Bučovice Blind Football Cup 2020
Závěrečná zpráva
O víkendu 26. a 27. září 2020 se v jihomoravských Bučovicích uskutečnil 8. ročník turnaje Bučovice Blind Football Cup (BBFC). Organizace byla poznamenaná pandemií koronaviru. První termín
na jaře byl zrušen a posunut na konec září. Většina původně pozvaných družstev včetně úřadujících
mistrů Evropy musela účast kvůli situaci ve své zemi odmítnout. Vůbec poprvé tak na turnaj přijel
tým ze země galského kohouta, reprezentační tým Francie složený z mladých hráčů do 23 let. Již
čtyřikrát se turnaje zúčastnil řecký tým Pirsos Thessaloniki, pokaždé skončil druhý a až letos se mu
konečně podařilo vyhrát. Domácí tým Avoy MU Brno už potřetí za sebou skončil třetí.
Velmi si vážíme podpory našich partnerů a fanoušků, bez nichž by nebylo možné turnaj uspořádat.
Pořadatel turnaje: Avoy MU Brno, z. s.
Partneři turnaje: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Nadace ČEZ, Světluška – Nadační fond Českého rozhlasu, Masarykova univerzita, Nadační fond Avast, Jihomoravský kraj, Nadace Charty 77 – Konto Bariéry, Nadace Leontinka, ZŠ Školní 710 v Bučovicích, SportObchod.cz
Následující závěrečná zpráva obsahuje:
1. Článek o turnaji (autor: Lukáš Másilko)
2. Seznam zápasů (včetně výsledků, vstřelených branek, týmových faulů)
3. Výsledná tabulka
4. Vyhlášení nejlepší hráči
5. Ohlasy účastníků
6. Články či reportáže v médiích
7. Fotografie a video
8. Přehled partnerů a jejich finanční i jiné pomoci

