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TŘEBÍČ OPEN
„KVALITA A PRESTIŽ“
Třebíč Open je mezinárodní mládežnický 
fotbalový turnaj, který byl pro letošní rok určen 
pro děti ve věku 6-10 let. 

V rámci turnaje se historicky poprvé představili 
i ženské týmy. 

Třebíč Open je prestižní akce svého druhu, svojí velikostí, obsazením 
a sportovní kvalitou. Ústřední myšlenou turnaje je otevřít krásné město Třebíč a jeho okolí světu.

Turnaj každoročně nabízí konfrontaci mezi špičkovými tuzemskými ale i zahraničními týmy. 

Přáním organizátorů je, aby turnaj byl pro děti nezapomenutelným zážitkem a prostředím, ve kterém 
mohou s nadšením rozvíjet svoje individuální dovednosti a to vše v doprovodu svých rodičů.

www.trebic-open.cz



ÚVOD 
SHRNUTÍ TURNAJE

PAVEL CHALUPA
ředitel turnaje

I v letošním roce jsme chtěli navázat na předešlý rok a uspořádat opět velký 
turnaj, který chce změnit zajeté koleje a místo zaměřování se primárně na 
výsledky, se zaměřit především na spojování lidí, protože to je u nás chápáno 
jako princip sportu. V návaznosti na situaci, kdy se celý svět snažil bojovat 
proti šířícímu se viru Covid-19, jsme byli nuceni změnit původně plánované 
datum na náhradní termín. Naší prvořadou povinností bylo chránit zdraví 
všech přihlášených účastníků, a proto jsme se rozhodli uspořádat pouze 
jednodenní turnaj. I přes nelehkou situaci turnaj i letos přinesl fotbalovou 
kvalitu i příjemnou atmosféru a po delší odmlce i vítané zpestření. Těší nás, 
že se k nám vrací špičkové domácí i zahraniční týmy. Svědčí o tom sportovní 
i organizační úspěch všech dosud odehraných ročníků i jednoznačně 
příznivé ohlasy ze strany zúčastněných klubů. 

Pavel Chalupa

Mgr. Pavel Pacal
starosta města Třebíč

Jsem velmi rád, že v této nelehké době neopustili organizátoři od své 
myšlenky uspořádat Třebíč open 2020. A opět na velmi vysoké úrovni. 
Všem patří obrovské poděkování. Sport je základním pilířem při výchově 
dětí a nemůžeme pro ně v životě udělat nic lepšího, než se jim budeme 
aktivně věnovat. Píle, vůle, houževnatost, fyzická zdatnost, smysl pro fair 
play, kolektivní uvažování - to jsou jen střípky toho, co přináší sport do života 
našich dětí. Podporujme naše děti ve sportování.  

Mgr. Pavel Pacal
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STATISTIKA 
SHRNUTÍ TURNAJE

Ekonomický přínos do regionu Třebíč se odhaduje 
za jednodenní akci na 0,5 – 1 mil. na tržbách

OBECNÁ ČÍSLA

> 62 TÝMŮ Z ČESKÉ REPUBLIKY

> 1000 DĚTÍ VE VĚKU 6 – 10 LET 
 A 500 RODIČŮ A TRENÉRŮ 

> TURNAJ SE ODEHRÁL V 5 SPORTOVNÍCH
 AREÁLECH OKRESU TŘEBÍČ

> ODEHRÁLO SE PŘES 200 ZÁPASŮ 
 ZA JEDEN DEN

> VÍCE NEŽ 50 DOBROVOLNÍKŮ

> VZHLEDEM K AKTUÁLNÍ SITUACI 
 S ŠÍŘENÍM VIRU COVID-19 
 BEZ TURNAJOVÉHO CEREMONIÁLU

Letošní turnaj proběhl bez účasti zahraničních týmů. 

TURNAJE SE ZÚČASTNILO

62 týmů z České republiky

1 500 dětí a rodičů
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ONLINE METRIKA
GOOGLE ANALYTICS
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ONLINE METRIKA 
FACEBOOK
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REFERENCE 
Z TURNAJE
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Trenér FC Zbrojovka Brno

Rád bych poděkoval pořadatelům turnaje, 
že se jim i letos podařilo přes nelehkou situaci 
uspořádat další ročník Třebíč Open. 
Do Třebíče jezdíme pravidelně a i letos jsme 
byli s organizační i sportovní stránkou velmi 
spokojeni. Turnaje se každoročně zúčastní velmi 
dobré celky a pro naše kluky je to skvělá možnost 
poměřit vzájemně své síly s ostatními, 
zjistit jak jsou na tom jinde, kde jsme dobří 
a na čem je třeba ještě zapracovat. 

Rodič SK Sigma Olomouc

Musím upřímně říci, že jsme se na letošní Třebíč 
Open těšili stejně jako naše děti. 
Na turnaji se nám líbila atmosféra a velmi kvalitní 
obsazení. 
Celková organizace turnaje byla na vysoké úrovni. 
I přesto, že v den turnaje panovalo velké horko, 
tak jsme si turnaj užili a rádi se budeme vracet. 

Hráč JFA

Na tomto turnaji jsem byl už podruhé. 
Nejvíce mě baví, že si můžeme zahrát proti 
ligovým týmům a poměřit s nimi naše síly. 
Turnaj jsem si moc užil a příští rok bych chtěl 
přijet znovu.  



UKÁZKY 
MARKETINGOVÉ
MATERIÁLY
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FOTODOKUMENTACE
TURNAJE
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www.trebic-open.cz
 Nadační fond Sk FS Třebíč  
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TŘEBÍČ OPEN 2021
V dalším roce plánujeme 
uspořádat jubilejní 5 ročník!
Pokud nám to situace dovolí, 
turnaj se v příštím roce uskuteční 
ve dnech 18. - 19. 6. 2021
Turnaj bychom chtěli rozšířit o 
kategorie mladších a starších žáků 
a žákyň.
Plánujeme uspořádat kvalifi kační 
turnaje pro okresní týmy
Naší snahou bude navázat na 
předešlé ročníky a do Třebíče 
dostat opět špičkové zahraniční 
týmy.  


