
Bučovice Blind Football Cup 2018 

Závěrečná zpráva 
O víkendu 30. června a 1. července jsme pořádali již 6. ročník mezinárodního turnaje Bučovice Blind Foot-

ball Cup. Podruhé se vítězem stal anglický tým Worcester Blind Football Club, který ve finále porazil špa-

nělské družstvo z Madridu. Všem jsme udělali velkou radost radost i my, když jsme skončili na třetím místě 

a po šesti letech konečně dosáhli na medaile! 

Velmi si vážíme podpory našich partnerů a fanoušků, bez nichž by nebylo možné turnaj uspořádat. 

 

Pořadatel turnaje: Avoy MU Brno, z. s. 

Partneři turnaje: Nadační fond Avast, Seznam.cz, Masarykova univerzita, Světluška – Nadační fond Čes-

kého rozhlasu, Jihomoravský kraj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Fotbalová asociace ČR, 

Nadace Leontinka, Nadace Charty 77 – Konto Bariéry, Penzion U Matulů, ZŠ Školní 710 v Bučovicích, 

SportObchod.cz 

 

 

Následující závěrečná zpráva obsahuje: 

1. Článek o turnaji (včetně výsledků, vstřelených branek, žlutých či červených karet) 

2. Konečné pořadí týmů 

3. Vyhlášení nejlepší hráči 

4. Přehled střelců 

5. Vybrané ohlasy účastníků 

6. Vybrané články či reportáže v médiích 

7. Fotografie a video 

8. Přehled partnerů 

 



1. Článek o turnaji 
V termínu 30. června až 1. července 2018 jsme pořádali 6. ročník mezinárodního turnaje – Bučovice Blind 

Football Cup 2018. O slavnostní výkop se postarala vzácná osobnost. Matěj Plch byl před rokem 2008 

hlavním iniciátorem aktivit směřujích k založení futsalu pro nevidomé v České republice a jen díky jeho 

nezměrné vůli a touze vznikl náš brněnský klub. Matěj sám byl dlouhá léta oporou našeho celku a jsme rádi, 

že na nás nezapomněl a přijal pozvání na akci. 

Turnaje se zúčastnilo osm evropských týmů, každý přijel z jiné země. Vůbec poprvé k nám zavítalo španěl-

ské družstvo Santagadea ONCE Madrid a rakouské družstvo Östereichische Behindersport Ver-

band z Vídně. Titul obhajoval belgický tým Five-a-side Anderlecht z Belgie, dalším adeptem na celkové 

vítězství byl anglický Worcester Blind Football Club. Kromě těchto družstev a našeho brněnského týmu 

přijeli ještě spřátelené týmy z Řecka (Asamea Keravnos), Polska (Tyniecka Kraków) a Německa (FC St. 

Pauli Hamburk). 

Zachovali jsme systém turnaje z minulých let, který zahrnoval souboje ve skupinách i napínavou vyřazovací 

část. Novinkou se stala aplikace Speekie, která umožnila divákům poslouchat profesionální komentář všech 

utkání na vlastních mobilech. Mysleli jsme též na přiznivce futsalu pro nevidomé, kteří se našeho turnaje 

nemohli zúčastnit. Nabídli jsme jim opět možnost sledovat živý a komentovaný přenos všech utkání turnaje, 

případně otevřít online statistiky turnaje v naší aplikaci BBFC Timer. 

Podruhé se vítězem turnaje stal anglický tým Worcester Blind Football Club, který ve finále porazil špa-

nělské družstvo z Madridu. Fanouškům udělalo radost třetí místo domácího týmu, který po šesti letech 

ročnících konečně dosáhl na medaile. 

Skupina A 

Hlavní favorit skupiny A, španělské družstvo z Madridu, byl ve všech utkáních stoprocentní. Jediný gól mu 

v zahajovacím utkání vstřelil mladičký, pouze třináctiletý Nico Rother hrající ve žlutém dresu řeckého týmu 

Asamea Keravnos. Krátce po pauze srovnal skóre, Španělé však rychle odpověděli a po minutě si své vedení 

vzali zpět, když se prozměnu prosadil nejstarší madridský hráč, Vicente Aguilar Carmona (48 let). V závěru 

zápasu Španělé přidali třetí gól a radovali se z vítězství 3:1. 

