
     
 
 
 
 

 
 
 
 

Tisková zpráva  
 

Tělovýchovná jednota Svitavy 

 
Sídlo:  U Stadionu 937/17, 568 02 Svitavy 
Kontakty:  Marcela Sezemská (předsedkyně), 739 400 608, marcela.sezemska@svitavy.cz 
  Petra Ryšavá (adm. prac.), 730 817 218, tj.svitavy@seznam.cz 
  Předsedové oddílů – info u p. Ryšavé 
 
Webové stránky oddílů: 
FLORBAL - www.florbal-svitavy.cz          VOLEJBAL - www.volejbal.svitavy.cz  
BASKETBAL - www.basketbal.svitavy.cz            FOTBAL - www.tjsvitavy.net 
ATLETIKA - www.atletikasvitavy.cz           PLAVÁNÍ – www.svitavy.plaveckýklub.cz 
HOKEJBAL - www.hokejbalsvitavyzaci.wbs.cz   TENIS – www.tenis-svitavy.cz 
GYMNASTIKA – www.gymnastika.svitavy.sweb.cz 
SILOVÝ TROJBOJ – www.svitavypowerlifting.wz.cz 
 
TJ Svitavy sdružuje celkem 12 sportovních oddílů: 

ASPV (+ gymnastika), atletika, basketbal, florbal, fotbal, hokejbal, lyžování, plavání, 
silový trojboj, stolní tenis, tenis, volejbal 

 
Počet členů:  celkem 1 432  mládež 986   dospělí  446 
 
Činnost sportovních oddílů TJ Svitavy 

• Zajišťují sportovní přípravu svých členů na soutěže, závody, turnaje, … 
• Realizují soustředění, kempy 
• Účastní se soutěží na úrovni regionální i celostátní 
• Pořádají akce pro rekreační sportovce, veřejnost 
• Spolupracují se základními školami při zajišťování většího rozsahu pohybových aktivit dětí, 

některé oddíly začínají pracovat již s dětmi mateřských škol. 
• Podporují vzdělávání svých trenérů, vyhledávají další.  

 
Podmínky, soutěže 

• Město Svitavy vytvořilo velkými investičními akcemi pro rozvoj sportu a nejrůznějších 
pohybových aktivit příznivé podmínky a v současnosti realizuje i plánuje další akce 
(tělocvična na Svitavském stadionu, zastřešení umělé ledové plochy)  

• To se odrazilo jak v nárůstu členské základny TJ Svitavy, tak ve vyšší úrovni soutěží 
v jednotlivých sportech. 

• Zejména v mládeži není výjimkou účast v ligových soutěžích kolektivních sportů, dokonce i 
v extralize, žákovská družstva se kvalifikují na finále MČR. V individuálních sportech mají 
oddíly účastníky MČR a nejsou tam rozhodně jen do počtu. 

• Také v kategorii dospělých má TJ účastníky ligových soutěží. 
• V regionálních a oblastních soutěžích jsou zastoupeny všechny oddíly 

 



 
 
 
Budeme velmi rádi, když ve „vašem“ tisku budete věnovat více místa i „našemu“ sportu – 
výkonnostnímu. Pomůžete nám tak sport propagovat a získávat zejména děti pro pravidelné  
a dlouholeté sportování. Stane-li se sportování součástí jejich životního stylu, bude to pro všechny 
dobře. 
 
Děkujeme Vám.       

Marcela Sezemská, TJ Svitavy 

 
 