1. Článek o turnaji
Velké těžkosti provázely 8. ročník mezinárodního turnaje Bučovice Blind Football Cup. „Organizace letošního ročníku byla poznamenaná pandemií koronaviru. První termín na jaře jsme museli
zrušit a posunout na konec září. Většina původně pozvaných družstev včetně úřadujících mistrů
Evropy musela účast kvůli situaci ve své zemi odmítnout, plánované složení účastnických týmů se
tedy zcela změnilo. Jsme vděční pozvaným zahraničním týmům, že k nám i v této nejisté době přijedou. Jejich trvalý zájem svědčí o tom, že turnaj si celosvětově vydobyl pověst výjimečné akce, na
kterou účastníci dlouho vzpomínají a rádi se vracejí,“ konstatovala Jitka Graclíková, pořadatelka
této mezinárodní sportovní události.
Na turnaji se nakonec sešly pouze tři týmy, které spolu hrály systémem každý s každým, a to dvoukolově. Stejně jako v minulém roce padlo málo gólů a prim hrály obrany. Góly stříleli pouze Řekové a pouze do branky, kterou hájil Tomáš Bukovský, brankář domácího celku Avoy MU Brno. První utkání rozhodl v 5. minutě druhého poločasu Siotas Theodoros, který za půlicí čárou nabral rychlost, vyhnul se obrannému dvojbloku a nenápadnou střelou z levé strany trefil přesně k protější tyči.
Domácí se snažili vyrovnat. Největší šanci měl Jan Bango, když se na hranici pokutového území
rychle otočil s míčem, jeho střela však těsně minula levou tyč branky soupeře. Hráči Soluně tak
zvítězili 1:0 nad domácím celkem a připsali si první tři body do tabulky.
Dvě další utkání skončily bezbrankovou remízou. Pirsos Thessaloniki nastoupil k utkání proti mladým reprezentantům Francie. Ve druhé půli mohl rozhodnout Siotas Theodoros, když se postavil
k exekuci osmimetrového pokutového kopu nařízeného za 4. týmový faul Francouzů. Jeho střelu
však vyrazil brankář Lucas Grosset a zařídil tak dělbu bodů. Po obědě se Francouzi střetli s domácím týmem. Měli převahu a vytvořili si více šancí, nebyli však důrazní v zakončení a se všemi jejich pokusy si Tomáš Bukovský bez problémů poradil. Na druhé straně nejvíce hrozil Lukáš Valer,
jehož projektily byly hodně nebezpečné a volaly po gólu. Ani jeden z týmů si však vítězství nepřipsal.
V posledním sobotním zápasu se znovu střely týmy z Řecka a České republiky. V úvodu zápasu
Řekové zmrazili domácí tým rychlým gólem. Střelu Nikolaose Gkagkoulise z velké dálky bohužel
nešťastně tečoval Michal Petráš. Tomáš Bukovský s odrazem nepočítal, a tak mu odražený míč
propadl do sítě. Řekové povzbuzeni gólem si vypracovali další velké šance, avšak tentokrát je nezužitkovali. Ve druhé půli byl k vidění pohledný futsal. Nejprve se před brankou Brna zjevil Nikolaos
Gkagkoulis, na českého brankáře si však nepřišel. Poté se Řeci dopustili 4. týmového faulu a k osmimetrovému pokutovému kopu se postavil Jan Bango. Jeho krásnou střelu však zastavilo břevno
řecké branky. Borci ze Soluně odpověděli nebezpečnou střelou Siotase Theodorise z přímého kopu,
poslední velkou šanci zápasu měl Lukáš Valer, jehož dělovka těsně minula pravou tyč řecké branky.
I naprodruhé tak Pirsos Thessaloniki porazil brněnský tým a rázně si řekl o trofej pro nejlepší tým
turnaje, když měl na svém kontě už 7 bodů, zatímco jeho soupeři pouze jeden, respektive dva.
Neděle nabídla poslední dva zápasy turnaje a bohužel nepadl žádný gól. V prvním utkání se proti
sobě postavily celky z Řecka a Francie. Pouze vítězství hráčů ze země galského kohouta mohlo
oddálit oslavy Řeků ze Soluně. Ti však nenechali nikoho na pochybách a svého soupeře nepustili do
vážnějších šancí. Naopak, byli nebezpečnější a především Dimitris Feimoglou zle zatápěl francouzské obraně. Po dalším zápasu bez gólů se v řeckém táboře začalo slavit. Třikrát skončili Řeci druzí,
jednou třetí a až napopáté se jim podařilo bučovický turnaj vyhrát.
Poslední utkání už mělo rozhodovat pouze o 2. a 3. místu. A byl to boj s šancemi na obou stranách.
Na francouzské straně se činili především Hocine Sahraoui a Jérôme Penisson, domácí tým útočně
táhli Jan Bango s Lukášem Valerem. Především ve druhé půli byla k vidění spousta pohledných
akcí. Po střele J. Penissona z pravé strany zachránila český tým od pohromy tyč branky Tomáše
Bukovského. Bohužel, ani nejlepší výkon na turnaji domácím nestačil a se svým francouzským

soupeřem se i ve druhém zápase rozešli smírně, což v konečném zúčtování vedlo ke 3. místu. Mladíci z Francie pak brali stříbrné medaile, když sice nedali žádný gól, žádný však, stejně jako Řeci,
neinkasovali.
Závěrečného ceremoniálu a předávání cen se zúčastnil slavný zápasník MMA, Jiří Denisa Procházka, který pozdravil všechny účastníky a vyjádřil obdiv všem nevidomým futsalovým bojovníkům.
My věříme, že tyto krásné boje se příště budou konat bez překážek způsobených virem Covid-19.

2. Seznam zápasů
Sobota 26. září
Čas
Soupeři
09:30–11:00 Avoy MU Brno –
Pirsos Thessaloniki
11:30–13:00 France U23 – Pirsos
Thessaloniki
15:00–16:30 Avoy MU Brno –
France U23
17:00–18:30 Pirsos Thessaloniki –
Avoy MU Brno
Neděle 27. září
09:00–10:30 Pirsos Thessaloniki –
France U23
11:00–12:30 France U23 – Avoy MU
Brno

Skóre
0:1 (0:0)

Vstřelené góly
Pirsos: Siotas Theodoros

0:0
0:0
1:0 (1:0)