Povinné tři body si připsali i domácí hráči, měli však namále. Proti nováčkovi z Vídně se rychle dostali do 

vedení po gólu Jana Mrázka, zejména ve druhé půli se však strachovali o výsledek a vítězství 1:0 udržel 

svými bravurními zákroky brankář Tomáš Bukovský. Španělé si potom snadno poradili s vídeňským druž-

stvem a schylovalo se ke klíčovému souboji o druhé místo zaručující semifinále. Klíčový zápas mezi Avoy 

MU Brno a Asamea Keravnos však skončil bez branek, 0:0. Více šancí měli domácí, trefovali však pouze 

brankovou konstrukci nebo naráželi na dobře připraveného řeckého brankáře. 

V posledním sobotním utkání skupiny A se tak Avoy MU Brno snažil urvat alespoň bod z utkání proti již 

jistě postupujícímu španělskému týmu. Victor Acevedo však v 9. minutě otevřel skóre. Za domácí nejvíce 

hrozil Keryn Seal, dvakrát trefil tyč. Vyhrocené utkání plné osobních střetů bralo divákům dech. Na konci 

prvního poločasu musel rozhodčí Carcouët vytáhnout červenou kartu a ukázat ji Vicentemu Aguilarovi, který 

neudržel nervy na uzdě a fyzicky jej napadl. Češi však dvouminutovou přesilovku nevyužili a hned, jak 

skončila, se prosadil nejlepší útočník turnaje Sergio Alamar Garcia. Brňáci tak prohráli 0:2 a k postupu do 

semifinále potřebovali pomoc vídeňského týmu. 

Ten totiž v nedělním ranním utkání nastoupil proti Řekům z Atén, hlavnímu soupeři domácího týmu v boji o 

postup. Adriano Bezhani poslal řecké blesky rychle do vedení, na konci prvního poločasu však k překvapení 

všech srovnal Mustafa Hösgören. Aténští favorité si s výbornou obranou soupeře nedokázali ve druhé půli 

poradit, a tak získali pouze jeden bod, díky čemuž přepustili druhé postupové místo ve skupině Brňákům! 



Přehled zápasů skupiny A 

Čas Soupeři Skóre Vstřelené góly Žluté/červené karty 

Sobota 9:00 Santagadea ONCE  

Madrid – Asamea  

Keravnos 

3:1 (1:0) Madrid: Sanchez Lopez 2, 

Aguilar Carmona;  

Keravnos: Rother 

 

Sobota 11:00 Avoy MU Brno – ÖBSV 

Vienna 

1:0 (1:0) Brno: Mrázek  

Sobota 13:00 Santagadea ONCE Ma-

drid – ÖBSV Vienna 

4:0 (1:0)  Madrid: Aguilar Carmona 

2, Sanchez Lopez, Alamar 

Garcia 

 

Sobota 15:00 Avoy MU Brno – Asamea 

Keravnos 

0:0 (0:0)   

Sobota 17:00 Santagadea ONCE Ma-

drid – Avoy MU Brno 

2:0 (1:0)  Madrid: Acevedo Fernan-

dez, Alamar Garcia 

Madrid: Aguilar Car-

mona (ČK); Brno: 

Seal (ŽK) 

Neděle 9:00 Asamea Keravnos – 

ÖBSV Vienna 

1:1 (1:1)  Keravnos: Bezhani;  

Vienna: Hösgören 

 

Tabulka skupiny A 

# Tým Výher Remíz Proher Skóre Bodů 

1. Santagadea ONCE Madrid 3 0 0 9:1 9 

2. Avoy MU Brno 1 1 1 1:2 4 

3. Asamea Keravnos 0 2 1 2:4 2 

4. ÖBSV Vienna 0 1 2 1:6 1 

Skupina B 

Situace ve skupině B byla od začátku také zamotaná. Narazily na sebe celky s výbornou obranou, a tak se na 

první gól čekalo až do 4. zápasu! Bezgólovou remízou totiž postupně skončily zápasy mezi Anderlechtem a 

St. Pauli, Worcesterem a Krakówem i souboj Anderlechtu a Krakówa. 

Cestu za postupem do semifinále z 1. místa skupiny B si pak vydláždil anglický Worcester, který nejprve 

porazil 1:0 St. Pauli a následně 2:1 Anderlecht. Německého brankáře pokořil Roy Turnham gólem do šatny, 

když zpracoval dlouhý výhoz svého brankáře Dylana Malpase, rychle se s ním otočil a prostřelil Svena Gro-

nau v brance St. Pauli. Němci měli poločas na vyrovnání, nedokázali však ani ve svém druhém zápase skó-

rovat. Následovalo utkání mezi Worcesterem a Anderlechtem, jehož skóre už ve 2. minutě otevřel Belgičan 

Christoff Eilers, který se nejlépe zorientoval ve zmatečné situaci v pokutovém území soupeře. Hráči Worces-

teru však ještě během 1. poločasu otočili skóre, když se dvakrát po téměř identických akcích prosadil Robin 

Williams. Vždy třem svým obráncům zamotal hlavu rychlým driblinkem a tváří v tvář brankáři nezaváhal. 

