BK Opava
číslo dresu a jméno
4
6
7
8
9
11
12
14
15
22
23
24

DRAGOUN Rostislav
KLEČKA Radim
VLČEK Kryštof
CVEK Viktor
ZBRÁNEK Filip
BLAŽEK Jakub
KVAPIL Miroslav
GNIADEK Martin
BUJNOCH Václav
KRAMNÝ Radim
JUREČKA Luděk
ŠIŘINA Jakub

narozen výška
1996
1990
1991
1989
1990
1980
1993
1990
1993
1985
1983
1987

váha

190 cm 94 kg
189 cm 88 kg
195 cm 85 kg
200 cm 98 kg
196 cm 96 kg
203 cm 85 kg
202 cm 97 kg
203 cm 100 kg
200 cm 95 kg
215 cm 116 kg
198 cm 92 kg
186 cm 78 kg

odehr. S–2b S–3b TH body
post (min.) (celkem/úspěšné) (celk.)
R
R
K
K/P
K
P
P
P
K/P
P
R/K
R

190.8
7.3
211.6
177.8
189.7
134.1
50.5
130.9
92.7
239.8

32/14
1/0
24/10
21/10
29/20
25/17
22/13
19/10
4/3
52/31

29/9
0/0
20/6
23/6
32/11
23/2
5/1
15/6
20/7
42/12

18/14
0/0
8/5
26/22
28/25
8/7
3/3
12/7
4/4
22/17

69
0
43
60
98
47
32
45
31
115

Trenér: CZUDEK Petr

USK Praha
číslo dresu a jméno
4
5
8
9
11
12
14
15
17
18
19
44
53
55
94

HÁJEK Marek
MAREŠ Marek
SEHNAL Ondřej
SVOBODA Vilém
MAREŠ Michal
KŘIVÁNEK Jan
SLAVÍK Jiří
ŠTĚRBA Jan
BOHAČÍK Jaromír
GRUNT Pavel
ROPEK Petr
FEŠTR Lukáš
ALIČ Admir
JOSIPOVIĆ Igor
ŠAFARČÍK Petr

narozen výška
1995
1996
1997
1995
1992
1994
1989
1995
1992
1994
1996
1994
1984
1988
1994

váha

post

185 cm 80 kg
183 cm 83 kg
183 cm 85 kg
195 cm 88 kg
193 cm 85 kg
203 cm 90 kg
203 cm 103 kg
195 cm 93 kg
197 cm 90 kg
208 cm 92 kg
200 cm 91 kg
185 cm 80 kg
196 cm 101 kg
205 cm 107 kg
193 cm 85 kg

R/K
R/K
R
K
R/K
R
K/P
K
K
P
P
R
K
P
R/K

Rozlosování – 9. kolo
GEOSAN Kolín
mmcité Brno
BK Pardubice
ARMEX Děčín
Lions J. Hradec
BK Opava

Trenér: ALILOVIČ Mirsad

–
–
–
–
–
–

Ariete Prostějov
Tuři Svitavy
ČEZ Nymburk
Ústí nad Labem
NH Ostrava
USK Praha

www.bkopava.cz
www.hala-opava.cz

Statistiky posledních zápasů
BK Opava - BK Děčín 63:67
(19:16, 32:39, 47:50)

J. Hradec - BK Opava 67:82
(25:17, 44:41, 54:60)

Prostějov - BK Opava 78:69
(24:9, 48:36, 63:54)

Body: Šiřina 16, Gniadek 11,
Cvek 8, Dragoun 7, Kvapil 7,
Zbránek 5, Kramný 5, Blažek
4 - Stria 13, Pomikálek 12,
Vyoral 11, Kaša 9, Šiška 8,
Jelínek 5, Houška 4, Landa 2,
Kroutil 1.

Body: Nofflet 16, Vošlajer,
Novák po 13, Zuzák 12, Šoula
8, Young 3, Melski 2 - Šiřina
17, Dragoun, Gniadek, Blažek
po 12, Zbránek 10, Kramný 9,
Cvek, Kvapil po 5.

Body:
Palyza
15,
Marko
a Slezák 12, Dokoupil 9, Šteffel
a Roseboro 8, Peterka a Tomanec 6, Kouřil 2 - Blažek 25,
Šiřina 12, Gniadek 9, Dragoun
a Kramný 7, Zbránek 5, Cvek 4.

