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Basketbalisté vstoupili do nové sezony MNBL 

pod novým názvem - Tuři Svitavy 

 
   Město Svitavy se stejně jako v loňské sezóně stalo partnerem 
basketbalového týmu hrajícího Mattoni národní basketbalovou ligu, 
čehož si velmi vážíme. Nový ročník MNBL má za sebou již čtyři kola 
základní části. Největší změnou proti loňskému ročníku je skutečnost, že 
se jedná o mezinárodní ligu. Soutěž se hraje se čtrnácti týmy, z toho jsou 
dva slovenské: mistr Slovenska ASTRUM Levice a čtyřnásobný mistr 
bývalé federální ligy Inter Bratislava. Dalšími nováčky soutěže jsou 
české týmy SLUNETA Ústí nad Labem a Levharti Chomutov. Svitavští 
basketbalisté vstoupili do nové sezony pod novým názvem Tuři Svitavy. 

Inspiraci čerpali ve znaku města Svitavy, kde je zobrazena hlava tura domácího. Název vyjadřuje 
naši sounáležitost s naším krásným městem, které reprezentujeme. 
 
    Loňský tým byl doplněn o tři nové hráče: Pavla Miloše (historicky nejlepší trojkař ligy), 
svitavského odchovance Luboše Moravce a polského podkošového hráče Pawla Mróze. 
Hlavního trenéra Tomáše Pětivlase doplnil do tandemu asistent trenéra Luboš Růžička, který do 
Svitav přišel z tříletého působení v Prostějově.  
 
   V přípravném období svitavští Tuři  sehráli celkem třináct přípravných zápasů, z toho devět 
vítězných. I vstup do soutěže měli impozantní – domácí vítězství nad SLUNETOU Ústí nad Labem 
96:58. Pak ovšem přišlo nevydařené venkovní utkání proti Levhartům Chomutov (83:105) a 
v sobotu 8. října nešťastná domácí porážka o jeden bod 71:72 od Interu Bratislava. V základní 
skupině sehrají Tuři celkem 26 utkání a v případné skupině A2 dalších čtrnáct. Sportovní příznivci 
nejen ze Svitav tak mohou v hale Na Střelnici vidět celkem dvacet domácích zápasů.  
   V letošní MNBL působí 51 cizinců (Slováci ve slovenských týmech se za cizince nepočítají). 
V obrovské konkurenci chtějí Tuři Svitavy postoupit do předkola play-off (to znamená skončit do 
10. místa) a pokusit se postoupit i do 1.kola play-off (tj. mezi 8 nejlepších týmů soutěže). Našim 
cílem je budovat tým koncepčně a tvrdou tréninkovou pílí výkonnost hráčů postupně zvyšovat. 
Věříme, že s podporou Města Svitav i našich skvělých fanoušků stanovených sportovních cílů 
dosáhneme. 
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