BK Opava
číslo dresu a jméno
4
5
6
7
8
9
11
12
14
15
22
23
24

narozen výška

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

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

váha

190 cm 94 kg
186 cm 79 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
R
K
K/P
K
P
P
P
K/P
P
R/K
R

595.7
267.2
134.8
586.4
1174.0
822.6
1091.5
445.1
702.0
485.6
944.6
1450.6

99/37
23/9
24/9
145/71
142/84
140/72
191/119
79/44
197/121
111/64
55/32
281/156

80/23 54/36
43/17 16/14
24/7 18/16
19/3 93/52
132/45 65/45
109/32 94/77
163/52 132/112
77/18 33/21
112/34 66/53
55/16 50/32
179/80 49/42
243/77 138/104

179
83
55
203
348
317
506
163
397
208
346
647

Trenér: CZUDEK Petr

BK JIP Pardubice
číslo dresu a jméno
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
15
20
21
24
55

WALL Joseph
PANDULA Dušan
KOTAS Lukáš
NEČAS Radek
PŮLPÁN Viktor
ŠVRDLÍK Kamil
FORMÁNEK Karel
ŠKRANC David
KOHOUT Ondřej
POTOČEK Josef
ŠOUKAL Tomáš
SANDERS Levell
AUTREY Lamb
ROUB Martin
PŘÍHONSKÝ JOSEF

narozen výška
1989
1984
1984
1980
1996
1986
1997
1996
1991
1996
1995
1975
1989
1997
1993

198 cm
197 cm
193 cm
206 cm
191 cm
205 cm
202 cm
203 cm
205 cm
196 cm
202 cm
189 cm
190 cm
206 cm
187 cm

váha

post

100 kg
97 kg
87 kg
89 kg
82 kg
108 kg
100 kg
96 kg
100 kg
89 kg
100 kg
93 kg
90 kg
101 kg
85 kg

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

Čtvrtfinále play-off
ČEZ Nymburk – Tuři Svitavy
(stav série 2:0)
Ariete Prostějov – GEOSAN Kolín
(stav série 1:1)
ARMEX Děčín – USK Praha
(stav série 1:1)
BK Opava – JIP Pardubice
(stav série 0:2)

Trenér: BARTOŠEK Tomáš

Statistiky posledních zápasů
Ústí n. L. – BK Opava 76:92
(22:18, 36:46, 56:70)

BK Opava – Pardubice 69:86
(17:24, 36:37, 52:63)

Pardubice - BK Opava 93:91
(22:15, 39:34, 57:62, 83:83)

Body: Barham 15, Pecka 15,
Abercrombie 10, Anthony 10,
Čarnecký 10, Bosák 8, Votroubek 6, Emerson 2 – Šiřina 24,
Cvek 18, Gniadek 14, Blažek 10,
Jurečka 9, Kramný 7, Vlček 5,
Kvapil 3, Zbránek 2.

Body: Šiřina 23, Blažek 12,
Cvek 7, Gniadek 6, Lyčka 5,
Dragoun a Zbránek 4, Kvapil
a Jurečka 3, Gniadek 2 –
Wall 23, Autrey 19, Pandula 14,
Nečas 10, Pulpán a Švrdlík 8,
Kotas 4.

Body: Autrey 30, Pandula 15,
Wall 14, Nečas a Škranc 9, Půlpán
a Švrdlík 6, Kotas 4 - Gniadek 23,
Blažek 18, Vlček 16, Šiřina 14,
Lyčka 6, Jurečka 5, Dragoun, Zbránek, Kvapil a Kramný 2, Cvek 1.

Trojky: 7/16:15/37:15
Střelba za 2 b.: 21/41:18/30
TH: 13/16:12/14, Chyby: 20:19
Doskoky: 26:33

Trojky: 7/24:11/23
Střelba za 2 b.: 15/30:21/39
TH: 18/22:11/18, Chyby: 21:22
Doskoky: 20:36

Trojky: 8/24:7/31
Střelba za 2 b.: 18/45:23/38
TH: 33/49:24/32, Chyby: 27:36
Doskoky: 44:48, Pět chyb: 44.
Wall, 45. Pandula - 42. Kvapil, 45. Cvek.

