Dnes je to přesně rok od prvního dne největšího výjezdu a
nejzajimavějšího zápasu v historii našeho klubu.
15.5.2019 jsme s ročníkem 2006 vyrazili k zápasům do Barcelony kde jsme se potkali i s FC
Barcelonou přímo v jejich akademii La Masia. Celkem 19 hráčů a 5 trenérů má tedy za sebou
zážitek na který do konce života nezapomenou.
Pro fanoušky a rodiče přidáváme krátké shrnutí jak naše cesta vznikla, jak probíhala a jak se mi
při plánování zastavilo srdce:
Září/Říjen 2018
První myšlenka na jakousi větší akci. V řešení tehdy turnaj v Itálii, Emirátech, Německu a
Španělsku. Po prozkoumaní možností jsme vše zavrhli, protože zahraniční turnaje jsou velice
komplikované na dopravu a ubytovaní.
Padlo tedy rozhodnutí že si vše zajistíme po vlastní ose a z destinací jsme se rozhodli pro
Španělsko a následně Barcelonu.
Listopad/Prosinec 2018
Rozdělení úkolu a priorit. Jelikož zápasy v soutěži mužeme překládat vcelku lehce, termín jsme
řešili až jako poslední. Vše jsme postavili na termínech které nám dají soupeři se kterými jsme
chtěli hrát. Na záčátku listopadu jsme tedy začali hledat kontakty na všechny kluby v Barceloně
a blízkém okoli a posílat informační maily. Celkem jsem oslovil 124 klubů - anglicky, španělsky
a katalánsky. Zpět odpovědělo asi 20.
Některé komunikace vyšumněli doztracena, někde jsme se sekli na jazykové bariéře.
První domluvený klub byl na začátku prosince. Až později jsme zjistili že to není fotbalový,
nýbrž futsalový klub a má jen muže. Prostě google translate v katalánštině není uplně kvalitní.
Následně se podařilo navázat kontakt s Marcet Academy, jež má přes 150 odchovanů hrající
1.ligu všude po světě. Tam jsme domluvili jak utkání, tak tréninkovou jednotku uvnitř jejich
akademie.
Dále jsme hledali a sondovali možnosti ubytování a dopravy po městě.
Leden 2019
První informace k rodičům o plánovaném výjezdu lehce nastíněným programem. Obratem
jsme dostali potvrzení a začali jsme řešit letenky. Marcet nám nedal přesný termín, ale přislib
že se nám přizpůsobí. S dalšími kluby jednání tektéž probíhala a tak jsme si byli jistí, že zápasy
zajistíme.
23.1.2019
Zabookovaní zpátečních letenek - Termín 15.5. - 22.5.2020. Vše probíhalo výborně, začali jsme
řešit ubytování.

5.2.2019
V tom, co jsme jen tajně doufal a nikomu o tom neřekl se stalo. Odpověděla FC Barcelona že
by si s námi zahrála. Musíme sice splnit určité povinnosti, napřiklad sehnat potvrzení naší
asocciace že opravdu můžeme vycestovat (tady moc děkuji Michal Blažej. Následně sehnat
potvrzení španělské a katalánské fotbalové asociace že zápasem souhlasím. V tu chvíli ale nic
není překážkou a zápas okamžitě potvrzujeme. Až později si všímáme, že navržený termín je
22.5. v 19:00. Jenže my jsme 14dní zpět zabookvali odlet na 22.5. v 14:00. O několilk hodin se
tedy mineme. No, věřte mi že to nebyl příjemný pocit.
Komunikace tedy probíhala dále, kdy jsme zkoušeli nalézt jiné datum.
22.2.2019 - Druhý infakrtový den
Z Barcy přišla informace, že se nám omlouvájí ale v kalendáři pro nás nemají místo a hrát tedy
nebudeme. Panika, děs. Vysněný zápas se nám na chvilku rozplynul.
Co následovalo?
1. Telefon do Ryainairu zda je možné přezervovat letenky na 23.5....Ano, ale navýšení ceny o
1000,- na hráče.
