
Bučovice Blind Football Cup 2019 

Závěrečná zpráva 
Již 7. ročník mezinárodního turnaje Bučovice Blind Football Cup se uskutečnil 1. a 2. června 2019. 

Zúčastnilo se jej tentokrát pouze šest klubů, které hrály systémem každý s každým. Německý tým 

FC St. Pauli Hamburk nevynechal ani jeden z ročníků a až tento rok se dočkal poháru za 1. místo. 

Zlaté medaile opět unikly Řekům z Pirsos Thessaloniki, kteří skončili znovu druzí, čímž zopakovali 

stejné umístění z let 2014 a 2015. Domácímu týmu Avoy MU Brno se podařilo obhájit loňské bron-

zové medaile, když pouze díky většímu počtu vstřelených gólů předčili nováčka turnaje, West 

Bromwich Albion z Velké Británie. 

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 Českého rozhlasu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Jihomoravský kraj, Na-

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

Lesensky.cz, SportObchod.cz 

 

Následující závěrečná zpráva obsahuje: 

1. Článek o turnaji (autor: Lukáš Másilko) 

2. Seznam zápasů (včetně výsledků, vstřelených branek, obdržených žlutých či červených ka-

ret) 

3. Výsledná tabulka turnaje 

4. Vyhlášení nejlepší hráči 

5. Přehled střelců 

6. Ohlasy účastníků 

7. Články či reportáže v médiích 

8. Fotografie a video 



1. Článek o turnaji 

Od r. 2013 je město Bučovice svědkem mezinárodního turnaje ve futsalu pro nevidomé. 7. ročník 

doznal jedné podstatné změny – pořadatelé se rozhodli pozvat pouze šest týmů, nikoliv osm, a tak 

byl systém turnaje jiný než v minulosti. Hrálo se systémem každý s každým, přesto akce nabídla 

dramatickou zápletku a až poslední tři souboje rozhodly o medailích. Všechny účastníky s výjimkou 

řeckého týmu ze Soluně, který vinou technické závady na letadle dorazil až brzkých ranních hodi-

nách 1. hracího dne, přivítal Petr Peňáz, ředitel Střediska Teiresiás pro pomoc studentům se speci-

fickými nároky Masarykovy univerzity. O úvodní výkop se postaral Šimon Rejtar, mladá naděje 

českého futsalu pro nevidomé.  

Další zajímavostí byl nízký počet vstřelených gólů. Celkem se hráči trefili pouze patnáctkrát, což 

znamená v průměru pouze jeden gól na utkání. Sedmkrát se totiž týmy rozešly smírně, po bezbran-

kové remíze. Svědčí to o vyrovnanosti všech družstev a také o tom, že obrana tentokrát zastínila 

útok.  

Sobotní zápasy 

Úvodní utkání však celkové statistiky nepotvrdilo. Pořádající tým z Brna nastoupil proti přátelům 

z Hamburku a podlehl jim 0:3. Němci byli živější, vytvářeli si více šancí a zcela ochromili útočné 

snahy domácího týmu, když bránili ve čtyřčlenném kompaktním bloku. Úvodní gól zápasu i turnaje 

vstřelil legendární Michael Löffler, který na levé straně převzal míč, využil chvilkové nepozornosti 

obránců a driblinkem se dostal až před Tomáše Bukovského. Střela sice nebyla dobře umístěná, ale 

byla z bezprostřední blízkosti, a tak se míč odrazil od brněnského brankáře do sítě. Ve druhé půli se 

domácí tým nadechoval k vyrovnání, jeho snahy však překazil Rasmus Narjes a pár minut poté i 

Paul Ruge. Oba skórovali velmi podobně, když získali míč poblíž půlící čáry a z pravé strany přešli 

přes bránící hráče k brance soupeře. Přízemní střelou k bližší tyči rozvlnili síť. Výsledek 3:0 pro St. 

Pauli vypovídá o kvalitní útočné hře Němců, kteří si vytvořili mnohem více příležitostí než domácí 

tým.  