Druhý poločas nabídl dramatickou podívanou, ne však změnu ve skóre. Prohra 1:2 tak Belgičany vyšla dra-

ho, jelikož ztratili šanci na postup do semifinále a obhajobu loňského titulu. 

V neděli ráno si to o druhé postupové místo rozdali FC St. Pauli a Tyniecka Kraków. Polský tým byl ve vý-

hodnější pozici, stačil mu pouze bod. Němci však rázně vykročili za vítězstvím a v 6. minutě se prosadil Paul 

Ruge. Další šance bohužel borci ze St. Pauli nevyužili. Ve druhé půli se hrál nezáživný futsal, Poláci si nevy-

tvořili kloudnou šanci, Němci se soustředili výhradně na obranu. Velkým šokem pro všechny přítomné tak 

byl gól v předposlední minutě, o který se svým důrazem v pokutovém území soupeře postaral polský útočník 

Robert Mkrtchyan. Doslova na poslední chvíli tak katapultoval svůj tým do semifinále a Němcům zbyly oči 

pro pláč. 



 

Penaltový rozstřel o 3. místo 

Ještě hůře bylo hráčům St. Pauli po penaltovém rozstřelu s FAS Anderlecht. který se odehrál v přestávce 

mezi oběma semifinále. Po třech utkáních ve skupině totiž měly oba zmíněné týmy stejný počet bodů, stejné 

skóre i shodný vzájemný zápas. O 3. a 4. místě ve skupině B tak musely rozhodnout pokutové kopy. Zatímco 

první tři vybraní střelci z každého týmu vůbec neuspěli, ve 4. sérii odpověděl na gól Belgičana Eilerse Serdal 

Celebi. V 5. sérii nezaváhal Aaron Aponja Fall z Anderlechtu, smutným hrdinou se tak stal Michael Preul, 

který nedal. St. Pauli tak po nešťastném gólu od Poláků minutu před koncem nejenže nedokráčelo do semifi-

nále, penaltový rozstřel je navíc poslal až do souboje o 7. místo, zatímco Anderlecht se mohl těšit na utkání o 

5. místo. 

Přehled zápasů skupiny B 

Čas Soupeři Skóre Vstřelené góly Žluté/červené karty 

Sobota 10:00 Five-a-side Anderlecht – 

FC St. Pauli 

0:0 (0:0)   

Sobota 12:00 Worcester BFC –  

Tyniecka NWP Kraków 

0:0 (0:0)    

Sobota 14:00 Five-a-side Anderlecht – 

Tyniecka NWP Kraków 

0:0 (0:0)    

Sobota 16:00 Worcester BFC – 

FC St. Pauli 

1:0 (1:0)  Worcester: Turnham  

Sobota 18:00 Five-a-side Anderlecht – 

Worcester BFC 

1:2 (1:2)  Anderlecht: Eilers; 

Worcester: Williams 2 

Anderlecht: Eilers 

(ŽK) 

Neděle 10:00 FC St. Pauli –  

Tyniecka NWP Kraków 

1:1 (1:0)  St. Pauli: Ruge;  

Kraków: Mkrtchyan 

 

Tabulka skupiny B 

# Tým Výher Remíz Proher Skóre Bodů 

1. Worcester BFC 2 1 0 3:1 7 

2. Tyniecka NWP Kraków 0 3 0 1:1 3 

3. Five-a-side Anderlecht 0 2 1 1:2 2 

4. FC St. Pauli 0 2 1 1:2 2 

Vyřazovací boje 

Semifinále 

Obě semifinále byla vcelku jasnou záležitostí. Domácí tým nedokázal ubránit dvě hlavní útočné hvězdy sou-

peře, Roye Turnhama a Robina Williamse z Worcesteru. Oba tito hráči jsou neskutečně rychlí při driblinku, 

navíc se poctivě vraceli a pomáhali zbylým spoluhráčům bránit. Brno dokázalo útočnému tlaku čelit prvních 

dvanáct minut, než se z gólu radoval Roy Turnham. Tentýž hráč přidal na konci 1. půle pojistku. Na začátku 

2. půle měl dvě dobré šance Jan Mrázek, bohužel se mu nepodařilo skórovat, a tak v závěru zápasu upravil 

na 3:0 Robin Williams a poslal anglický tým do finále. 