Trojky: 4/22:7/37
Střelba za 2 b.: 18/47:19/29
TH: 19/23:23/29
Chyby: 23:27
Doskoky: 44:41

Trojky: 10/22:10/28
Střelba za 2 b.: 17/27:13/44
TH: 14/17:13/14, Chyby: 20:22
Doskoky: 39:31, Pět chyb:
37. Gniadek, 40. Blažek

Trojky: 7/24:10/33
Střelba za 2 b.: 17/35:15/35
TH: 8/13:7/9, Chyby: 16:19
Doskoky: 34:39

Náš dnešní soupeř: USK Praha
Konečně
zase
doma
a konečně v sobotu. To si
mohou říci naši basketbalisté
před zápasem s USK Praha.
Tento pražský klub je v naší
basketbalové historii jedním
z nejslavnějších. Jeho počátky
sahají do roku 1953, kdy poprvé
vstoupil do 1. basketbalové ligy,
tehdy pod názvem Slavia ITVS.
Klub později působil pod názvy
Slavia VŠ Praha a USK Praha,
ale vždy hrál a dosud nepřetržitě hraje naši nejvyšší soutěž,
v níž dobyl 13 mistrovských
titulů a 11 stříbrných medailí.
V extralize tedy už působí více
než 60 let. V roce 1969 dokonce
jako jediný náš tým vyhrál
evropský pohár, konkrétně tehdejší Pohár vítězů pohárů. V roce
1966 prohráli vysokoškoláci až
ve finále PMEZ (dřívější obdoba
Euroligy), finálovou porážku si
odnesli i roku 1968 v PVP.
Poslední sezóny už pro
„Sovy“ tak úspěšné nejsou.
V sezóně 2013/14 se pražští
vysokoškoláci nedostali do play-off a skončili na konečném
9. místě. Ještě horší ale pro ně
byla sezóna minulá, kdy skončili dokonce až na předposledním 11. místě. Na toto umístění
by jistě v USK rádi zapomněli

a vzkřísili něco ze své zašlé
slávy.
Slovinský trenér Mirsad Alilovič sice u týmu po neúspěšné
sezóně zůstal, ale Prahu opustili jeho krajané Matej Krušić
a Mitja Nikolić, kteří patřili
k oporám. Mezeru po nich by
měl zacelit 205 cm vysoký Igor
Josipović, který přišel z celku
OKK Spars Sarajevo, do týmu
se oklikou přes Děčín, Ostravu
a Ústí nad Labem vrátil Admir
Alič. Poslední velkou posilou je
Jaromír Bohačík, kterému se
příliš nevedlo v belgickém Leuvenu.
Přestože někteří experti
pasovali pražský tým na černého koně soutěže, začátek
sezóny celku USK příliš nevyšel.
V neúplné tabulce jsou s bilancí
2 výher a 5 porážek (úspěšnost 28.6%) na 10. místě,
když zatím porazili pouze tým
Kolína a v minulém kole také
Jindřichův Hradec jednoznačně
92:70. V tomto zápase střelecky exceloval Michal Mareš
s 27 body, dosavadním nejlepším střelcem „Sov“ je ale
Jaromír Bohačík s průměrem
15.5 bodu na zápas.
Posledních 8 vzájemných
měření sil s USK Opava vyhrála

a jako favorit půjde i do tohoto
zápasu. Přesto není radno soupeře nějak podceňovat. „Hráči
USK v přípravě prokazovali
velmi dobrou výkonnost, ale
vstup do KNBL jim příliš nevyšel.
V minulém kole však po kvalitním výkonu jasně přehráli
na své palubovce Jindřichův
Hradec. Nám se příliš nepovedla
první půle v Prostějově a máme
co zlepšovat,“ ví náš trenér Petr
Czudek.
Pozitivem porážky v Prostějově byl fakt, že se na palubovku
podívali také Kryštof Vlček
a Luděk Jurečka. I když jejich
role byla vzhledem k rehabilitaci
zatím spíše epizodní, je to příslib
do dalších kol. To Radim Klečka
si na své vystoupení v zápase
bude muset ještě nějakou dobu
počkat. I tak bude na straně
našich kluků ještě jeden hráč:
domácí fanoušci.
„Poprvé hrajeme v nové
sezóně domácí utkání v sobotu
a doufám, že přijdou diváci,
kterým chceme předvést kvalitní výkon,“ pozval všechny
do hlediště Petr Czudek. Atmosféra v Opavě je pověstná,
takže věřme, že i s pomocí
fanoušků si naši basketbalisté
s pražským soupeřem poradí.