V dalších dvou zápasech se představily zbylé týmy a oba skončily bezbrankovou remízou. Řeci ze 

Soluně dokázali i přes pozdní příjezd do Bučovic ubránit nováčky z britského týmu West Bromwich 

Albion včetně Darrena Harrise, který bučovické hřiště dobře zná, když se tu několikrát objevil jako 

člen týmu Worcester BFC, vítěze 6. ročníku turnaje v r. 2018. 

Ve svém druhém zápase získal důležité tři body brněnský tým. V úvodu zápasu se dostal do vedení, 

když své kvality potvrdil Keryn Seal. V obranné polovině s Janem Bangem obrali o míč belgického 

útočníka. Keryn poté míč dovedl před branku soupeře, kde si lehce poradil s bránící dvojicí a levou 

nohou překonal belgického brankáře. Hra domácího týmu byla v porovnání s prvním zápasem mno-

hem živější, k čemuž výrazně přispělo posunutí Keryna Seala do útoku, kde doplnil Jana Mrázka. 

V utkání nakonec další gól nepadl, a tak se Avoy MU Brno dočkal prvních tří bodů.  

Další zápas mezi St. Pauli a West Bromwich skončil znovu bezbrankovou remízou. Dylan Malpas 

v brance britského týmu byl skvělý. Nejen že skvěle dirigoval obrannou hru svého týmu, ale zasta-

vil veškeré nebezpečné útoky soupeře. Následovalo šesté utkání mezi Vídní a Soluní. Řeci byli ak-

tivnější a více jejich hráčů dokázalo ohrozit brankářku Tanju Hengl, hráči Vídně však i za cenu ně-

kolika faulů v 1. i 2. poločase odolávali. Dimos Zacharos, největší útočná hvězda týmu ze Soluně, 

nebyl v takové formě, navíc se soustředil především na obranu. Zastoupit jej tedy musel nestárnoucí 

Stratos ve 32. minutě utkání. Nejprve přijal dlouhý výhoz od svého brankáře, poté si navedl míč do 

střelecké pozice a střelou zpoza obránce na vzdálenější tyč překonal Tanju Hengl.  

I ve třetím utkání britského týmu si jeho soupeř vylámal zuby na Dylanovi Malpasovi. Tentokrát 

brněnský tým nedokázal najít recept, jak gólmana West Bromwich překonat. Protože ani Britové 

nebyli schopni dát gól, znamenalo to pro ně třetí remízu 0:0 v řadě, čímž se jim však začínal vzda-

lovat sen vyhrát celý turnaj. V následujícím utkání totiž St. Pauli vcelku lehce porazilo Vídeň, když 

se ve 12. minutě prosadil Phillipp Versen a v 16. minutě Rasmus Narjes. Tím se německý tým do-



stal už na 7 bodů a naznačil, že patří mezi kandidáty na celkové vítězství. 1. gólu předcházel pěkný 

lob Michaela Löfflera, který přesně našel Versena na půlící čáře. Phillipp sice míč vzápětí ztratil, 

když narazil na obránce soupeře. Vyplatilo se mu však míč běžící k brance soupeře sledovat. Dosti-

hl jej těsně před brankovištěm a střelou k pravé tyči nedal šanci vídeňské brankářce Tanje Hengl. I 

v druhé brance měl prsty Versen, když přihrál na gól Narjesovi. Rasmus se dokázal odpoutat od 

dvoučlenné obrany a krásnou střelou pod břevno dal svému týmu pohodlný dvoubrankový náskok, 

který už Němci udrželi až do konce zápasu.  

Devátý a poslední zápas 1. hracího dne skončil opět bezbrankovou remízou, tentokrát se jednalo o 

zápas mezi 5-a-side Anderlecht a Pirsos Thessaloniki. Celkem to bylo již páté utkání bez branek, za 

celý den se diváci dočkali pouze 7 vstřelených gólů.  

Nedělní zápasy 

Nedělní část turnaje odstartoval zápas mezi ÖBSV Vienna a West Bromwich Albion. Dlouho to 

vypadalo na další, v pořadí již čtvrtou bezgólovou remízu britského celku. V poslední minutě se 

však prosadil Darren Harris, když zpracoval výhoz svého brankáře, otočil se s míčem a snažil se 

prosmýknout okolo tří bránících hráčů. Ti jej sice na chvíli zastavili, Darren si však odražený míč 

našel jako první a střelou ke vzdálenější tyči zaznamenal rozhodující gól zápasu. Rakušanům zbý-

valo 30 vteřin na vyrovnání, přesto si ještě Mustafa Hösgören vypracoval velkou šanci – nedokázal 

však ze tří metrů prostřelit Dylana Malpase.  