Ve druhém semifinále chyběl Španělům potrestaný Vicente Aguilar a na jejich útočné hře to bylo znát, zvláš-

tě když Poláci bránili, co jim síly stačily. Klíčovou osobností se stal Sergio Alamar Garcia, který na konci 

první půle otevřel skóre. Hráči Krakówa se i ve druhé půli museli soustředit především na obranu, výpady 



soupeře z Madridu byly velmi nebezpečné. Útočník Robert Mkrtchyan se proti mnohonásobné přesile ne-

dokázal prosadit, a tak přišlo ve 35. minutě rozhodnutí po dalším gólu Sergia. Utkání skončilo 2:0 pro Mad-

rid. 

Souboje o umístění 

V soubojích o umístění nejdříve vcelku přesvědčivě porazilo německé družstvo ze St. Pauli oslabený 

tým ÖBSV Vienna, kterému chyběl zraněný defenzivní štít Alphonse Lekanga. Hattrickem se blýskl němec-

ký kapitán Rasmus Narjes a zařídil tak svému týmu vítězství 4:0 a konečné 7. místo. 

Souboj o 5. místo mezi Asamea Keravnos a Five-a-side Anderlecht bylo mnohem vyrovnanější. Více ze 

hry měli Belgičané, bohužel byli bezzubí v koncovce. O vítězství Řeků 1:0 tak rozhodl gól ostrostřelce Adri-

ana Bezhaniho z 27. minuty. 

Další zápas o 3. místo přinesl velkou radost domácímu celku. Utkání s Krakówem bylo velmi vyrovnané. 

Hráči obou týmů již byli unavení, a tak se v útočení příliš nepředvedli. Brněnské družstvo však v 1. půli 

rychle nasbíralo 4 týmové fauly, a tak Poláci celkem třikrát kopali druhý pokutový kop. Gól však ani jednou 

nepadl díky výborným zákrokům Tomáše Bukovského. Ve druhé půli se snažili především domácí, skóre se 

však nezměnilo, a tak musely rozhodnout pokutové kopy. Hned první dva střelci Avoy MU Brno uspěli, 

Michal Petráš a po něm Jan Mrázek skórovali. Naproti tomu Adrian Sloninka nedal a když se neprosadil ani 

nejlepší hráč Krakówa Robert Mkrtchyan, mohly oslavy domácího celku vypuknout naplno. Až v 6. ročníku 

svého turnaje tak Brňáci mohli dostat na krk medaile! 

Finále nabídlo výjimečný souboj. Tempo hry bylo diametrálně rychlejší než v případě souboje o 3. místo. 

Každý tým se mohl opřít o služby hráčů působících v reprezentaci Anglie, resp. Španělska. O vítězství an-

glického družstva nakonec rozhodla větší šikovnost v koncovce. Zatímco obě útočné hvězdy Worcesteru se 

prosadily, Sergio Alamar Garcia si nedokázal se zahuštěnou obranou soupeře poradit. Na konci první půle 

skryl svou střelu za obránce Roy Turnham, v závěru zápasu přidal druhý gól Robin Williams, který driblin-

kem překonal dvoučlennou obranu a střelou po zemi do protipohybu brankáře uzavřel skóre na 2:0. Španělé 

z Madridu však prokázali svou kvalitu a byli vítězi finále rovnoměrným soupeřem, díky čemuž mohli diváci 

sledovat futsal pro nevidomé té nejvyšší úrovně. 

Přehled zápasů ve vyřazovací fázi turnaje 

Čas Soupeři Skóre Vstřelené góly Žluté/červené 

karty 

Neděle 11:00 

1. semifinále 

Avoy MU Brno – 

Worcester BFC 

0:3 (0:2) Worcester: Turnham 2, 

Williams 

 

Neděle 12:00 

2. semifinále 

Santagadea ONCE  

Madrid – Tyniecka 

NWP Kraków 

2:0 (1:0)  Madrid: Alamar Garcia 

2 

 

Neděle 13:00 

o 7. místo 

ÖBSV Vienna – 

FC St. Pauli 

0:4 (0:1) St. Pauli: Narjes 3, 

Celebi 

 

Neděle 14:00 

o 5. místo 

Asamea Keravnos – 

Five-a-side Anderlecht 

1:0 (0:0)  Keravnos: Bezhani Brno: Seal (ŽK), 

Keravnos: Fei-

moglou (ŽK)  

Neděle 15:00 

o 3. místo 

Avoy MU Brno – Ty-

niecka NWP Kraków 

1:0 (0:0, 0:0) Brno: Petráš  

Neděle 16:00 

finále 

Worcester BFC –  

Santagadea ONCE  

Madrid 

2:0 (1:0) Worcester: Turnham, 

Williams 

 

 