2. Email do Barcelony že jsme změnili letenky a původní termín bereme.
3. Rozepsaná sms všem rodičům že měníme plány a budeme vybírat více peněz.
4. Když ukončuji psaní sms přichází obratem e-mail z Barcelony že tedy kvůi nám přehodili
kalendář a budou s námi moci hrát o den dříve - 21.5. v 19:00!
Březen/Duben 2019
Rezervace ubytování Amistat Beach Hostel Barcelona . Řešení programu. Shánění sponzorů.
15.5.2019 - 1.DEN
Odjezd z vlakového nádraží Hranice. Máme s sebou jen batůžky. Dresy a to co kluci potřebují k
zápasům máme ve 4 velkých báglech. Nic víc s sebou nemáme.
Čekala nás 11ti hodinová cesta snad všemi dopravními prostředky kromě lanovky a lodě. Vlak,
autobus, letadlo, autobus, metro, chůze.
Kolem osmé večer se ubytováváme, jdeme na večeři do blízké pizzerie a vyrážíme na
procházku k pláži. Máme to k ní pát set metrů.
16.5.2019 .- 2.DEN
Snídaně před osmou ranní a čeká nás první pořádné seznámení s Barcelonskou MHD. Od 10.ti
máme v plánu interaktivní muzeum CosmoCaixa CosmoCaixa, Museu de la Ciència. Barcelona.
Neobědváme, pouze svačíme protože se přesouváme na utkání s MARCET Academy.
2x35 minut, 10+1. Až nyní poznáváme katalánská pravidla fotbalu. Za každou kategorii (v
tomto případě U13 - 2006) mohou hrát 2 hráčí ročníku 2005. Nám je to samozřejmě jedno a
jsme rádi že vubec můžeme hrát. Jsme trochu překvapení že máme hrát na 1.generaci umělé
trávy, ale to je nám taky jedno. Další překvapení máme v polovině rozběhaní, když se ze staré
UMT vysouvá zavlažování a my jen nevěřicně koukáme.
Zápas jsme prohráli 4:0, poločas 2:0. Upřímně přiznáváme že soupeř byl lepší, ovšem 3 branky

vstřelil právě starší útočník.
Po utkání vyrážíme pěšky směrem na hostel. Máme to přes půlku města, ale to nám nevadí
chceme se podívat na krásy města. U katedrály LaSagrada Familia mě ovšem propichují oči
všech trenérů a zbytek cesty jedeme metrem.
Na hostelu se dávají trenéři Kývala a Otáhal do vaření večeře my jdeme vyzkoušet teplotu
moře. Po 13ti nachozených kilometretrech přijemně bolí nohy a my jdeme spát.
17.5. - 3.DEN
Opět snídaně před osmou a tentokrát vyrážíme do akademie Marcetu, kde nás čeká od 10:00
tréninková jednotka vedená jejich trenéry. Když dorážíme na místo spouští se šílený liják, který
nás ovšem nezastavuje a my jdeme trenovat. Mezitím se od nás odděluje část trenérů, kteří se
musí vrátit na hostel protože tam někdo (?) nechal vstupenky na prohlídku Camp Nou, která je
v plánu odpoledne.
Trénink skončil, kluci uplně slití, ale spokojení. Vycházíme z akademie a uplně na slepo
hledáme místo kde přečkáme déšť a zároveň se najíme. Tam si nás o hodinu později našli i
trenéři a společně tak opět míříme přes celé město na stadion Barcelony.
Tam se bohužel dozvídámě že nás vzhledem k zítřejšímu zápasu ragby nesputí a my tedy
narychlo měníme plány. Vyhrála lasergame kde se k nám připojuje trenér Březík. Následně se
vracíme do areálu hlavního stadionu jehož součástí je i krytá hala. Domluvili jsme se s
pořadateli, že nás pustí dovniř dříve a můžeme se potkat s hráči Barcelony a vyfotit se s nimi.
Pro kluky další obrovský zážitek. Následoval zápas domáci Barcelony proti Levante.
