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FESTIVAL FOTBALOVÉHO SRDCE 2012  
 

   Fotbalový event se koná jako „Otevřené 
mezinárodní mistrovství Čech, Moravy a 
Slovenska v malém fotbalu“.  Záštitu a podporu 
této formě poskytuje Český olympijský výbor, 
Slovenský olympijský výbor, Českomoravský 
fotbalový svaz a Slovenský fotbalový svaz. 
   Akce se tradičně koná v posledním červnovém 
víkendu (30. června - 1. července). U široké 
veřejnosti i mezi jinými  organizátory si díky své 
kvalitě získala respekt k termínu v rámci organizace 
dalších akcí.   
 
   Začátek je v sobotu 30. června v 9 hodin, 
ukončení v neděli 2. července v cca 18 hodin. Vše 
se odehraje ve Svitavách a ve Vendolí. (Vzhledem k 

potřebě odehrání sobotního programu na čtyřech velkých (16 malých) fotbalových hřištích se vedle Svitavského stadionu 
a hřiště v Lánech využívá i spolupráce fotbalového oddílu ve Vendolí.) 
   Aktuálně je celkem 130 registrovaných týmů, 12 týmů ženského turnaje, 5 týmů do turnaje veteránů. Celkem 20 
družstev mužů ze Slovenska, jedno mužstvo z Polska. 
   Každoročně se zvedá sportovní a organizační kvalita turnaje. Na startu 14. ročníku FFS nebudou chybět vítězové  
předchozích čtyř ročníků mužů Gamblers Most, kteří jako jediní v historii QantoCupu dokázali obhájit vítězství dva 
ročníky po sobě, dále  Jiřina Prostějov (2x), FC Literpool Frenštát (2x), Tango Brno. 
    V družstvu Gamblers Most nastoupí Jakub Hora, český fotbalový útočník, momentálně působící v prvoligovém klubu 
FC Viktoria Plzeň. 
    Z fotbalových hráčských osobností se v ženském turnaji (Chemcomex Vysočany) po čvtrté za sebou zúčastní nejlepší 
hráčka ČR za rok 2009 a dvojnásobná vítězka Qantocupu Petra Divišová.  
    V turnaji mužů bude startovat úspěšná futsalová trojice reprezentantů: brankář Libor Gerčák, (Qanto Svitavy), útočník  
Michal Belej- trojnásobný vítěz Qantocupu a obránce Radovan Kroulík (KHGM Svitavy). 
    Turnaj vyvrcholí v sobotu kolem 19. hodiny finálovým utkáním turnaje žen a finálovým utkáním turnaje veteránů.  
    Muži budou po odehrání sobotních skupin 
pokračovat v neděli semifinálovými skupinami 
(80 družstev v 16 skupinách) a závěrečným 
finalovým pavoukem (32 družstev). V neděli 
kolem 18. hodiny budou známi vítězové 
12. ročníku FFS-Qantocupu. Finalisté 
mužského turnaje odehrají celkem třináct 
utkání. 
   V průběhu celé akce budou pro návštěvníky 
akce vedle kvalitního občerstvení připraveny 
doprovodné akce pro děti  (skákací hrady, 
vodní fotbálek a jiné) a prezentace partnerů 
akce a testovací centrum značky ADIDAS.  
   V sobotu od 18 hodin začíná pro všechny 
účastníky a návštěvníky večerní program: 
diskotéka, laser show, vystoupení skupiny 
Lunetic a další v Lánské zahradě Svitavy.    
 
Kontakty:   
Martin Vodi čka (606 602 116, 
mv@qanto.cz), hl. organizátor 
Andrea Karlová  (731 531 306, karlova.andrea@qanto.cz ) 
www.qantocup.cz , www.fotbalovesrdce.cz                                                                                                 Martin Vodička   