2. Konečné pořadí týmů 

1. Worcester BFC (Velká Británie) 

2. Santagadea ONCE Madrid (Španělsko) 

3. Avoy MU Brno (Česká republika) 

4. Tyniecka NWP Kraków (Polsko) 

5. Asamea Keravnos (Řecko) 

6. Five-a-side Anderlecht (Belgie) 

7. FC St. Pauli (Německo) 

8. ÖBSV Vienna (Rakousko) 

3. Vyhlášení nejlepší hráči 
Nejlepší brankář: Dylan Malpas (Worcester BFC)  

Nejlepší obránce: Keryn Seal (Avoy MU Brno)  

Nejlepší útočník: Sergio Alamar Garcia (Santagadea ONCE Madrid)  

Cena Fair-play: Nico Rother (Asamea Keravnos)  

Cena pro diváky: FC St. Pauli 

4. Přehled střelců 

# Hráč Tým Gólů 

1.–3. Roy Turnham Worcester BFC 4 

1.–3. Robin Williams Worcester BFC 4 

1.–3. Sergio Alamar Garcia Santagadea ONCE Madrid 4 

4.–6. Miguel Angel Sanchez Lopez Santagadea ONCE Madrid 3 

4.–6. Rasmus Narjes FC St. Pauli 3 

4.–6. Vicente Aguilar Carmona Santagadea ONCE Madrid 3 

7. Adriano Bezhani Asamea Keravnos 2 

8.–16. Paul Ruge FC St. Pauli 1 

8.–16. Christoff Eilers Five-a-side Anderlecht 1 

8.–16. Jan Mrázek Avoy MU Brno 1 

8.–16. Michal Petráš Avoy MU Brno 1 

8.–16. Nico Rother Asamea Keravnos 1 

8.–16. Serdal Celebi FC St. Pauli 1 

8.–16. Robert Mkrtchyan Tyniecka NWP Kraków 1 

8.–16. Mustafa Hösgören ÖBSV Vienna 1 

8.–16. Victor Manuel Acevedo Fernandez Santagadea ONCE Madrid 1 

5. Vybrané ohlasy účastníků 
Dylan Malpas (brankář anglického národního týmu, který byl nedávno vyhlášen nejlepším brankářem 

na světě): Mnohokrát děkuju Jitce Graclíkové a Tomáši Bukovskému za uspořádání 6. ročníku bučovického 

BBFC turnaje. Je to zdaleka ten nejlepší klubový turnaj v Evropě. Bylo úžasné si zahrát v tak silné konku-

renci a zároveň se výborně pobavit mimo hřiště s neuvěřitelnými lidmi, kteří jsou do fotbalu pro nevidomé 

zapálení stejně jako my. Jsem neskonale pyšný na naše kluky, že porazili 2:0 ve skvělém utkání velmi silné a 

talentované mužstvo Bnfit Once Madrid ve finále. Nic by ale nebylo možné bez organizace Dana Jamese. 



Děkujeme za příležitost zahrát si a být součástí turnaje. Ještě bych rád dodal, že mi bylo velkou ctí převzít 

cenu pro nejlepšího brankáře turnaje, moc si toho vážím. Ještě jednou díky, že jste nás přijali. Myslím, že 

právě díky takovým akcím milujeme futsal pro nevidomé.   

Tým Five-a-side Anderlecht: Obrovský dík všem lidem, kteří přispěli k úspěchu turnaje, který byl opět 

mistrně veden týmem Avoy MU Brno, Jitkou Graclíkovou a Tomášem Bukovským. Děkujeme také dobro-

volníkům, vedení, lidem z cateringu, fotografům a rozhodčím! Jako každý rok byla radost účastnit se tohoto 

turnaje vrcholové úrovně, který je vždycky plný dobré nálady. Nemám dost slov, abych patřičně poděkoval 

Jitce a Bukymu. My z týmu Brussels 5-a-side Anderlecht jsme moc rádi, že jsme součástí tohoto úžasného 

turnaje! 

Miguel Angel Becerra Diaz-Ufano (trenér Santagadea Once Madrid): “Vážení přátelé organizace BBFC 

2018, prostřednictvím tohoto e-mailu bych chtěl poděkovat za pozvání na šampionát a poblahopřát vám k 

vynikající organizaci. 
Mistrovství bylo velkolepé, počínaje prvotní komunikací, přes přivítání již na samotném letišti, až po přizpů-

sobení zařízení a velkolepým zacházením, které jste týmu poskytli. 
Několik našich členů zároven jako hráči španělské národní reprezentace soutěžili v mezinárodních mistrov-

stvích a musíme vám říci, že na organizační úrovni je to jedno z nejlepších, které jsme kdy navštívili. Dou-

fáme, že vás znovu uvidíme. Děkujeme za vše.” 
 