Avoy MU Brno se pak utkal s řeckým týmem Pirsos Thessaloniki. Oba týmy pozorně bránily, a tak 

se diváci mnoha zajímavých momentů nedočkali. Ve druhém poločase, ve 25. minutě se domácí 

tým dožadoval penalty. Střelu Keryna Seala sice Giorgios Ampatzis vyrazil, při zákroku však tělem 

vypadl z brankoviště. Rozhodčí však jeho zákrok neposoudili jako porušení pravidel. Ve 33. minutě 

zahrávali Řeci rohový kop. Dimitris Feimoglou vedl míč velkým obloukem až k místu poblíž znač-

ky druhého pokutového kopu a pak vystřelil. Míč prošel přes dva bránící hráče a propadl mezi no-

hama brankáře Tomáše Bukovského, který jej viděl na poslední chvíli, do sítě. Následná snaha o 

vyrovnání byla marná, Řeci bránili ve čtyřech a nepustili domácí tým do výraznější šance.  

Ve třetím nedělním utkání znovu dominovali němečtí hráči ze St. Pauli, kteří během prvních osmi 

minut zápasu rozhodli dvěma góly o vítězství svého celku nad Anderlechtem. Paul Ruge ve 4. mi-

nutě předvedl velmi rychlý dribling z půlící čáry, z pravé strany se velkým obloukem dostal za ob-

ranu a zleva vystřelil přesně ke vzdálenější tyči. V 8. minutě se síť belgické branky rozvlnila podru-

hé. Michael Löffler ubránil pokus Christopha Eilerse, předal míč Paulovi Rugemu, který vyslal do-

předu Rasmuse Narjese. Rasmus si na půlící čáře pustil míč a dostal se za záda Saida Saleka. V ces-

tě mu už stála pouze Dorien Cornelis. Když se dostal k ní, vystřelil ke vzdálenější tyči a jeho pokus 

byl úspěšný. O vítězi bylo rozhodnuto.  

Zbývaly poslední tři zápasy a do bojů o medaile mohly promluvit už jen čtyři týmy. Nejhorší vý-

chozí pozici měl domácí tým, který mohl se čtyřmi body a skórem 1:4 dosáhnout pouze na bronzo-

vé medaile, neměl situaci ve svých rukách a musel spoléhat i na pomoc jiných. West Bromwich 

totiž v té chvíli měl o dva body více a navíc mnohem lepší skóre 1:0. Na zlaté medaile už ale ne-

mohl pomýšlet, protože ztrácel čtyři body na Němce ze St. Pauli. Ti už věděli, že jim k celkovému 

vítězství stačí jakýkoliv bodový zisk proti Řekům v předposledním utkání. Tým ze Soluně byl 

s 8 body v méně výhodné pozici co se týče šance na pohár – musel nad Němci zvítězit.  

Jako první o svou naději bojovali domácí proti Vídni. Celý první poločas byl velmi vyrovnaný, Br-

no mělo šance pouze díky dvěma přímým kopům, které zahrával Keryn Seal v blízkosti pokutového 

území soupeře. Až v 16. minutě padl první gól. Keryn podstoupil těžký souboj u mantinelu s 

Alphonsem Lekangou, který však vyhrál. Otevřel se mu prostor na pravé straně, čehož využil ke 

vstřelení vedoucí branky. Po přestávce přidal z rohového kopu druhý gól, když s míčem obkroužil 

celé pokutové území a levou nohou vystřelil ke vzdálenější tyči. Domácí však potřebovali vítězství 



s větším rozdílem, aby ve skóre dohnali britský tým. Museli však myslet i na obranu, protože hráči 

Vídně, především Mustafa Hösgören, se snažili o čestný úspěch. Milan Duda, kouč domácích, dob-

ře zareagoval, když vystřídal unaveného Keryna Seala za čerstvého Jana Mrázka. Ten nenechal 

obráncům Vídně vydechnout a společně s výborně bránícím Janem Bangem ochromil útočné aktivi-

ty soupeře. Ve 34. minutě se brněnský tým dočkal třetího gólu. Jan Bango zpracoval míč na půlící 

čáře po výhozu Tomáše Bukovského. Driblingem se snažil dostat přes bránící trojici hráčů z Vídně. 