Mládežnický basketbal
U 11
Snakes Ostrava B - BK
Opava 29:50. Body Opavy:
Jáchym Henzl 12, Míša Elbl 8,
Eda Myšák 6, Vojta Kadaňka 6,
Kamča Hrbář 4, Kuba Černý 4,
Pája Czudek 3, Luki Scholz 2,
Maty Kramoliš 2, Ondra Slanina 2, Honza Křesťan 1.
Snakes Ostrava B - BK
Opava 31:54. Body Opavy:
Jáchym
Henzl
15,
Pája
Czudek 6, Luki Scholz 6, Ondra
Slanina 4, Honza Křesťan 4,
Kuba Černý 4, Míša Elbl 4,
Kamča Hrbáč 3, Kiki Svoboda 2, Vojta Kadaňka 2, Maty
Kramoliš 2, Eda Myšák 2.

U 15
Gymnázium Hladnov - BK
Opava 66:47 (13:10, 26:29,
45:37). Body Opavy: Chodura Ondřej 11, Neugebauer
Jan 7, Blaštík Jan 6, Kavan
Kryštof 6, Týn Ondřej 5,
Kroča Daniel 4, Pavelek
Štěpán 4, Lazecký Petr 2,
Popadinec Michal 2.
BK Opava - Gymnázium
Hladnov
53:55
(8:13,
29:28, 33:35). Body Opavy:
Kavan Kryštof 20, Popadinec
Michal 9, Pavelek Štěpán 8,
Neugebauer Jan 7, Chodura
Ondřej 4, Týn Ondřej 3,
Lazecký Petr 2.

U 19
BK Opava - SK UP BCM Olomouc 73:52 (30:27, 46:34,
59:44). Body Opavy: Kopf
Daniel 17, Kurečka Šimon 11,
Kurečka Matouš 10, Siegfried Jiří 7, Martikán Petr 6, Mik
Matěj 6, Mimra Tomáš 6, Faika
Martin 4, Černý Kamil 2, Janoš
Dominik 2, Pasterňák Dominik 2.
BK Opava - TJ Slavia Kroměříž 70:80 (15:30, 24:51,
45:66). Body Opavy: Kurečka
Šimon 18, Kopf Daniel 16,
Kurečka Matouš 10, Martikán
Petr 8, Mik Matěj 5, Siegfried
Jiří 5, Černý Kamil 4, Pasterňák
Dominik 4, Mimra Tomáš 0.

Kooperativa NBL 2015/2016
rozpis a výsledky zápasů základní části

1. kolo NBL
Ostrava
Ústí n. L.
Pardubice
J. Hradec
Kolín
Brno

67 : 60
71 : 70
75 : 78
76 : 80
83 : 82
–:–

2. kolo NBL

Prostějov
Prostějov
USK Praha
BK Děčín
BK Opava
J. Hradec
Svitavy
BK Opava
BK Děčín
USK Praha
Nymburk
Ostrava

4. kolo NBL
BK Děčín
J. Hradec
BK Opava
USK Praha
Ostrava
Ústí n. L.

74 : 51
69 : 92
81 : 70
82 : 70
68 : 69
83 : 87

Prostějov
Nymburk
Brno
Kolín
Svitavy
Pardubice

93 : 60
76 : 94
72 : 83
80 : 66
67 : 82

–:–
–:–
–:–
–:–
–:–
–:–

–:–
–:–
–:–
–:–
–:–

BK Děčín
J. Hradec
BK Opava
USK Praha
Ostrava

85 : 62
74 : 62
80 : 73
89 : 81
84 : 78

78 : 69
92 : 70
56 : 67
-:85 : 58
69 : 75

–:–
–:–
–:–
–:–
–:–

71 : 93
70 : 66
68 : 63
81 : 82
79 : 84

J. Hradec
BK Děčín
Nymburk
Brno
Kolín
Pardubice

9. kolo NBL

BK Opava
Kolín
J. Hradec
Brno
BK Děčín
Pardubice
Nymburk
BK Děčín
Brno
J. Hradec
Kolín
BK Opava

Prostějov
Svitavy
Pardubice
Ústí n. L.
Ostrava

Prostějov
Ostrava
USK Praha
BK Opava
J. Hradec

6. kolo NBL

Prostějov
Prostějov 84 : 68
Ústí n. L.
BK Opava 63 : 67
Ostrava
USK Praha
-:USK Praha
Ostrava 68 : 60
J. Hradec
Ústí n. L. 73 : 84
Svitavy 84 : 75

11. kolo NBL

USK Praha
Brno
BK Opava
BK Děčín
J. Hradec
J. Hradec
BK Děčín
BK Opava
Nymburk
USK Praha
Brno

–:–
–:–
–:–
–:–
–:–
–:–

Prostějov
Svitavy
Nymburk
Ústí n. L.
Ostrava
USK Praha

12. kolo NBL
Prostějov
USK Praha
BK Opava
Svitavy
BK Děčín

–:–
–:–
–:–
–:–
–:–

Ostrava
Ústí n. L.
Pardubice
J. Hradec
Kolín

Aktuální tabulka Kooperativa NBL

13. kolo NBL
Brno
Kolín
Svitavy
Pardubice
Ústí n. L.