Kevin Vanderborght (hráč belgického národního týmu, útočník Anderlechtu): Přesně pro takové chvíle 

milujeme futsal pro nevidomé! Díky Jitce Graclíkové a celému týmu, bez vás by tento skvělý turnaj neexis-

toval! 

Gerson Countinho (trenér brazilského týmu ICB Bahia): Všem blahopřeji. Je to ohromný turnaj a je veli-

ce dobře zorganizovaný. 

Darren Harris (člen anglického národního týmu, hráč týmu Worcester): Fakt jste mě zase dostali. Jak je 

možné, že jste všichni tak parádní? Díky za další báječnou akci. Řekněte mi, kam mám poslat svoje nadšené 

hodnocení, pokud to pomůže, aby mohl tento úžasný turnaj pokračovat. Mám vás všechny ještě radši než 

dřív. Opatrujte se. Tolik toho dáváte, doufám, že se vám vrací, co si přejete. 

Martin Demonte (trenér argentinského národního týmu): Blahopřeji!!! Skvělá práce!! 

Luis Antonio Castaneda Tenjo: Blahopřeji Jitce Graclíkové, protože je člověkem, který podporuje tak nád-

herný sport jako je futsal pro nevidomé ve světě. Posílám všem pozdravy z Kolumbie. 

Mateusz Krzyszkowski (hráč polského národního týmu, obránce týmu Tyniecka Krakow): Na světě 

jsou jen tři věcí jisté - smrt, daně a BBFC! Mnohokrát díky, že můžeme být součástí toho nejlepšího turnaje 

na světě! Chtěli bychom poděkovat týmu Avoy MU Brno za pozvání a příležitost už potřetí spoluvytvářet 

fantastickou historii futsalu pro nevidomé s těmi nejlepšími světovými týmy. Je pro nás ctí účastnit se této 

soutěže, která by se měla jmenovat Champions League futsalu pro nevidomé! 

David Stirton (IBSA -  Mezinárodní asociace nevidomých sportovců): Velké gratulace k dalšímu skvě-

lému turnaji! 

François Carcouët (rozhodčí z Francie, píská na vrcholové úrovni, na mistrovství světa a paralympiá-

dách): Ještě jednou díky, Jitko. Duch futsalu pro nevidomé je tam a ty a Buky jste strážci chrámu! ;-) 

Stuart Winton (rozhodčí z Velké Británie, píská na vrcholové úrovni, na mistrovství světa a paralym-

piádě): Mockrát děkuju a oba vás objímám, Jitko a Buky. Jste opravdovou inspirací - skvělá práce a úžasní 

lidé. Duch rodiny futsalu pro nevidomé v BBFC. 

Aimilios Kaklamanos (brankář národního řeckého týmu, brankář týmu Keravnos): Další rok v České 

republice, další rok s bbfc… to všechno znamená jeden další rok neuvěřitelných zážitků s neuvěřitelnými 

lidmi a výborným futsalem (naší velkou láskou)! Chtěl bych poděkovat za řecký tým KERAVNOS vám 

všem za báječnou organizaci dalšího ročníku bbfc! Jitko, Buky a vy všichni, kteří jste makali a vložili jste do 

této úžasné akce svůj čas a energii, chceme vám poděkovat, že jste nám dali příležitost užít si další rok v 

krásných Bučovicích  a zahrát si zároveň futsal! Vše bylo perfektní a máme pocit, že všechno fungovalo 

ještě lépe než loni! Pomohli jste nám se vším, co jsme potřebovali, a všechno perfektně klapalo. 

Rádi bychom také poděkovali ostatním týmům, bez kterých by tento zážitek nebyl kompletní… Samozřejmě 

dlužíme velké díky našim dvěma německým hráčům Niko a Michaelovi za to, že nám na tomto turnaji po-

https://www.facebook.com/jitka.graclikova?hc_location=ufi


mohli a pozvedli nás o úroveň výš!!! Ještě jednou bychom chtěli poděkovat všem lidem, kteří se na bbfc2018 

podíleli, že nám dali šanci účastnit se tohoto skvělého zážitku! Doufáme, že získáte ještě víc finančních pro-

středků na příští ročníky, abyste měli snazší organizaci dalších bučovických turnajů, protože si to prostě za-

sloužíte!!! Opravdu doufáme, že se s vámi setkáme příští rok a tady každý následující… 

Celý tým KERAVNOS z rozpálených Athén! 