Byl zastaven, ze souboje o míč však vyšel vítězně a dostal se za obranu. Jeho střelu k pravé tyči 

brankářka Tanja Hengl nedokázala chytit, a tak se mohl Jaba radovat ze svého prvního gólu na bu-

čovickém turnaji. A dvě minuty poté bylo ještě veseleji. Tomáš Javorský dokázal ustát souboj s 

Mustafou Hösgörenem a získat míč pro Jana Mrázka. Ten si jej převzal poblíž půlící čáry a nikdo 

už jej na cestě k brance Vídně nedokázal zastavit. Mrca svůj únik bezchybně zakončil a upravil skó-

re na konečných 4:0, čímž se brněnský tým dostal o bod před West Bromwich a musel čekat na jeho 

zaváhání v posledním utkání turnaje.  

Ještě předtím se však odehrálo pomyslné finále, zápas o první místo mezi St. Pauli a Thessaloniki. 

Byl to tvrdý souboj, kde dominovaly obrany. Řeci si však nedokázali vytvořit jedinou gólovou šan-

ci a mohli být rádi, že utkání dohrál Stratos. V první půli dostal žlutou kartu za nebezpečnou hru, 

když na půlící čáře "zkosil" protihráče vedoucího míč. Ve druhé půli předvedl naprosto identický 

zákrok, rozhodčí však tentokrát Stratosovi pouze domluvil, aniž by další kartu vytáhl. Bezbranková 

remíza tak spustila čistou radost německých hráčů, kteří na sedmý pokus konečně získali pohár za 

1. místo na Bučovice Blind Football Cup. Řeci se naopak museli strachovat o stříbrné medaile, pro-

tože West Bromwich se na ně v posledním utkání mohl bodově dotáhnout.  

Belgičané však předváděli heroický výkon a snažili se pomoci domácímu týmu k bronzovým me-

dailím. Nespokojili se pouze s bráněním, ale často útočili a především Kevin Vanderborght zname-

nal pro Brity velké nebezpečí. Jeho střely z dálky však dokázal Dylan Malpas zneškodnit. I poslední 

utkání turnaje tak dospělo k bezbrankové remíze, díky čemuž se mohli radovat Řeci, kteří znovu 

skončili na bučovickém turnaji druzí, i Češi, kterým výsledek pomohl k obhajobě bronzových me-

dailí. Měli stejný počet bodů i stejný rozdíl ve skóre jako West Bromwich, jejich vzájemný zápas 

skončil remízou, avšak vyšší počet vstřelených branek nakonec rozhodl ve prospěch domácího tý-

mu. Britové tak skončili na 4. místě, přestože za celý turnaj nedostali gól.  

2. Seznam zápasů 
 

Sobota 1. června 

Čas Soupeři Skóre Vstřelené góly Karty 

10:00–11:00 Avoy MU Brno –  

St. Pauli 

0:3 (0:1) St. Pauli: Löffler, Narjes, Ruge  

11:00–12:00 5-a-side Anderlecht – 

Vienna 

0:0   

12:00–13:00 West Bromwich – 

Thessaloniki 

0:0   

13:00–14:00 Avoy MU Brno –  

5-a-side Anderlecht 

1:0 (1:0) Brno: Seal  

14:00–15:00 St. Pauli – West 

Bromwich 

0:0   

15:00–16:00 Vienna – Thessaloniki 0:1 (0:0) Thessaloniki: Stratos  

16:00–17:00 Avoy MU Brno – West 

Bromwich 

0:0   

17:00–18:00 St. Pauli – 5-a-side  

Anderlecht 

2:0 (2:0) St. Pauli: Versen, Narjes  

18:00–19:00 5-a-side Anderlecht – 

Thessaloniki  

0:0   



Neděle 2. června 

Čas Soupeři Skóre Vstřelené góly Karty 

09:00–10:00 Vienna – West 

Bromwich 

0:1 (0:0) West Bromwich: Harris  

10:00–11:00 Brno – Thessaloniki 0:1 (0:1) Thessaloniki: Feimoglou Brno: Seal 

(žlutá) 