3. kolo NBL
Ústí n. L.
Pardubice
Svitavy
Kolín
Brno

8. kolo NBL

Svitavy
Prostějov
Pardubice USK Praha
Ústí n. L.
Ostrava
USK Praha
Ústí n. L.
BK Opava Pardubice
Svitavy

10. kolo NBL
Prostějov
Ostrava
Ústí n. L.
Pardubice
Svitavy
Kolín

Nymburk
Brno
Kolín
Svitavy
Pardubice
Ústí n. L.

5. kolo NBL
Pardubice
Svitavy
Kolín
Brno
BK Děčín

7. kolo NBL
Prostějov
Kolín
Brno
BK Děčín
J. Hradec

86 : 110
78 : 56
86 : 77
85 : 59
59 : 74
–:–

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ČEZ Basketball Nymburk
BK ARMEX Děčín
BK JIP Pardubice
BK Opava
BOHEMILK Tuři Svitavy
Ariete Prostějov
BC GEOSAN Kolín
NH Ostrava
SLUNETA Ústí nad Labem
USK Praha
BK Lions J. Hradec
mmcité Brno

2
7
8
7
8
8
8
6
6
7
8
7

2
6
6
5
5
4
4
2
2
2
2
1

0
1
2
2
3
4
4
4
4
5
6
6

202:155 100.0
532:453
85.7
645:566
75.0
540:497 71.4
563:597
62.5
607:604
50.0
626:641
50.0
398:406
33.3
443:480
33.3
513:522
28.6
598:670
25.0
484:560
14.3

Na jihu Čech se nám dařilo
Opavští basketbalisté po dvou
letech dobyli Jindřichův Hradec.
Utkání se ale pro ně nevyvíjelo
dobře, ještě ve třetí čtvrtině
Jihočeši vedli. Pak ale přišel
obrat,
Jihočeši
nedokázali
zareagovat na změnu opavské zóny.
Opavu opět táhl
rozehrávač Jakub Šiřina, který
se výraznou měrou podílel
na pátém vítězství svého týmu
v sezoně. Lvy jsme porazili
82:67.

Opavští se dlouho hledali
a domácí tým si udržoval několikabodové vedení, na začátku
druhého hracího období vedl
Jindřichův Hradec o deset bodů
– 27:17. „První půlka byla
z naší strany špatná, drželi
jsme se trestnými hody,“ řekl
opavský trenér Petr Czudek.
Do většího trháku nebyl Jindřichův Hradec puštěn. Na konci
prvního poločasu to bylo pouze
o tři body. Na 44:41 snižoval

v samotném závěru Zbránek.
Po přestávce zavelel favorit
k obratu. Kramný poslal Opavské do vedení, které brzy navýšil trojkou Dragoun. „Měnili
jsme zóny, soupeř se nedokázal trefit. Udělal pět ztrát, nám
se podařila jedenáctibodová
šňůra,“
vyjmenoval
hlavní
důvody obratu Petr Czudek
a dodal: „Naši hru skvěle dirigoval Jakub Šiřina, závěr jsme
si zkušeně pohlídali.“

V Prostějově rozhodla první čtvrtina
Prostějov, Opava - Druhou
porážku v sezoně utrpěli
ve středu opavští basketbalisté.
O osudu utkání rozhodla první
čtvrtina, kterou Slezané vůbec
nezvládli. Nabrali v ní patnáctibodové manko. Přesto se dokázali do zápasu vrátit. Bohužel
otočit se jim ho už nepodařilo.
a prohráli 78:69.
„Měli jsme špatný vstup
do utkání. Domácí rychle odskočili a dostali se do pohody,“
začal k zápasu hovořit opavský trenér Petr Czudek. „Nebyli
jsme
koncentrovaní,
úvod
zápasu byl obdobný jako ten
v Jindřichově Hradci. Prostějov
má ale kvalitní tým a vedení si
vzít nenechal,“ pokračoval kouč
Opavy. Jeho tým se dokázal
přece jenom postavit na nohy.
„Ve druhé čtvrtině jsme se zlepšili v útoku, a to hlavně díky
Kubovi Blažkovi. Po přestávce
jsme ještě zápas zdramatizovali, zvýšili jsme agresivitu,
bohužel nám docházely síly
a Prostějov si koncovku pohlídal,“ poznamenal Petr Czudek.
Pozitivem na utkání bylo to, že
do hry nastoupili marodi Kryš-

tof Vlček s Luďkem Jurečkou.
„Každý si dal po sedmi minutách, je dobré, že si mohli
utkání osahat, my jsme tak
mohli rotovat deset hráčů.
Oba ale musí dohnat tréninkové manko. Jsem rád, že už
budeme moci tréninky dělat
v deseti lidech,“ zakončil trenér
Czudek.