Náš dnešní soupeř: BK JIP Pardubice
Jediná porážka dělí naše
basketbalisty
od
konce
sezóny. Odvrátí tuto hrozbu?
Naším
čtvrtfinálovým
soupeřem je, stejně jako
v loňské sezóně, tým BK JIP
Pradubice. Basketbalový klub
byl v Pardubicích založen
v roce 1956 a letos už hraje
v nejvyšší československé
a později české basketbalové
soutěži 47. sezónu. Za tu
dobu získali pardubičtí basketbalisté jednu zlatou, dvě
stříbrné a pět bronzových
medailí, navíc se stali dvakrát vítězi basketbalového
poháru, naposledy v tomto
roce, kdy závěrečný turnaj
Final 4 sami pořádali.
V
předminulé
sezóně
skončily Pardubice na čtvrtém
místě
po
prohře
s Opavou v boji o bronz 1
- 2, v té minulé je naši basketbalisté poměrem 3 - 1
na zápasy vyřadili ve čtvrtfinále. I letos se tedy tyto
kluby střetávají v play-off,
když oba měly v základní
části 26 výher a 15 porážek,
ale ve prospěch našeho týmu
jednoznačně hovořila zápasová bilance 4 - 0.

Ambiciózní klub z Polabí,
který letos vyhlásil útok
na medaile, nám ale tyto
„údery“ v té nejnevhodnější
chvíli vrací. Naši kluci po jasné
sobotní domácí prohře 69:86
ve středu v Pardubicích zabojovali a přes velice špatný

začátek byli jedinou vteřinu
od výhry ve druhém zápase.
Pardubickým hrdinou se stal
Lamb Autrey, který v posledním okamžiku srovnal skóre,
a protože naši nezvládli koncovku ani v prodloužení,
radovali se nakonec pardubičtí basketbalisté.
Naši kluci ale tentokrát
zaslouží uznání, k Jakubu
Šiřinovi (14 bodů, 12(!) asistencí a 7 získaných faulů)
se přidali i další, nejvíce byli
vidět Jakub Blažek, Martin

Gniadek a také Kryštof Vlček.
Pardubice byly opět efektivnější v trojkové střelbě (24/8
- 31/7), ale k letos málo vídanému dění došlo pod košem:
naši přeskákali Pardubice 48
- 44, když doskočili 19 míčů
v útoku, zatímco v prvním
zápase doma pouze 3.
To je dobrý základ před
čtvrtfinálovým zápasem číslo
3. Naši si musí dát pozor
nejen na doskok a pardubické trojky, ale hlavně
na trojici Lamb Autrey,
Joseph Wall a Dušan Pandula, která nám ve dvou
odehraných zápasech nasázela 115 bodů z celkových
pardubických 179 (z toho
Lamb Autrey plných 49)
a spolu s Radkem Nečasem
představuje hlavní sílu Pardubic i na doskoku.
V
prvním
čtvrtfinálovém zápase vytvořili opavští
fanoušci skvělou atmosféru.
Věřme, že podobně tomu
bude i dnes a že s jejich
pomocí naši basketbalisté
odvrátí
první
pardubický
mečbol. Vždyť komu by se
chtělo končit soutěžní sezónu
již v polovině dubna?

První zápas série pro Pardubice
Basketbalové play-off nezačalo pro Opavu dobře. Slezanům první zápas série nevyšel.
Czudkovu výběru nepomohla
ani téměř vyprodaná hala. Pardubice se prezentovaly dobrou
obranou a hlavně ovládly
doskok. Díky těmto faktorům
zlomily prokletí opavské haly,
kde naposledy vyhrály v prosinci roku 2012. Opava prohrála
69:86.
Pardubice už v první čtvrtině
vypadaly sebevědomě, pokusily

se o první trhák. Ten ale domácí
odrazili, hlavně díky Jakubovi
Šiřinovi, přitom ten byl od prvních minut bedlivě střežen.
Když ve druhé čtvrtině proměnil dvě šestky Lyčka, Opavští
šli do vedení a vypadalo to, že
se nadechují. Bohužel šlo jen
o chvilkový záchvěv.
Klíčový
moment
přišel
ve třetí čtvrtině, Opava v ní
znovu vedla, pak ji ale dvěma
trojkami zmrazil Wall, který
společně s Autreym táhli Beksu

