
     
 
 
 
 
 

 
Tisková zpráva 

 

Český pohár žáků ve volejbale 
sportovní hala Na Střelnici 15. – 16. prosince 2012 

 
   Volejbalový oddíl TJ Svitavy připravuje sváteční víkend, tentokrát pro kategorii starších žáků. V termínu 
15.-16. prosince bude naše město hostit šestnáct družstev z východní poloviny České republiky, která se ve 
dvou osmičlenných skupinách utkají o důležité body v 2. kole Českého poháru. 
   Po historickém úspěchu svitavských žáků v minulém soutěžním ročníku, kdy vybojovali ve finálovém 
turnaji Českého poháru skvělé 2. místo a na Mistrovství České republiky se umístili na 3. místě, očekáváme 
všichni s napětím, zda se výrazně omlazenému družstvu podaří navázat  na úspěchy starších kamarádů.a jak 
se s tak vysoko nastavenou výkonnostní laťkou vyrovnají. 
   Družstvo už v novém soutěžním ročníku 2012/13 absolvovalo kvalifikační turnaj ve Frýdku-Místku, na 
kterém si chlapci bojovným kolektivním výkonem zajistili výborný vstup do soutěže – pro 1. kolo si 
vybojovali účast v 1. „moravské“ osmičce. To se konalo v polovině listopadu v Novém Jičíně a naše družstvo 
tam skončilo na 3. místě. 
 
Druhé kolo Českého poháru pro východní polovina České republiky se bude konat v našem městě v termínu 
15. – 16. prosince. Hrát se bude ve sportovní hale Na Střelnici a v tělocvičně ZŠ, Riegrova 4., domácí 
družstvo odehraje všechna utkání ve sportovní hale. 
 
Program svitavského týmu je následující: 
 
Sobota 15.12.:   9:00    Svitavy – Česká 
Třebová 
  11:30 Svitavy – Zlín 
  15:00 Svitavy – Brno 
  17:30 Svitavy – Znojmo 
Neděle 16.12.:    9:30 Svitavy – Ostrava 
  12:00 Svitavy – Přerov 
  14:30 Svitavy – Nový Jičín  
 
Členové týmu:  
Adam Čížek, Ondřej Klika, Tomáš Klika, 
David Kvapil, Štěpán Hlaváček, Petr 
Leinweber, Pavel Simon, Šimon Švihel, Adam 
Tomášek 
 
Trenéři týmu:  
Jiří Kabelka, Marek Meluzín 

Popisek k fotografii: 
Horní řada zleva: D. Kvapil, T. Klika, O. Klika, Š. Švihel, A. Čížek 

Dolní řada zleva: A. Tomášek, Š. Hlaváček, P. Simon, P. Leinweber 
 
 
Marcela Sezemská, předsedkyně TJ Svitavy 


