
     
 
 
 
 
 

Tisková zpráva 

Sportovní středisko mládeže Svitavy - kopaná 

Skončila podzimní část sezóny svitavských žákovských družstev a je tedy čas na ohlédnutí za historicky 
prvním působením v nejvyšší fotbalové soutěži. Vedoucího sportovního střediska mládeže Václava 
Brůny jsme proto požádali o krátké zhodnocení. 

Výsledky všech týmů jsou pro nás všechny velice příjemným překvapením a já všem trenérům i hráčům moc 
gratuluji a děkuji za bezvadnou reprezentaci svitavského fotbalu. Vždyť třetí místo patnáctiletých a páté místo 
čtrnáctiletých je obrovským úspěchem, který ani největší optimisté nepředpokládali. Je příjemný pohled do 
konečných tabulek a vidět za našimi celky týmy zvučných ligových jmen (Jablonec, Liberec, Pardubice...). Za 
vším je ale třeba vidět množství práce celého realizačního týmu počínaje výborem fotbalového oddílu, trenérů 
a vedoucích družstev.  

Velkou zásluhu na výsledcích sportovního střediska má určitě spolupráce s okolními oddíly... 

To je pravda, bez jejich spolupráce by byla existence střediska určitě těžko představitelná. Při přípravě na 
získání licence jsme oslovili oddíly z okolních měst a obcí a díky jejich pochopení jsme mohli jednotlivé 
věkové kategorie odpovídajícím způsobem doplnit. Jejich hráči se zapojili do kvalitní přípravy a můžu říci, že 
se v ligové soutěži úspěšně zabydleli. Po svém návratu do mateřských oddílů tak budou určitě přínosem. 
Věřím, že tato spolupráce bude mít trvalý charakter. 

Ve Svitavách jsou nyní výborné podmínky pro kopanou. 

Určitě můžeme srovnávat a všichni, kdo k nám přijede, nám naše zázemí závidí. Je jisté, že nebýt obrovských 
investic města do Svitavského stadionu, tak bychom na nejvyšší soutěž ani nepomysleli. Je třeba ale 
připomenout i dlouhodobou systematickou práci oddílu s mládeží, kdy ctíme hlavní zásadu - nejlepší trenéři 
patří k mládeži. V našich řadách pracují tři trenéři s nejvyšší kvalifikací, ostatní mají odpovídající licenci a 
mnozí si ji ještě zvyšují. To se odráží i ve výsledcích dorostenců, kteří jsou po podzimní části v čele nejvyšší 
krajské soutěže.  

Mladí fotbalisté se díky klubovým úspěchům dostávají také do hledáčku větších klubů.  

Je to tak, na naše odchovance nezapomínáme a sledujeme jejich další růst. Mnozí již hrají ligové soutěže. 
Nesmíme zapomenout na Honzu Moravce, který válí ligu za muže Bohemians Praha 1905 a mám úžasnou 
radost (i když je to hráč původem z Poličky) z Davida Housky v Olomouci a jeho výsledků v mládežnické 
reprezentaci. Kubu Moravce jsme se Spartou viděli na vlastní oči ve Svitavách a z toho mám také velkou 
radost. Ke stabilně hrajícím hráčům patří i v Olomouci Marek Matocha a nesmíme zapomenout ani na hráče 
Kubu Andrleho, Patrika Háněla, Davida Veselského a Dana Stehlíka v Chrudimi a na Petra Václavka, 
Tomáše Cabala, Dominika Soukeníka a Karolínu Šrůtkovou v Hradci Králové. 

Nezbývá než Vám popřát do nového roku a do jarní sezóny hodně sportovních úspěchů. 

Děkuji a já chci touto cestou popřát všem trenérům, hráčům, činovníkům a také všem fanouškům svitavské 
kopané hodně pevné zdraví, co nejvíce radosti z fotbalu a rodičům co nejvíce nadhledu, tolerance a uznání 
nejen pro své děti, ale i jejich spoluhráče a trenéry. Věřte, že „dělat“ fotbal na takové úrovni, jaký nyní 
děláme v našem malém městě, není vůbec jednoduché. Kdo se chce podrobně seznámit s činností střediska, 
může navštívit webové stránky: www.tjsvitavyzaci.cz/ 

Jiří Petr 