za důležitým vítězstvím. Během
chvilky vedly Pardubice o deset
bodů. Domácí se nezvedli,
nedařilo se jim vůbec v ničem,
i když chtěli. Navíc se jim brzy
vyfauloval Gniadek s Cvekem.
Šiřina sám na všechno nestačil.
Opavským chyběla týmovost.
„Zápas se nám nepovedl,
ale bylo to jen první utkání.
Musíme toho hodně do středy
vylepšit, hlavně pak obranu,“
poznamenal
zkušený
pivot
Opavy Jakub Blažek. „Vycházeli
jsme z dobré obrany, rozhodující byla třetí čtvrtina, ve které
jsme odskočili na deset bodů.
Za vítězství jsme rádi, ale je
to teprve 1:0,“ podotkl jeden
z pardubických trenérů Tomáš
Bartošek.
„První krok se nám nepodařilo udělat. Více energie bylo
cítit z Pardubic,“ začal o utkání
hovořit opavský trenér Petr
Czudek. „Prvních osm devět
bodů stáhl Kuba Šiřina, který
odehrál opět dobrý zápas, je
jen škoda, že se k němu nepřidal nikdo další, byl na to sám,“
litoval kouč BK Opava. „Zkoušeli jsme zónu, osobní obranu,
nic nám ale nešlo. Měli jsme
problém s tvrdou obranou Pardubic,“ přiznal Petr Czudek.

Opava byla vteřinu od vítězství
Velká smůla potkala opavské basketbalisty v Pardubicích.
Dokázali vymazat šestnáctibodové vedení domácích, zlepšenou hrou si vypracovali až
sedmibodový náskok, jenomže
Autrey košem v poslední vteřině
nasměroval oba týmy do prodloužení. V něm byla šťastnější
Beksa, která vyhrála 93:91.
Opava
nevstoupila
do
zápasu vůbec dobře, dělala
zbytečné ztráty, které Východočeši trestali. V jednu chvíli už
Slezané prohrávali o šestnáct
bodů. Slezané se ale nepoložili. Hru oživil příchod Kryštofa
Vlčka. Hosté zagresivnili obranu
a hlavně začali těžit z útočného

doskoku. V poločase byl rozdíl
pětibodový.
Třetí čtvrtina vyšla opavskému týmu náramně. Vytvořil si v ní pětibodový náskok.
Kryštof
Vlček
pokračoval
ve svém dobrém výkonu. Pardubice
působily
nervózním
dojmem. Do koncovky šli Opavští s náskokem, bohužel přišla
trojka Kotase. Necelých šest
vteřin před koncem vedli hosté
o bod. Viktor Cvek šel na šestky,
dal jednu. Domácí se zmocnili
míče a Autrey vyrovnal.
V prodloužení prohrávala
Opava o pět, přesto se dokázala do zápasu vrátit, bohužel
poslední útok jí nevyšel a Par-

dubice mají první mečbol.
„Ztratili jsme vyhraný zápas
a to bolí,“ svěřil se trenér
Petr Czudek. „V prvním zápase
jsme hráli nervózně, řekli jsme
si, že musíme být vážnější.
Bohužel vstup do zápasu nám
nevyšel. Ještě ve druhé čtvrtině jsme se dokázali zvýšenou
bojovností do zápasu vrátit,
prohrávali jsme jen o pět
bodů. Skvěle nám pak vyšla
třetí čtvrtina, dát Pardubicím
osmadvacet bodů za deset
minut je dobrý výsledek.
Dokázali jsme si, že na Pardubice umíme zahrát, věřím, že
se tady ještě vrátíme,“ zakončil kouč BK Opava.