Opavu čeká Nový Jičín
Opavští basketbalisté znají
svého soupeře pro další část
Českého poháru. Ve středu
25. listopadu 2015 se výběr
trenéra Petra Czudka představí na palubovce Nového
Jičína. K vidění tak bude velké
derby.

Příští domácí zápasy BK Opava
11. kolo NBL: BK Opava – SLUNETA Ústí nad Labem – 14. listopadu 2015, 18.00 hod., Hala Opava
12. kolo NBL: BK Opava – BK JIP Pardubice – 18. listopadu 2015, 18.00 hod., Hala Opava
9. kolo I. ligy: BK Opava „B“ – Sokol Šlapanice – 13. listopadu 2015, 19.00 hod., Hala Opava
10. kolo I. ligy: BK Opava „B“ – SKB Zlín – 22. listopadu 2015, 15.00 hod., Hala Opava

Basketbalový blog Kryštofa Vlčka
K d o
se v pátek
přišel podívat na zápas
béčka, určitě
nelitoval.
Za soupeře
totiž nastoupili hned tři hráči
(Gerych, Palát, Lyčka), kteří si
pod Čoudou zahráli za A-tým.
Naše béčko celý zápas vedlo
a po dobrém výkonu Kvapila či
Michala Ihringa zvítězilo 72:56.
V sobotu jsme vyjížděli
do Jindřichova Hradce, kde
obměnili všechny Američany
a v nejvyšší mužské soutěži
jsme na jejich palubovce ještě
nevyhráli. I přes ospalý vstup
do zápasu se nám podařilo
zvítězit díky výborné obraně
v druhém poločase.
Druhým nejužitečnějším
hráčem za měsíc říjen v KNBL
byl Jakub Šiřina, který bohužel
o pár desetin bodu na zápas

prohrál s nymburským Randelem, proti kterému jsem hrál
na Univerziádě v Kazani 2013
společně s Martinem Gniadkem a Viktorem Cvekem.
Pro nejužitečnějšího hráče
měsíce si KNBL ve spolupráci
s Hyundai připravilo jako
odměnu vypůjčení krásného
auta na jeden měsíc. Šířa měl
opravdu smůlu s ohledem
na to, že nymburský hráč odehrál pouze dva zápasy oproti
jeho šesti.
Před zápasem v Prostějově psali kluci Dokymu
o medy, kterými nás vždycky
v Opavě zásoboval, protože
jeho dědeček je včelař.
Zápas s Orly nám jasně
utekl v první čtvrtině a i přes
výhru dalších dvou a remízu
jedné se nám nepodařilo
v Prostějově vyhrát. Trápila nás především střelba
za dva body a špatné vyho-

vění si v útoku. Do zápasu
jsem po téměř dvou měsících od zranění nastoupil
na pár minut a bylo to z mé
strany
bojácné,
rentgen
mám totiž až 10.11. a do té
doby jsem neměl jít do kontaktu. Nastoupil i Luděk
Jurečka a tak se nám pomalu
vyprazdňuje marodka, i když
stále nejsme někteří stoprocentně připravení.
Dneska nás čeká mladý,
houževnatý a sebevědomý tým
USK Praha, který ve středu
vyhrál v Jindřichově Hradci.
Do pražského týmu se vrátil
Alič, který zde začal svou basketbalovou kariéru v České
republice. Další posilou je Jarda
Boháčik, který hájil v mládí
barvy BCM Ostrava společně
s Radimem Klečkou, Filipem
Zbránkem, Martinem Gniadkem a mnou. Loňskou sezonu
strávil v Belgii.

Kabelkový a kravatový veletrh Deníku
Od čtvrtka 1. října se oficiálně rozběhl druhý ročník
Kabelkového a kravatového
veletrhu, který organizuje
Opavský a Hlučínský deník
ve spolupráci s Obchodním
centrem Breda & Weinstein.
A o co se vlastně jedná?
Až do druhého listopadového týdne budou v Opavě,
Vítkově, Budišově nad Budišovkou, Kravařích a nově
i v Bolaticích fungovat sběrná
místa, kam můžete přinést
svou kabelku anebo kravatu. U kabelek je nutné, aby
dámy přiložily krátký příběh
o tom, jak se k nim dostaly,
jestli jsou pro ně nějakým
způsobem specifické a pojí se
s nimi třeba nějaký zajímavý
příběh. Chybět by neměl ani
vzkaz dalšímu majiteli.
Během pátku 13. listopadu proběhne v OC Breda