11:00–12:00 St. Pauli – 5-a-side An-

derlecht 

2:0 (2:0) St. Pauli: Ruge, Narjes  

12:00–13:00 Brno – Vienna 4:0 (1:0) Brno: Seal 2, Bango, Mrázek  

13:00–14:00 St. Pauli – Thessaloniki 0:0  Thessaloniki: 

Stratos, Tokat-

lidis (žlutá) 

14:00–15:00 5-a-side Anderlecht – 

West Bromwich 

0:0   

 

3. Výsledná tabulka 

Pořadí Výhry Remízy Prohry Počet bodů Skóre 

1. FC St. Pauli 3 2 0 11 7:0 

2. Pirsos Thessaloniki 2 3 0 9 2:0 

3. Avoy MU Brno 2 1 2 7 5:4 

4. West Bromwich Albion 1 4 0 7 1:0 

5. Brussels 5-a-side Anderlecht 0 3 2 3 0:3 

6. ÖBSV Vienna 0 1 4 1 0:8 

4. Vyhlášení nejlepší hráči 

Nejlepší brankář: Dylan Malpas (West Bromwich Albion) 

Nejlepší obránce: Rasmus Narjes (FC St. Pauli) 

Nejlepší útočník: Keryn Seal (Avoy MU Brno) 

5. Přehled střelců 

1.–2. Keryn Seal (Avoy MU Brno) – 3 branky 

1.–2. Rasmus Narjes (FC St. Pauli) – 3 branky 

3. Paul Ruge (FC St. Pauli) – 2 branky 

4.–10. Michael Löffler (FC St. Pauli) – 1 branka 

4.–10. Jan Mrázek (Avoy MU Brno) – 1 branka 

4.–10. Dimitris Feimoglou (Pirsos Thessaloniki) – 1 branka 

4.–10. Phillipp Versen (FC St. Pauli) – 1 branka 

4.–10. Jan Bango (Avoy MU Brno) – 1 branka 

4.–10. Darren Harris (West Bromwich Albion) – 1 branka 

4.–10. Stratos Chatziapostolidis (Pirsos Thessaloniki) – 1 branka 

6. Ohlasy účastníků 

David Mycock (průkopník fotbalu pro nevidomé v ČR): V tomhle jste skvělí, Jitko. Naprosto 

neuvěřitelné úsilí za posledních několik let, žasnu a dlužím vám všem za laskavost a péči o mě a 

další. Jsem velice rád, že s vámi u toho můžu být.  

Prosím dej mi vědět, jak bych Vám mohl pomoci s touto akcí, pokud je to možné příští rok, navrhu-

ji příjezd o několik dní dříve a chystat místo a stavět tribunu, nebo komentovat zápasy, cokoli… 

Doufám, že se teď všichni dobře zotavujete, protože je to obrovské úsilí každý rok tuto akci dělat. 

Jen to nejlepší a vřelé objetí. 



Paul Glover (trenér West Bromwich Albion): Doufám, že jsi dostala tento email, a že nejste pří-

liš vyčerpaní z víkendového vypětí. Chtěl jsem obrovsky poděkovat Tobě a vašemu týmu za všech-

no, co jste pro nás tento víkend udělali. Mnozí z hráčů mi už dříve říkali, jak dobrý je váš turnaj, a 

určitě měli pravdu. Ve skutečnosti mohu říci, že turnaj předčil všechna má očekávání. Vaše pozor-

nost na detaily a vaše pohostinnost byla opravdu úžasná, vím, že všichni trenéři a hráči jsou velmi 

vděční. Vyřiď prosím naše slova vděčnosti všem zúčastněným. 

Doufám, že se příští rok zase uvidíme! Mnohokrát děkuji. 