Martin Gniadek: Rozhodnuto ještě není, chceme pátý zápas
Chyběla vteřina
a čtvrtfinálová série
mezi Opavou a Pardubicemi mohla být
srovnána.
Bohužel domácí Autrey
zařídil prodloužení,
v něm se štěstí
na stranu Slezanů
také
nepřiklonilo. Po závěrečném klaksonu bylo
na Opavských vidět
pořádné zklamání.
„Je to kruté, ale
nic s tím nenaděláme,“ krčil rameny
pivot Martin Gniadek, s třiadvaceti
body nejlepší střelec
Opavy. „Budeme se
rvát dál, dokázali
jsme si, že s Pardubicemi se dá hrát,“
podotkl.

Martine,
tahle
porážka
musí
hodně
bolet, ztratili jste
vyhraný zápas…
Dá se to tak říct. V poločase jsme prohrávali o pět
bodů, ale na jeho konci jsme
se do zápasu dostali. Svými
vlastními chybami jsme se
o výhru připravili. Nebylo to
o jednom hráči, v koncovce
základní hrací doby i v prodloužení jsme udělali každý
nějakou chybu, kterou bychom
normálně nevyrobili, a to dnes
rozhodlo.
 Ve druhé polovině
čtvrté čtvrtiny jste drželi
sedmibodový náskok, Pardubice byly nervózní, Pandula nedal třeba ani jednu
šestku a vypadalo to, že
Beksu máte chycenou…
Vždycky to máte v hlavě,
že můžete vyhrát, nakonec
se jim podařilo dostat balon
na Autreyho, který trošku se
štěstím zakončoval a ještě s klaksonem. Do prodloužení to nebylo
pro nás nic povzbudivého.

Myslím si, že už
jsme na Pardubice
jakžtakž našli recept.
Našli si pozice jak
je překonávat, koho
překonávat. Pokud se
nějak psychicky vylížeme z toho, že jsme
prohráli v prodloužení,
tak sobotní zápas
bude vypadat jinak
než ten před týdnem.
 Jak vidíte
šance
Opavy
na zvrat v sérii?
Jsem
optimista, bude to těžké,
ale pokud v sobotu
vyhrajeme, Pardubice
budou v domácím
prostředí pod tlakem
a byl bych rád, aby se
nakonec rozhodovalo
v pátém utkání u nás.

Klíčovým
hráčem
Pardubic
byl Autrey, bude
potřebovat
ještě
více pozornosti?
Těžko se brání, je to komplexní hráč, má dribling,
střelbu, dobře skáče, dobře se
zastavuje. To je ale už úkol pro
nás, pro jeho obránce, aby ho
přibrzdili.

 V prodloužení jste
také vstali z popela, když se
vám podařilo vymazat pětibodové vedení domácích,
a posledním útokem jste
mohli rozhodnout…
Začátek byl zapříčiněný
tím, že jsme se vyrovnávali
s tím, že jsme v poslední vteřině ztratili vyhraný zápas.
V úvodu jsme si tak dávali
přednost, kdo bude rozhodovat, kdo nebude. Nakonec to dopadlo, jak dopadlo.
V prodloužení jsme měli šanci
1. kolo čtvrtfinále
vyhrát. Klíčový byl Škranc,
který doskočil balon a dal koš.
Nymburk 102 : 57 Svitavy
Kdybychom ho doskočili my,
Prostějov 81 : 79 Kolín
vyhrajeme.
BK Děčín 68 : 58 USK Praha
 Při posledním útoku
v prodloužení jste přišel BK Opava 69 : 86 Pardubice
o balon, co se stalo?
Něco jsme si nakreslili, to
2. kolo čtvrtfinále
nám ale nevyšlo. Říkám, každý
Svitavy 57 : 113 Nymburk
udělal chybu v koncovce, určitě
Kolín 110 : 106 Prostějov
to není chyba jednoho hráče.
 Proč to dnes Opavě USK Praha 74 : 68 BK Děčín
šlo a v sobotu doma ne?
Pardubice 93 : 91 BK Opava