Andreas Sorsky (trenér vídeňského týmu): Od 30. 6. do 1. 7. 2018 jsme se s týmem B1 hráčů zúčastnili 

špičkového turnaje. Mnohokrát děkujeme organizátorům 6. ročníku Bučovice Blind Football Cup 2018. Tur-

naj byl velmi dobře organizován a naplánován s velkou vášní a profesionalitou. Naši hráči mohli na turnaji 

nejen najít nové přátelé, ale také získat mnoho znalostí a zkušeností. Výsledky nebyly takové, jaké by měly 

být ;) Ale zanechali jsme dobrý dojem, že můžeme hrát proti kvalitním soupeřům, lepší výsledky se brzy 

určitě dostaví. V tom ohledu jdeme s velkou nadějí do letní přestávky a s čerstvou energií začneme přípravu 

na další zápasy. 

Adrien Bonaert (brankář belgického národního týmu, brankář týmu Anderlecht): Díky mockrát za 

pomoc a taky za dokonalou organizaci. Turnaj byl opět skvělý! :) Blahopřeju vám a všem pořadatelům a 

dobrovolníkům (hlavně Borisovi :) Ještě jednou díky za všechno !!! 

Daniel James (trenér vítězného týmu Worcester): Ještě jednou díky za tento neuvěřitelný turnaj. Všichni 

lidé z vašeho týmu jsou fantastičtí. Díky za to, co děláte pro futsal pro nevidomé a za příležitost si zahrát :)  

Jitka Medová (fyzioterapeutka): Jity, bylo to megaboží, moc děkuji za příležitost být Vašemu týmu na-

blízku. Je to akce, která se jen tak nevidí, to asi říkají všichni a všichni se na ni celý rok těší! 

Tanja Hengl (brankářka vídeňského týmu): Byl to skvělý turnaj v Bučovicích. Měli jsme možnost získat 

spoustu zkušeností a našli nové přátele. O výsledek nám nejde, hlavní je, že jsme dobře zahráli. Gratulujeme 

vítězi turnaje Worcester. 

Jan Bango (hráč Avoy MU Brno): Letošní ročník BBFC je druhým, kterého jsem mohl zúčastnit. Blind 

football hraju rok a půl a během té doby jsem lepší turnaj nezažil. Nejen proto, že jsme skončili na třetím 

místě, ale  i proto jakou má turnaj skvělou atmosféru. Na BBFC  hrál s námi bývalý kapitán britské reprezen-

tace Keryn Seal. A Keryn nám předal mnoho cenných zkušenosti a i díky němu jsme to dotáhli  tak daleko. 

Toho výsledku si velmi vážím, jelikož jsme hráli proti těm nejlepším. Strašně si taky vážím Jitky a Bukyho 

za to, jak dobře to umí zorganizovat.  Celý víkend jsem si s užil, poznal nové lidi a hlavně jsem si zahrál 

fotbal.  A věřím, že bude i další ročník BBFC! 

Michal Jašek (fotograf): Jíti, děkuju. Jste s Bukym fakt hustí profíci a upřímně si myslím, že to, kolik lidí je 

ochotno se na Bučkách dobrovolně (aspoň většina :) účastnit, vypovídá o tom, jakou atmosféru jste schopní 

vytvořit a jak vás mají lidi kolem vás rádi. 

Vojtěch Polášek (hráč Avoy MU Brno): Pro mne jako hráče týmu Avoy MU Brno je turnaj Bučovice Blind 

Football Cup v podstatě vrchol sezóny. Celý tým dostane prostor zúročit všechny zkušenosti, které nabral při 

trénování a výkonech na ostatních turnajích. Hodně motivační je fakt, že hrajeme před domácím publikem. 

Jako bonus si většinou zahrajeme i proti týmům, které za celý rok na ostatních turnajích nemáme šanci vůbec 

potkat. 

Chloé Goussin (navigátorka týmu Anderlecht): Byl to super turnaj, gratuluju k odvedené práci a zvládnuté 

organizaci. Udělalo to na mě dojem! :) 

6. Vybrané reportáže a články v médiích 

 Dokument o turnaji – Turnaj, který svět neviděl (Česká televize) (délka trvání 25:58, režie: Kamila 

Zlatušková) 

1. TV Brno 1 – Nevidomí futsalisté vybojovali bronzové medaile (video reportáž o turnaji včetně roz-

hovoru s Vojtou Poláškem) 

2. Bučovický region – Blind football cup 2018 v Bučovicích (video reportáž o turnaji vytvořená Miro-

slavem Smejkalem a společností tvms) 

3. e-sportfolio.cz – Elitní evropské kluby změří síly během šestého ročníku turnaje Bučovice Blind 