Pirsos: Nikolaos Gkagkoulis

0:0

Týmové fauly
Avoy: 2/3
Pirsos: 3/3
France: 2/4
Pirsos: 2/3
Avoy: 1/2
France: 1/1
Pirsos: 1/4
Avoy: 0/2
Pirsos: 3/2
France: 2/3
France: 2/0
Avoy: 1/2

0:0

3. Výsledná tabulka
Pořadí
1. Pirsos Thessaloniki
2. France U23
3. Avoy MU Brno

Výhry
2
0
0

Remízy
2
4
2

Prohry
0
0
2

Počet bodů
8
4
2

Skóre
2:0
0:0
0:2

4. Vyhlášení nejlepší hráči
Nejlepší útočník: Nikos Gkagkoulis (Pirsos Thessaloniki)
Nejlepší obránce: Allan Castel (France U23)
Nejlepší brankář: Lucas Grosset (France U23)
Cena za fair play: Babis Tokatlitidis (Pirsos Thessaloniki)
Nejnadějnější hráč: Marek Kříž (Avoy MU Brno)

5. Ohlasy účastníků
Ondřej Gottlieb (hráč Avoy MU Brno): Bučovice Blind Football Cup byl v mnoha ohledech
zvláštní. Smekám před organizátory, že se ani v této těžké době nevzdali myšlenky turnaj zorganizovat, přestože problémy den za dnem přibývaly. Vím, kolik energie do toho turnaje bylo vloženo a
je mi vždycky obrovskou ctí se ho zúčastnit, letos tedy pouze jako asistent trenéra, ale možná právě
tahle nová role mi přinesla úplně jiný pohled na náš tým i na celou tuhle unikátní akci. Zároveň
bylo skvělé být součástí turnaje i jako ambasador společnosti OrCam a částečně se podílet na propagaci této úžasné pomůcky, která mi v mnoha ohledech změnil život a v konečném důsledku přinesla i nové přátele, kteří si mohli tuhle jedinečnou událost užít společně s námi. Každoročně jsem
nadšený z úžasné atmosféry, která v Bučovicích panuje, ale letos to bylo přeci jen trošku jiné. Náš

tým hrál skvěle a je škoda, že jsme nebyli odměněni lepšími výsledky, protože vidět kluky, jak do
zápasu dávají úplně vše, mě naplňuje pýchou, ale i radostí, že můžu být součástí něčeho tak výjimečného. Osobně doufám, že jsme všem, co se na turnaji podíleli, dokázali aspoň trošku energie
vrátit zpět a ukázat, že si všeho, co pro nás dělají, vážíme. Děkuji všem za další nezapomenutelný
víkend v Bučovicích.
Lukáš Valer (hráč Avoy MU Brno): Já jenom lituju, že jsem se nezúčastnil všech ročníků. Ovšem
milerád si zvýším skóre, byla-li by další příležitost.
Marcela Procházková (dobrovolnice): Moc děkujeme! Bučovice jsou nejvíc parádní, to co jste
vytvořili, je obdivuhodný! Doufám, že ještě někdy
Jan Cejthamr (zástupce OrCam): Bylo mi velkou ctí zúčastnit se této speciální akce. Děkuji
všem, kteří se turnaje zúčastnili, a všem, kteří jej organizovali. Budu si jej pamatovat jako jednu z
nejúžasnějších akcí, kterou jsem kdy navštívil, a našel jsem si tu spoustu nových přátel! Díky!
Kevin Vanderborght (francouzský hráč): Jedno velikánské díky Jitce Graclíkové za všechnu tu
fantastickou práci s organizací tohoto velkolepého a skvělého turnaje
Všechny týmy, všichni
hráči, celé hnutí futsalu pro nevidomé by Ti mělo ze srdce poděkovat za ty úžasné vzpomínky a
okamžiky strávené společně s Tebou
Wolf Schmidt (trenér FC St. Pauli): Ahoj! Škoda, že tentokrát nejsme v Bučovicích, kde srdce
futsalu pro nevidomé bije nejsilněji. Hodně štěstí a všechno nejlepší letošnímu ročnímu BBFC přejí
přátelé ze St. Pauli.
Julie Tomaňová (VIDA science center): Děkujeme! Kolegy jsem zpovídala, jsou z akce nadšeni.
Moc doufám, že na příští turnaj budu moci také (ať už jako lektor nebo divák) a že se zase domluvíme na spolupráci. A že příště nás nebudou limitovat COVID opatření a budou se moci účastnit
všechny týmy. Jak budete vědět termín, neváhejte se nám ozvat!
Jiří Denisa Procházka (český zápasník MMA, který se účastnil závěrečného ceremoniálu):
Mockrát děkuji za pozvání na tuhle skvělou akci. Rád bych se někdy přišel podívat na některý z
vašich tréninků. Bylo to super.