Kabelkový
a
kravatový
veletrh. Od 15 hodin se
za symbolickou cenu budou
vybrané kabelky a kravaty
prodávat. Po autogramiádě
opavských basketbalistů pak
v 19 hodin odstartuje dražba
tzv. VIP kusů.
Hlavní tváří této akce
je česká Miss Earth 2015
Karolína
Mališová,
která
svou kabelkou přispěla jako
první. Přidat by se měla
i další finalistka České Miss
Michaela Dihlová.
Kravaty dodaly některé
známé
sportovní
osob-

nosti Opavska, mezi něž se
řadí třeba Lumír Sedláček
či vítěz Velké pardubické
Marek Stromský, basketbalový kouč Petr Czudek, ale
také reprezentační trenér
Pavel Vrba nebo kanonýr
Sparty David Lafata. Celá
akce má charitativní podtext. Vybrané peníze poputují na pomoc čtyřletému
Matyášku Tazbirkovi, který
se
odmalička
vyrovnává
s následky dětské mozkové
obrny. Součástí
veletrhu
je také internetová dražba
na www.opavskydenik.cz.

Ostrava se domluvila s Caldwellem
Trenér NH Ostrava Dušan
Medvecký se bude moci
až do konce sezony opřít
o služby Dwana Caldwella. Ten
po několikatýdenním try-outu

podepsal s klubem smlouvu
do konce sezony. V dosavadních čtyřech utkáních zapisoval power forward 7,3 bodů
a 3,5 doskoků za 18 minut.

Filip Zbránek: Vstup do sezony se nám povedl
Sedm zápasů, pět vítězství.
Takovouto bilancí se mohou
zatím pyšnit opavští basketbalisté, přestože stále bojují
s marodkou. Jedním z mužů,
na které trenér Petr Czudek spoléhá, je také ostravská posila
Filip Zbránek. Patnáctého listopadu pětadvacetiletý křídelník si
týmový vstup do sezony pochvaluje. Se svými osobními výkony
ale spokojený není. „Trápím se,
ještě to není ono. Musím vylepšit střelbu,“ přiznává důrazný
basketbalista, který se už těší
na derby s Ostravou.
 Splňuje zatím opavské
angažmá to, co jste od něj
očekával? Nebo něco ještě
drhne?
Z mojí strany proběhla
super příprava. Začátek sezony
je z mého pohledu ale otřesný,
zatím se hledám v tom, co mám
hrát. Stále se mi na to nedaří
přijít. Nejde mi vůbec střelba.
Doufám, že se to co nejdříve
spraví a budu na palubovce
předvádět to, co se ode mne
očekává.
 Diváci se tak tedy
mohou těšit ještě na lepší
výkony ve Vašem podání…
Doufám, že podstatně lepší
výkon přijde co nejdříve. Jak
říkám, v přípravě mi to celkem
šlo, nyní se hledám, ale bude to
dobré.
 Když pomineme individuální výkony, tak z klubového hlediska zažívá Opava
parádní vstup do sezony…
Daří se nám nad očekávání.
Vyhráli jsme první těžký zápas
v Pardubicích i přesto, že jsme
bojovali s velkou marodkou. To
vítězství nás hodně nabudilo.
 Když shrneme dosavadní odehrané zápasy, tak
ten v Pardubicích byl asi nejdůležitější…
Vítězství v Pardubicích nám
zvedlo sebevědomí. S Děčínem
jsme sice prohráli o tři body,
ale podali jsme dobrý výkon,
doufám, že stávající formu udr-

žíme co nejdéle.
 Opavu na úvod sezony
postihla velká vlna zranění,
zažil jste někdy něco podobného?
Ne, to ne, zažívám to tady
vůbec poprvé. Na jednu stranu
se rozehrají kluci, kteří moc
nehrají, ale na druhou stranu
je to dost fyzicky náročné se
tam v sedmi osmi lidech mlátit.
Poznali jsme to proti Děčínu
a následně s Jindřichovým
Hradcem, kde už to ale nebyla
taková řežba.
 Když hrajete v tak
nízkém počtu, hlídáte si
třeba i fauly? Máte to někde
v podvědomí, že si člověk
musí dávat větší pozor?
Co se týče mě, tak ne. Když
mám tři čtyři fauly, tak nad tím
trošku už přemýšlím, jinak ale ne.
 Když hrajete v sedmi
osmi, šetříte si i síly, nebo
ne?
Někdy ke konci zápasu je už
poznat, že vám dřevění nohy.
Děláte blbé chyby, znát to bylo
proti Děčínu. Být kompletní,
tak můžeme vyhrát, jenomže
v závěru jsme už toho měli

