
     
 
 
 
 
 

 
 

Tisková zpráva 
 

Sportovní akce ve Svitavách 
 
   Měsíc červen je ve Svitavách plný sportu a zajímavých 
sportovních podniků. Tím největším je jistě QANTO CUP 
2011 - Festival fotbalového srdce, který proběhne o víkendu 
25. a 26. června ve Svitavách a v Moravské Třebové. Podle 
posledních informací je již přihlášeno více než 170 týmů. 
Z toho plyne, že se jedná o největší turnaj v malé kopané v ČR. Proto se také dostal pod záštitu 
Českého i Slovenského olympijského výboru a samozřejmá je záštita ČMFS. Sobotní program je 
situovaný na Svitavský stadion a na umělou travnatou plochu ve Svitavách - Lánech, večerní 
kulturní program a nedělní vyřazovací zápasy proběhnou v Moravské Třebové. 
 
O týden dříve (18.-19.června) se na Svitavském stadionu uskuteční mezinárodní turnaj mladších 
žáků MILTRA CUP 2011 . Turnaj se k nám přestěhoval z Městečka Trnávky a všechny týmy tak 
mohou využívat kvalitní hrací plochy i zázemí ve Svitavách. Pozvání přijalo 20 týmů z celé ČR a 
přivítáme i hosty ze Slovenska.  
 
Ve středu 15.června bude Svitavský stadion hostit finálová utkání o Přeborníka ČR starších a 
mladších žáků. Představí se zde již jistý vítěz České ligy starších žáků - AC Sparta Praha, za kterou 
hraje svitavský odchovanec Jakub Moravec. O vítězi Moravskoslezské ligy starších žáků ještě není 
rozhodnuto, o titul tak ještě mohou bojovat hráči Baníku Ostrava, Vysočiny Jihlava, FC Brno a 
Sigmy Olomouc. V kategorii mladších žáků to bude jeden z dvojice Slavia Praha a Sparta Praha 
z České ligy a z Moravskoslezské ligy pak jeden z tandemu FC Brno - Baník Ostrava. První finálový 
zápas starších žáků začíná v 10:00 a mladších žáků ve 12:00 hodin.  
 
V pátek 24. června se na Svitavském stadionu představí kopaná ve své prvoligové podobě. 
Svitavským fanouškům se zde představí v přátelském mezistátním utkání FC Hradec Králové, 
účastník Gambrinus ligy a nováček nejvyšší slovenské Corgoň ligy AS Trenčín. Zápas začíná v 17 
hodin. 
 
Evropská volejbalová liga žen ČR - Izrael 
Pro svitavské i mimosvitavské sportovní fanoušky je připraveno další dvojutkání Evropské 
volejbalové ligy žen. V hale Na Střelnici budou soupeřkami našeho národního týmu reprezentantky 
Izraele, se kterými se střetnou i v základní skupině při podzimním Mistrovství Evropy:  
Pátek    24. června od  20 hod. 
Sobota    25. června od  18 hod.  
Informace na: www.volejbal.svitavy.cz 
 
 
Jiří Petr, vedoucí odboru školství 


