.facebook.com/photo.php?v=458934554188961