Radim Klečka točí videa a chce být připraven na novou sezonu
Měl v plánu zasáhnout
do letošního play-off, tento
záměr Radimu Klečkovi nakonec nevyšel. Nemocné koleno
bylo proti. Opavský rozehrávač, který loni nakoukl
i do reprezentace, ale věří,
že černé dny brzy skončí. Přípravu na novou sezonu by
rád začal v plném nasazení.
V současné době trpí, klukům
může v play-off fandit pouze
z lavičky. Od středy má ale
novou roli, podílí se na točení
basketbalových videí pro web
Opavského deníku.
 Radime, je šance,
že Vás uvidíme do konce
sezony ještě v opavském
dresu?
V letošní sezoně určitě
ne, bohužel koleno ještě není
v takovém stavu, aby bylo
schopno podstoupit zátěž.
 Když jste přešel
na léčbu s injekcemi u doktora Hrabce v Kroměříži,
tak jste hovořil o tom,
že play-off byste mohl
za určitých konstelací stihnout, proč se tak nakonec
nestalo?
Bohužel při léčbě nastaly
komplikace, nezabralo to tak
rychle, jak jsme si představovali a doufali s doktorem. Je to
škoda, tajně jsem doufal.
 Jaké máte vůbec
vyhlídky? Přece jenom už
marodíte pěkně dlouho…
Chci se dát co nejrychleji dohromady, abych mohl
začít co nejdříve s přípravou
na další sezonu.

A daří se to? Připadá
mi, že je to stále přešlapování na místě…
Bude to dřina. Příčina se
odhalila, teď jde o to nasadit
správnou léčbu. Pořád mě to
trápí. Je otázkou času, kdy
se budu moct naplno zapojit
do tréninku.
Léčba už je správná?
Zatím je nejlepší možná,
kterou mi doktor doporučil.
 Co je nyní Vaším
hlavním cílem?
Připravit se v létě tak,
abych
byl
stoprocentní
na začátek nové sezony.
 Jak prožíváte právě
probíhající play-off?

U 12
NH Ostrava – BK Opava
70:31 (28:17), Vavrečka 11,
Kreisel, Štěnička, Adamec 6,
Sosna, Klepek 2. NH Ostrava
– BK Opava 48:29 (23:15),
Stellar 7, Adamec 6, Sosna,
Štěnička, Vavrečka 4, Klepek,
Novák 2.

U12 B
BK Opava B - TJ Hladnov
67:31, Jáchym Henzl 14, Pája
Czudek 10, Kuba Černý 10,
Eda Myšák 10, Maty Kramoliš 8, Petr Arendarčík 5,
Kiki Svoboda 4, Honza Kvasnička 2, Vojta Kadaňka 2,
Maty Zimmer 2.

Není to nic příjemného. Už
v sezoně, když člověk sleduje
zápasy pouze z lavičky, je to
o trápení. Play-off je v tomto
směru ještě horší. Navíc když
se hraje před plnou halou.
 V sobotu jste zápas
docela protrpěl?
Přesně tak. Zápas vypadal
tak, jak vypadal. Byli jsme o něco
nervóznější než soupeř, byli jsme
zaskočeni, těžko říct. Mrzelo mě,
že nemůžu klukům pomoct.
V play-off máte novou
roli, Deníku točíte videa
na stránky, je to tak?
Samozřejmě, v Pardubicích
jsem měl premiéru a myslím
si, že to nebylo špatné.

Mládežnický basketbal
BK Opava B - TJ Hladnov 55:30, Kuba Černý 11,
Jáchym
Henzl
10,
Pája
Czudek 9, Eda Myšák 7, Vojta
Kadaňka 7, Maty Kramoliš 6,
Petr Arendarčík 3, Kiki Svoboda 2.

www.bkopava.cz

Mládežnický basketbal
U13
BK Snakes Ostrava A BK Opava 65:69,
Vojta
Kroča 22, Dan Myšák 14, Šimi
Valenta 12, Vojta Radoš 11,
Jenda Mráz 5, Martin Král 3,
Mates Šesták 2. BK Snakes
Ostrava A - BK Opava 64:61,
Vojta Kroča 12, Dan Myšák 12,
Šimi Valenta 11, Vojta Radoš 8,
Martin Král 5, Filip Maschke 3,
Jenda Mráz 3, Mates Šesták 3,
Adam Štěpánek 2, Dan Gebauer 2. BK Snakes Ostrava
B - BK Opava 3:83, Martin
Král 18, Jenda Mráz 16,
Mates Šesták 12, Dan Gebauer 9, Dan Myšák 8, Šimi
Valenta 8, Adam Štěpánek 6,
Filip Maschke 6. BK Snakes
Ostrava B - BK Opava 4:80,
Martin Král 15, Dan Gebauer 12, Jenda Mráz 12, Filip
Maschke 10, Adam Štěpánek 8, Dan Myšák 8, Šimi
Valenta 8, Mates Šesták 7,
BK Opava - BK Snakes Ostrava B 87:4, Vojta Kroča 16,