Football Cup (článek s video pozvánkou na turnaj) 

4. iBRNO.cz – Elitní evropské fotbalové kluby nevidomých změří své síly v Bučovicích (článek s po-

zvánkou na turnaj vydaný 25. června 2018) 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097944695-nas-venkov/318294340070008-turnaj-ktery-svet-nevidel/?fbclid=IwAR1ewX7AV0cKmmSWiArwqxiV3xvqzrffCAkWc0n0tIjf1NEY9B8IJhA-7CM
https://www.facebook.com/TVBrno1/videos/1507519422681728/?hc_ref=ARTaJpylLhvy5rplVs8supxrEZBPz4hBPSmSqOStk82__7YmQycP_xK8k7aSW2pDvAI1
https://www.facebook.com/tvms.cz/posts/681127725556949
http://tvms.cz/
https://www.e-sportfoto.cz/inpage/elitni-evropske-kluby-zmeri-sily-na-bucovice-blind-football-cup/
https://www.e-sportfoto.cz/inpage/elitni-evropske-kluby-zmeri-sily-na-bucovice-blind-football-cup/
https://www.ibrno.cz/sport/62849-elitni-evropske-fotbalove-kluby-nevidomych-zmeri-sve-sily-v-bucovicich.html


5. poslepu.cz – Bučovice Blind Football Cup 2018 bude ve znamení souboje špičkových evropských 

klubů (článek s pozvánkou na turnaj vydaný 24. června 2018) 

6. dXtadaptado.com – El ONCE Madrid, subcampeón de la Bucovice Cup de fútbol para 

ciegos (článek o turnaji ve španělštině) 

7. Fotografie 
Fotogalerie následujících autorů (popisky v angličtině): 

Tomáš Bezděk, Silvie Hrbáčková, Michal Jašek 

 

    

Matěj Plch, legenda Avoy, zahajuje turnaj výkopem Vídeňští hráči brání Řeka Bezhaniho ve žlutém 

    

 Peter Selby a Maurizio Valgolio, komentátoři Rasmus Narjes (St. Pauli) proti obraně Anderlechtu 

   ¨ 

 Přímý kop Keravnosu proti španělskému družstvu Keryn Seal (Avoy MU Brno) – nejlepší obránce turnaje 

 

http://poslepu.cz/tag/bbfc-2018/
http://poslepu.cz/tag/bbfc-2018/
http://www.dxtadaptado.com/blog/2018/07/01/el-once-madrid-subcampeon-de-la-bucovice-cup-de-futbol-para-ciegos/
http://www.dxtadaptado.com/blog/2018/07/01/el-once-madrid-subcampeon-de-la-bucovice-cup-de-futbol-para-ciegos/
https://www.facebook.com/pg/AvoyMUBrno/photos/?tab=album&album_id=2429403000420632
https://www.facebook.com/pg/AvoyMUBrno/photos/?tab=album&album_id=2435427199818212
https://www.facebook.com/pg/AvoyMUBrno/photos/?tab=album&album_id=2426731817354417


    

 Skvělý catering zajistil Penzion U Matulů Brazilec Gabriel Mayr, průkopník sportu v Česku 

       

 F. Carcouët uděluje červenou kartu V. Aguilarovi Semifinále, J. Bango proti R. Turnhamovi 

    

 Penalty o 3. místo ve skupině B, S. Celebi uspěl O 3. místo, R. Mkrtchyan střílí přes O. Gottlieba 

    

 R. Mkrtchyan nedal, T. Bukovský už slaví 3. místo Slzy J. Graclíkové, radost obou penaltových střelců 



    

 Worcester BFC, vítězové turnaje Rozhodčí s odměnou při závěrečném ceremoniálu 



8. Přehled partnerů a jejich finanční i jiné pomoci 

 Nadační fond Avast (finanční podpora) 

 Seznam.cz (mediální podpora) 

 Masarykova univerzita (materiální a jiná podpora) 

 Světluška – Nadační fond Českého rozhlasu (finanční podpora) 

 Jihomoravský kraj (finanční podpora) 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (finanční podpora) 

 Nadace Leontinka (finanční podpora) 

 Nadace Charty 77 – Konto Bariéry (finanční podpora) 

 Penzion U Matulů (zajištění cateringu během turnaje) 

 ZŠ Školní 710 v Bučovicích (poskytnutí hřiště a přilehlých prostor) 

 SportObchod.cz (finanční a mediální podpora) 

 

 

Děkujeme všem fanouškům, přátelům, partnerům a sponzorům, za pomoc a podporu při pořádání 

turnaje! 

 

 