dost, oni na nás točili devět
deset hráčů, což se projevilo.
Byli na tom fyzicky lépe, nutili
nás ke ztrátám.
 Když jsme se spolu
bavili v průběhu letní přípravy, říkal jste, že příjemnou změnou je fakt, že se
v opavské kabině mluví
výhradně česky…
Na to si zvyknete hodně
rychle.
 Na druhou stranu se
ale v angličtině nezdokonalíte…
(usměje se). Je to pravdu,
pomalu ale jistě zakrníte.
 Co říkáte celkově
na průběh letošní sezony?
Liga se jeví jako vyrovnaná. Třeba takové Brno je
momentálně poslední, ale
v Opavě podalo dobrý výkon
a vám dělalo velké problémy…
Konkrétně
Brno
bude
silný tým, až se mu vyprázdní
marodka a do hry se vrátí
opory. Je dobře, že soutěž je
vyrovnaná. Alespoň je konkurenceschopná, není to jen
o čtyřech týmech, které se bijí

o medaile. Čím více týmů má
na to být ve finále, tím je to lépe
pro celou soutěž.
 Jak se těšíte na jedenáctý listopad? Kdy se Opava
představí na palubovce Nové
Huti?
(usměje se). Bude to první
zápas proti bývalému týmu,
nepočítám-li do toho přípravu.
Půjdu do toho na sto padesát
procent a budu je chtít porazit
co největším rozdílem.
 Bude vypsaná nějaká
odměna do kabiny?
Nad tím ještě popřemýšlím, ale asi jo. Navíc patnáctého
mám ještě narozeniny, takže
něco vypíšu. Věřím, že kluci mi
pomohou k pěknému dárku,
kterým bude naše vítězství.

Vaříme s opavskými basketbalisty
Dnes s Petrem Kivorchianem...
Zápasový zpravodaj bude
obohacen o jednu zajímavou
rubriku, která ponese název:
Vaříme s opavskými basketbalisty. S prvním receptem přichází
masér Petr Kivorchian. Duše
opavské kabiny není jen skvělým
masérem, ale také výborným
kuchařem. Kivi nám prozradí
návod, jak udělat skvělý boršč
a balkánské brambory s grilovanými kuřecími stehny.
1. Boršč: „Nejdříve nakrájíme kořenovou zeleninu a čer-

venou kapii. Vše orestujeme
na másle a zalijeme vývarem.
Do něj nakrájíme na kostičky
brambory a okořeníme dle chuti.
Následně si připravíme smetanu,
do které přidáme mletou uzenou
papriku a čerstvý kopr. Vše pak
promícháme a můžeme podávat. Dle chuti můžeme okyselit
pár kapkami citronu.
2.
Balkánské
brambory s grilovanými kuřecími
stehny: „Stehna si naložíme
podle chuti a dáme grilovat. Co se

týká brambor, tak nejdříve nakrájíme nadrobno cibuli, pro čtyři
porce zhruba sedm kusů. Orestujeme a přidáme mletou papriku.
Uvaříme brambory ve slupce.
Poté je nakrájíme na kostičky
a opečeme je. Společně s cibulovým základem promícháme
a přidáme sterilizovanou kapii.
Poté můžeme podávat.

Rezerva si poradila s Havířovem
Basketbalová rezerva Opavy
porazila na domácí palubovce
nováčka první ligy z Havířova.
V dresu soupeře se objevila
i trojice bývalých opavských
hráčů Jan Lyčka, Michal Palát
a Marek Gerych.
„Měli jsme k dispozici dva
pendly, takže jsme si byli jistější v kramflecích. Míra Kvapil,
i když měl trochu slabší střelbu
z dálky, kraloval pod košem,
Rosťa Dragoun měl výborné
útočné doskoky. Po pomalej-

ším začátku jsme se dostali
do vedení o deset až patnáct
bodů a zápas jsme měli pod
kontrolou,“ řekl trenér Opavy
Petr Valeček. „Mohli jsme protočit všechny hráče z lavičky,
a i když někteří mladí kluci
dělali hloupé chyby, své minuty
dostali a je to pro ně jen dobře.
Soupeř měl výborného Koloničného a Honzu Lyčku, který
nám pořád hrozil a ukázal, že je
stále výborným hráčem,“ doplnil
trenér rezervy.

