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Petr Sviták 

 

Úvodem mi dovolte, abych se v krátkosti představil. Jmenuji se Petr Sviták, v letošním roce mi bude 48 
let a žiji v Ostravě – Zábřehu. Jediný potomek je již dospělý a je samostatně výdělečně činný. 

V současné době pracuji na pozici inzertního poradce ve společnosti Vltava Labe Media, která se zabývá 
vydáváním denního tisku – Deníku a časopisů (National Geographic, Květy, Vlasta, Glanc apod.) 

Má fotbalová kariéra je spojena s TJ NH Ostrava, kde jsem fotbalově vyrůstal až do odchodu na 
vojenskou základní službu v Hranicích (VTJ Milotice – „B“ tým Dukly Hranice). Poté jsem dva roky 
působil v Sokolu Hrabová, a začal se věnovat profesní kariéře, kde jsem postupně pracoval v České 
spořitelně, Hypoteční bance (na pozicích od poradce až po ředitele pobočky). Následně několik let jako 
OSVČ - finanční a personální poradce. 

Vzdělání: SPŠ strojní, VŠB Ostrava – strojní a následně ekonomická fakulta. 

Ve fotbalovém klubu Stará Bělá působím od roku 2012, nejprve jako vedoucí družstva mladších žáků a 
následně jako asistent u družstva mladšího a staršího dorostu. Po absolvování trenérské licence, již 
jako hlavní trenér s malými odbočkami k mužům a opět k dorostu. 

Dovolte mi také, abych představil své osobní důvody, které mě vedou ke kandidatuře do výkonného 
výboru fotbalového klubu. Rád bych navázal na své pokračování ve výboru fotbalového klubu (od roku 
2018) a pomohl zkvalitnit tréninkový proces, včetně získání většího počtu sponzorů z řad malých a 
středních podnikatelů a společnosti působící v naší spádové lokalitě. Zároveň za mého stávajícího 
působení jsem získal větší přehled o dění a organizační struktuře našeho klubu včetně jeho financování. 
Prioritou je získat provázanost mezi jednotlivými kategoriemi až k mužstvu mužů. Tzn. vychovávat 
kvalitní osobnosti a zdatné fotbalisty, kteří obstojí i přechod do jiných fotbalových klubů v rámci 
regionu. Samozřejmostí je rovněž práce s trenéry a podílení se na jejich budoucím rozvoji, nikoli 
v závislosti na minulých zásluhách, ale na přítomnosti a nejbližší budoucnosti. 

Dle mého názoru je nutné do našeho fotbalového klubu vnést svěží vítr a nové moderní pohledy na 
vedení klubu, samozřejmě vždy v součinnosti s kolegy a při zodpovědném financování spolku. 