Ondřej Gottlieb (hráč Avoy MU Brno): Letos jsem se zúčastnil již svého šestého bučovického 

turnaje ve futsalu pro nevidomé, vynechal jsem pouze jeho první ročník a mohu říct, že kvalita a 

úroveň turnaje převyšuje veškeré jiné turnaje, na kterých jsem kdy měl možnost si zahrát. Je úžasné, 

že organizátoři dokážou přilákat týmy z celé Evropy, jejichž klání mohou sledovat i nevidomí fa-

noušci díky profesionálnímu anglickému komentáři. Je to však přátelská a dá se říct i lehce party 

atmosféra, která dělá z Bučovice Blind Football Cupu naprosto specifickou a výjimečnou událost, 

o kterou má zájem mnoho týmů a je jedním ze zlatých hřebů celé sezóny pro většinu hráčů. V Brně 

probíhá příprava jak fyzická (na hřišti), tak i psychická (mimo něj), což letos přineslo svoje ovoce 

v podobě třetího místa. Jsem pyšný, že mohu být součástí týmu Avoy MU Brno a každoročně se 

tohoto velkolepého turnaje účastnit, jsem pyšný na všechny, kteří turnaj organizují a chtěl bych říct 

jedno obrovské DĚKUJI. 

Dylan Malpas (brankář West Bromwich Albion, oceněn jako nejlepší gólman na světě): Fan-

tastický výlet s týmem WBA Blind Football na 7. ročník BBFC 2019. Je skvělé být opět zvolen 

nejlepším brankářem turnaje již podruhé, když jsem nedostal ani jeden gól v 5 zápasech proti velmi 

silné konkurenci. Obrovské díky Jitce Graclíkové a všem v Avoy za to, že jsme si mohli zahrát 

v tomto fantastickém turnaji. 

Nemohu být víc hrdý na kohokoliv z WBA a nejvíc na našeho nejmladšího hráče Eesu, který hrál 

neuvěřitelně své první zápasy teprve jako třináctiletý. 

Darren Harris (útočník West Bromwich Albion): Ahoj, už jste si odpočinuli? Jen jsem se chtěl 

znovu připojit ke všem ostatním a poděkovat ještě jednou za velkou událost. Jsem si jistý, že se 

vrátíme příští rok. Teď to Paul viděl na vlastní oči a uvědomil si, jak je to brilantní turnaj. 

Miriam Steen (navigátorka FC St. Pauli): Děkuji mooooc za tento jedinečný víkend! Doufám, že 

vás uvidím co nejdříve! 

Sven Gronau (brankář vítězného týmu FC St. Pauli): Skvělý víkend! Díky moc. Jsem unavený, 

ale velmi šťastný. Nejlepší turnaj v Evropě – Bučovice Blind Football Cup. Teď to máme černé na 

bílém. Dostali jsme oficiální dopis od senátora pro sport: “Gratulujeme k vítězství v Evropském 

poháru.” :) 

Brussels 5-a-side Anderlecht: Děkujeme Avoy MU Brno za pozvání a fantastickou organizaci 

(zejména Jitce Graclíkové a Tomášovi Bukovskému). Děkujeme všem dobrovolníkům, fotografům, 

lidem starajícím se o stravování, ostatním týmům a rozhodčím za velmi dobrou a příjemnou atmo-

sféru během celého víkendu! 

Stuart Winton (IBSA rozhodčí): BBFC víkend byl zase boží – díky moc za všechno, co děláte, 

aby bylo příjemně pro všechny. 

Jana Baštová (ekonomka z místní školy): Moji nejdražší, ještě jednou posílám velká gratulace 

k bronzu. Mooooc děkuji za krásné sportovní a osobní zážitky. Jste fajn parta, kterou vždy ráda 

uvidím. Všechny pozdravuj a posílám velkou pusu. Děkuji, že VÁS mám. 

FC St. Pauli: Mnohokrát děkujeme Avoy MU Brno, Jitce Graclíkové a Tomášovi Bukovskému a 

vašim pomocníkům za vaši oddanost a lásku k tomuto sportu. Rozhodně nejlepší turnaj ve fotbale 

pro nevidomé na světě! 