6. Články či reportáže v médiích
1. CNN Prima News – Den bílé hole s Ondřejem Gottliebem (čas 58:40, reportáž o Bučovice
Blind Football Cup, o českém ambasadorovi pomůcky OrCam Ondřeji Gottliebovi, vysíláno
14. října 2020)
2. Český rozhlas (audio reportáž o turnaji Bučovice Blind Football Cup 2020)
3. Lidovky.cz – OBRAZEM: Klapky přes oči, navigátor i speciální míč. Také nevidomí mají
fotbalové turnaje (reportáž o turnaji Bučovice Blind Football Cup 2020 z 30. 9. 2020)
4. Český paralympijský výbor – Mezinárodní turnaj fotbalu pro nevidomé proběhl v Brně.
I s podporou Messiho (reportáž o turnaji Bučovice Blind Football Cup 2020 z 6. 10. 2020)
5. Bučovicko.cz – FOTO: V turnaji ve fotbale nevidomých „Bučovice Blind Football Cup“
zvítězil tým z Řecka (reportáž o turnaji Bučovice Blind Football Cup 2020 z 30. 9. 2020)
6. Brněnský deník – Měl na dosah Messiho, teď chce Gottlieb zlato z Blind Cupu (pozvánka
na turnaj Bučovice Blind Football Cup 2020 z 25. 9. 2020)
7. Zpravodajství 24 – Mezinárodní turnaj futsalu pro nevidomé Bučovice Blind Football Cup
se koná letos již poosmé (pozvánka na turnaj Bučovice Blind Football Cup 2020)
8. Tojesenzace.cz – Mezinárodní turnaj futsalu pro nevidomé Bučovice Blind Football Cup se
koná letos již poosmé (pozvánka na turnaj Bučovice Blind Football Cup 2020 z 16. 9. 2020)

9. Magazín M – Turnaj ve fotbale nevidomých bude i letos, koronaviru navzdory (pozvánka na
turnaj Bučovice Blind Football Cup 2020 z 24. 9. 2020)

7. Fotografie a video
1. Fotogalerie následujících autorů (popisky v angličtině): Tomáš Bezděk & Martin Palko,
Silvie Hrbáčková
2. BBFC 2020 – highlights (čas: 8:21, autor zpracování: David Bernard)

L. Valer se snaží zdolat francouzskou obranu

J. Bango v šanci proti brankáři týmu Francie U23

Fotbalový muškerýr Babis Tokatlitidis s míčem

Turnajové trofeje –3D vytištěné

Neprostupná řecká obrana a J. Bango

Velká šance pro Avoy MU Brno skórovat

3. tým turnaje, domácí Avoy MU Brno

Stříbrné medaile získali mladí reprezentanti z Francie

Stříbrní princové z Řecka konečně zlatí

Slavný bojovník MMA, Jiří Denisa Procházka

8. Přehled partnerů a jejich finanční i jiné pomoci
•

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (finanční podpora)

•

Masarykova univerzita (materiální a jiná podpora)

•

Nadace ČEZ (finanční podpora)

•

Světluška – Nadační fond Českého rozhlasu (finanční podpora)

•

Nadační fond Avast (finanční podpora)

•

Jihomoravský kraj (finanční podpora)

•

Nadace Leontinka (finanční podpora)

•

Nadace Charty 77 – Konto Bariéry (finanční podpora)

•

Fotbalová asociace ČR (materiální podpora)

•

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

•

SportObchod.cz (finanční a mediální podpora)