Adam Štěpánek 14, Dan Gebauer 11, Filip Maschke 10,
Martin Král 9, Šimi Valenta 8,
Jedna Mráz 6, Dan Myšák 6,
Mates Šesták 5, Vojta Szrajber 2. BK Opava - BK
Snakes Ostrava B 94:2, Filip
Maschke 20, Dan Myšák 12,
Martin Král 11, Adam Štěpánek 10, Šimi Valenta 10,
Mates
Šesták
8,
Vojta
Radoš 8, Jenda Mráz 6, Vojta
Kroča 5, Dan Gebauer 2, Vojta
Szrajber 2.
U 15
BK Opava - BK Sojky Pelhřimov 71:62 (25:6, 42:26,
61:42), Neugebauer 17, Pavelek 16, Týn 12, Blaštík 8, Kavan
7, Pavlík 4, Popadinec 4, Chodura 3.
BK Opava - BK Žďár nad
Sázavou
83:55
(20:22,
36:35, 60:45), Pavelek 19, Týn
14, Kavan 13, Blaštík 11, Neugebauer 9, Lazecký 7, Popadinec 5, Pavlík 3, Kroča 2.

U 19 play – off, 2. zápas
BK Opava - TJ Slavia Kroměříž 54:80 (9:13, 24:46, 35:63),
Martikán 16, M. Kurečka 9,
Janoš 8, Černý 5, Pasterňák 4,
Havránek 3, Kavan 3, Kopf 2,
Mareth 2, Mik 2.
U 19 play-off 3. zápas
TJ Slavia Kroměříž - BK
Opava 58:42 (9:8, 23:22,
38:33), Kopf 8, Martikán 8,
Mik 7, Š. Kurečka 6, Mareth 5,
Janoš 4, Kavan 4.
Konečný stav série 2:1,
postupuje Kroměříž.

Čtvrtfinálové
zápasy BK Opava
BK Pardubice – BK Opava
(čtvrtek 21. dubna, 20:00,
vysílá ČT Sport)
BK Opava – BK Pardubice
(neděle 24. dubna, 17:00)

Základní část basketbalové Kooperativy NBL v číslech
Basketbalová Kooperativa
NBL už žije vyřazovacími boji.
Play-off je v plném proudu, ale
pojďme krátce zavzpomínat
na základní část, respektive její
statistiky.
Mezi střelci se vypracoval
do čela ostravský Luka Igrutinović, který za 20 zápasů
stihl nastřílet 359 bodů, což
činí v průměru 17.95 bodů
na zápas. Druhý je svitavský
Evan Bruinsma (16.89) před
svým spoluhráčem Nicchaeusem Doaksem (16.47). Náš
Kuba Šiřina je na devátém
místě s průměrem 15.25 bodů
na zápas. Není bez zajímavosti,
že „Šířa“ je jediným českým
hráčem v první desítce střelecké statistiky.
Na doskoku vládl svitavský Nicchaeus Doaks, který
se jediný dostal na dvouciferný průměr (10.69 doskoků
na zápas), následují ostrav-

ský Garret Kerr (9.55) a Ladislav Pecka z Ústí nad Labem
s průměrem 9.12 doskoků.
Na 25. místě pak figuruje
první opavský zástupce Radim
Kramný, který si zapsal v průměru 4.93 doskoky na zápas.
Dostihy mezi asistencemi
nakonec vyhrál těsně náš
Jakub Šiřina, který zaznamenal 6.97 asistencí na zápas. Jen
o nepatrné dvě setiny je druhý
bývalý hráč Opavy Michal Čarnecký, který hájil barvy Ústí
nad Labem a ve své zřejmě
poslední ligové sezoně skončil nakonec na skvělé hodnotě 6.95 asistencí na zápas.
Za touto dvojicí se se značnou
ztrátou umístil třetí v pořadí
svitavský Jahmal Jones (5.42).
Nejužitečnějším
hráčem
základní části Kooperativa NBL
ročníku 2015/16 se stal svitavský Nicchaeus Doaks s koeficientem 21.44, za ním následují