7. Články či reportáže v médiích 

1. Listy jižní Moravy – Nevidomí fotbalisté z celé Evropy míří do Bučovic (článek s pozván-

kou na turnaj vydaný 28. května 2019) 

2. Regionální portál Bučovicko.cz – Bučovice Blind Football Cup se blíží, síly změří elitní 

týmy nevidomých z Evropy (článek s pozvánkou na turnaj vydaný 28. května 2019) 

3. Tojeseznace.cz – Po roce se chystá turnaj Bučovice Blind Football Cup. Síly poměří elitní 

týmy nevidomých ze všech koutů Evropy! (článek s pozvánkou na turnaj vydaný 28. května 

2019) 

4. Vyškovský deník – Turnaj nevidomých fotbalistů v Bučovicích vyhrál německý St. Pauli 

(článek o turnaji vydaný 5. června 2019) 

5. Lidové noviny – Bučovický fotbalový pohár přilákal hvězdy (článek s pozvánkou na turnaj 

vydaný 29. května 2019) 

6. Právo – Turnaj nevidomých se šampionem (článek s pozvánkou na turnaj vydaný 1. června 

2019) 

7. Lesensky.cz – I letos jsme podpořili turnaj nevidomých fotbalistů. Bučovický Blind Cup je 

naše srdcovka (článek o turnaji vydaný 3. června 2019) 

8. West Bromwich Albion News – Albion Blind remain unbeaten in Bučovice Cup (článek 

v angličtině o prvním dni britského týmu na turnaji včetně videa s nejlepšími okamžiky 

všech tří utkání, vydaný 1. června 2019) 

8. Fotografie a video 

1. Fotogalerie následujících autorů (popisky v angličtině): Tomáš Bezděk,  

Silvie Hrbáčková 

2. Youtube kanál se záznamy všech 15 utkání turnaje (s originálním anglickým komentářem) 

 

 

    
 Naše nejmladší naděje s nejlepším brankářem Zbrusu nové trofeje – krtci vytištění 3D 

 

https://www.listyjm.cz/fotbal/nevidomi-futsaliste-z-cele-evropy-miri-do-bucovic.html
https://www.bucovicko.cz/zpravy/aktualne/14094--Bucovice-Blind-Football-Cup-se-blizi-sily-zmeri-elitni-tymy-nevidomych-z-Evropy.html
https://www.bucovicko.cz/zpravy/aktualne/14094--Bucovice-Blind-Football-Cup-se-blizi-sily-zmeri-elitni-tymy-nevidomych-z-Evropy.html
https://tojesenzace.cz/2019/05/28/po-roce-se-chysta-turnaj-bucovice-blind-football-cup-sily-pomeri-elitni-tymy-nevidomych-ze-vsech-koutu-evropy/
https://tojesenzace.cz/2019/05/28/po-roce-se-chysta-turnaj-bucovice-blind-football-cup-sily-pomeri-elitni-tymy-nevidomych-ze-vsech-koutu-evropy/
https://vyskovsky.denik.cz/fotbal_region/turnaj-nevidomych-fotbalistu-v-bucovicich-vyhral-nemecky-st-pauli-20190605.html
https://www.lesensky.cz/blind-cup-podpora
https://www.lesensky.cz/blind-cup-podpora
https://www.wba.co.uk/news/2019/june/albion-blind-remain-unbeaten-in-buovice-blind-cup/
https://www.facebook.com/pg/AvoyMUBrno/photos/?tab=album&album_id=2970503662977227
https://www.facebook.com/pg/AvoyMUBrno/photos/?tab=album&album_id=2980780145282912
https://www.youtube.com/playlist?list=PLI347wnuIgrsd45mr6dnXP3gofqNXUt50


    
 Mauri and Brad, skvělé komentátorské duo "Keeeeeper´s!" Sven Gronau má míč 

 

    
 St. Pauli proti Anderlechtu, gól Rasmuse Střela Keryna Seala proti Řekům 

 

    
 Vojta Polášek brání Darrena Harrise Šance Mustiho proti Dylanovi 

 

       
 Zaplněné divácké hlediště Střela Aarona proti zdi Avoy po přímém kopu 

 



    
 Buky polévá vodou Šimona Avoy MU Brno na třetím místě 

 

    
 Pirsos Thessaloniki znovu druzí Šťastní vítězové BBFC 2019 ze St. Pauli 

 

 
 Skupinové foto po ukončení závěrečného ceremoniálu 