BK Opava B - TJ Start
Havířov 72:56 (14:10, 40:28,
56:39). Body: Kvapil 20, Michal
Ihring 13, Matějka 10, Vícha
8, Branda a Dragoun 6, Ondřej
Kukla 3, Tomáš Dihel, Šimon
Kurečka a Mičunek 2 - Koloničný 15, Bukovjan a Palát
8, Lyčka 7, Landor 6, Štěpánek 4, Gerych, Horkel, Šiko
a Závada 2. Rozhodčí: Fanta,
Staňa. Fauly: 20:15. TH:
6/8:5/12. Trojky: 8:5. Doskoky:
44:37. Diváků: 60.

Radima Klečku zlobí pravé koleno, hrát zatím nemůže

Nepříliš
šťastné
období
v současné době prožívá náš
rozehrávač Radim Klečka. Basketbal má zakázaný, a i kdyby
moc chtěl, bolest v pravém
koleně
ho
na
palubovku
nepustí. S týmem sice chodí
na tréninky, jezdí na zápasy,
ale může maximálně podávat balony. „Jsem tak maximálně asistent našeho maséra
Kiviho,“ usmál se pětadvacetiletý basketbalista.
Jeho trable se táhnou od letní
přípravy. „První diagnóza zněla,
že mám měkkou chrupavku
v koleně, doporučili mi klid.
Potom následovala návštěva
u sportovního lékaře pana
Sýkory. Ten mi řekl, že mám
skokanské koleno. Začal jsem
se ke kolenu chovat trošku jinak,
stále je to o klidu. Dostal jsem
do kolena injekci,“ poznamenal
Radim Klečka a dodal: „Jinak
meniskus a všechno okolo mám
v pořádku.“ Kdy se vrátí zpátky
na palubovku, zatím říci nedokáže. „To je otázka, na kterou
bych taky rád našel odpověď.
Byl bych rád, kdyby se tak stalo
do konce roku,“ přeje si opavský
basketbalista.„

Můj zdravotní stav se trošku
zlepšil, ale hrát stále nemohu.
Koleno pořád bolí,“ řekl jedním
dechem.
Důvodem jeho zdravotních patálií je přetíženost zmiňovaného kolene. Léto
měl
odchovanec ostravského basketbalu náročné, kromě klubových povinností plnil i ty
reprezentační. „Na to bych to
ale nesváděl, jedná se o více
aspektů,“ zdůrazňuje Radim
Klečka. Bolest se začala ozývat
už v průběhu reprezentačního
kempu. „Už během reprezentačního kempu jsem byl
za jedním lékařem, který mi
do kolene něco píchl a zároveň
něco vytáhl. Cítil jsem zlepšení, bohužel, když jsem se
vrátil do Opavy, všechno bylo
jinak. Dva týdny jsem trénoval,
odehrál přípravný zápas proti
Maďarům, už v jeho průběhu
mě ale koleno začalo bolet,
věděl jsem, že je zle,“ pokračuje v povídání pětadvacetiletý
rozehrávač.
S tím, že nemůže hrát, se
vyrovnává statečně. „Není to
nic příjemného. Ale za ty roky
si zvykám. Stává se mi pomalu

už tradicí, že nějakou část
sezony musím kvůli zdravotním
komplikacím vynechat. Už se
těším, až si budu moci zatrénovat, trošku popoběhnout,“
hledá světlo na konci tunelu.
Dělat toho na palubovce
zatím moc nemůže. „Pokud
je na tréninku špatný počet
kluků, snažím se jim alespoň
podávat balony. V úterý jsem
se snažil trošku rozběhnout,
ale moc to nešlo. Snažím se
alespoň posílit nohu, protože
když jsem na ni kulhal, začalo
mi ochabovat svalstvo,“ prozradil Radim Klečka, který
se
ještě v krátkosti ohlédl
za loňskou úspěšnou sezonou,
ve které si dobrými výkony
řekl o reprezentační pozvánku.
„Minulá sezona byla povedená,
jen je škoda, že jsme nedosáhli
na medaili. Ale potěšilo mě,
že jsem se dostal do béčkové
reprezentace. Zahrál jsem si
na evropské úrovni, dostal
jsem se do Japonska. To, že
jsem se probojoval až do širšího kádru áčka, byl příjemný
bonus. Jen mě mrzí, že v áčku
mě potkaly problémy s kolenem a během druhého kempu
jsem moc netrénoval,“ zakončil
povídání opavský rozehrávač.

Upozornění
Upozorňujeme
diváky,
že nesmějí v průběhu
a po zápase vstupovat
do
prostoru
palubovky
(hřiště) do doby, než rozhodčí opustí tento prostor.
Při
posledním
domácím
zápase dva z diváků slovně
velmi hrubě napadli odcházející rozhodčí, za což dostal
klub
pokutu.
Udělenou
pokutu budeme na základě
videozáznamu po této dvojici vymáhat.
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