Do postelí se dostáváme až po půlnoci.
18.5. - 4.DEN
Po náročném večeru předchozího dne máme dopodledne v plánu krátkou tréninkovouo
jednotku na pláži zakončenou turnajem ve fotbálku. Po obědě se ovšem rozdělujeme na 2
skupiny. Všichni hráči a 4 trenéři míří na zápas 1.ligy mezi Espanyolem a Valladolidem. Já zápas
oželím, užívám si chvíli klidu a mířím na Camp Nou kde se hraje zápas Super Rugby League Catalan Dragons vs. Wigan Warriors.
Na Espanyolu se po zápase dějí velké věci. Domácí totiž postoupili do Evropské Ligy a fanoušci
v euforii vběhli na trávník, mezi nimi samozřejmě i kompletní naše skupinka.
19.5. - 5.DEN
Budíček brzo ráno, aby jsme skoro při východu slunce (to se úplně nepovedlo) stihli yógu na
pláži s místní instruktorkou. Po snídani jsme pokračovali do města konečně na prohlídku
muzeum Camp Nou. To jsme si samozřejmě nemohli nechat ujít. K večeru jsme opět skočili na
pláž, kde jsme našli přímo na pláži hřiště i s brankami a tak jsme zopakovali turnaj i se
zapojením trenérů.
20.5. - 6.DEN
Kratší procházka městem (opět byly vidět smrtící oči trenéra Otáhala, ten se totiž stával
alergickým na slovní spojení "půjdeme jen kousek") zakončená vyhlášeným L´Aquariem. Mírné

zklamání jsme si vynahradili typickým španělským oběděm, paellou.
Čekala nás dlouhá cesta až na okraj města do fotbalové akademie La Masia. Zvenku to vypadá
jako obrovské betonová stavba, na délku dlouho aspoň 2 kilometry. Uvnitř se skýtá několik
hřišt, jak travnatých tak s umělým povrchem, stadion Johnana Cruyffa a nespočet budov se
zázemím pro hráče a realizačním týmy. Měli jsme možnost sledovat několik tréninkových
jednotek. Na závěr se podařilo odchytit v té době největší hvězdu mládeže Xaviho Saimmonse,
který právě skončil svůj trénink s dorostem a vyfotit se s ním. Zpátky jsme se až opět pozdě
večer.
21.5. 7.DEN
Finále. Zápas s Barcelonou. Dopoledne bylo volné, procházka na pláž, trenéři mezitím navařili.
Poté jsme se vydali směr La Masia. Už jen při vstupu do kabiny jsme vyděli na hráčích ten
obrovský respekt. Asi za to mohl ten monstrózní znak klubu hned naproti vstupu. Rozběhaní se
neslo spíše v koukání na soupeře a obdivování jejich dovedností.
I přesto vše jsme do utkání vstoupili celkem dobře a dokonce jsme se dostali i na půlku
soupeře. První gól jsme dostali ve 13.minutě, to nás zmrazilo a v rychlém sledu jsme obdrželi
další dva góly. Naštěstí jsme se oklepali a mezi 20 a 30 minutou jsme hráli vcelku kvalitní
fotbal. I tak jsme ale zakončili poločas se skóre 0:7. Druhý poločas se nesl v podobném duchu,
nechali jsme hrát všechny hráče. Bylo ale jedno kdo hrál, skóre se navyšovalo v pravidelných
intervalech až se nakonec zastavilo na 0:15.
Barcelona nás naprosto smázla, jedinou střelu si připsal Honza Korytář. Levou nohou z rohu
šestnáctky.
22.5. 8.DEN
Ranní balení a odjezd domů.
Ještě jednou by jsme chtěli poděkovat všem kdo nám s výjezdem pomohl (Město Hranice, náš
klub, IPG,Tondach, Exekuce Jícha, Stavebniny DEK, Xeronia, Piešťanský X-Force, Max Servis,
Maka-Design, Braut Autodoprava, Těžkýmarosteš.cz)
Tak u dalšího výjezdu nashledanou