Lamb Autrey z Pardubic (21.00)
a ostravský Luka Igrutinović
(19.30). Na šestém místě této
kategorie je s průměrným koeficientem užitečnosti 19.10 nejužitečnější hráč Opavy, kterým
je pochopitelně nejlepší sportovec Opavska roku 2015 Jakub
Šiřina.
A jak dopadla premiérová
soutěž „Kooperativa faktor“,
v níž se bodují různé divácky
atraktivní prvky jako smeče,
bloky, přihrávky za zády nebo
třeba finty při obcházení soupeřů? I tady vyhrál hráč Svitav,
jmenovitě Riley Barker (7.0),
těsně před dalším Turem
Nichcaeusem Doaksem (6.97)
a Kamilem Švrdlíkem (5.6)
z Pardubic. Tito tři si také
rozdělili prémie 50, 30 a 20
tisíc Kč. Na 7. místě, ovšem bez
nároku na finanční ohodnocení,
skončil Kuba Šiřina s průměrem
4.3 body.

Basketbalový blog Kryštofa Vlčka
P l a y - o f f ,
na
které
jsme
se
c e l o u
s e z o n u
t ě š i l i
a
bojovali o co nejlepší umístění
před jeho startem, začalo
v naší hale v sobotu proti
Pardubicím. Bohužel se nám
nepodařilo vyhrát a nerad
bych se k zápasu vracel, ale
za zmínku určitě stojí naše
publikum. Téměř dva a půl
tisíce lidí nás hnalo a povzbuzovalo celý zápas, za což jim
patří velký dík.
Své play-off už bohužel dohráli naši hráči U19,
kteří vypadli s Kroměříží 2:1
na zápasy a jejich sezona tak
skončila. Pochválit musím
celý tým, který dobře táhl
Petr Martikán na rozehrávce.
Na
středeční
zápas
v Pardubicích jsme vyjeli
po lehkém tréninku a obědě
na hale. Já jsem si cestu
zkrátil sledováním záznamu
divadelní hry Sluha dvou
pánů a klukům jsem ji zpří-

jemnil nákupem sladkého
pečiva za prohru při jedné
naší předzápasové hře. Doplnil mě i hodný Vašek Bujnoch, který přivezl hromadu
cookies ze Subway.
Zápas s týmem z města
perníku jsme začali velmi
vlažně a soupeř vedl ve druhé
čtvrtině až o 16 bodů.
Do poločasu se nám podařilo náskok stáhnout na pět
bodů. Kromě začátku byla
třetí čtvrtina naše a vedli
jsme o pět bodů. V koncovce
základní hrací doby měly Pardubice velké štěstí a Autrey,
který byl od poslední čtvrtiny
téměř k nezastavení, proměnil koš v poslední sekundě
a zápas tak poslal do prodloužení. V něm měli domácí
už navrch, a i když jsme měli
poslední útok a teoreticky
střelu na vítězství, koncovka
se nepovedla. V zápase jsme
i při velmi tvrdé hře domácích hlavně pod košem měli
o 9 faulů více. Utkání podle oficiálního prohlášení sledovala
vyprodaná hala na Sasické
(1390 diváků), ale zdaleka to
tak nebylo a v hledišti bylo

mnoho volných míst, což je
v tak malé hale (v porovnání
s tou naší) škoda.
V sobotu nás čeká třetí
souboj, ve kterém nám půjde
o vše. Ve stejný den začnou
vyřazovací boje i klukům
U17, které trénuji. Opavské
béčko začne taktéž s play-off, ale v neděli na palubovce rezervy Nymburka
(jejich áčko v den zápasu
hostí Chimky Moskva), kde
nás nečeká nic lehkého (Kříž,
Peterka
nebo
Svoboda).
Postupový systém je pro
basket celkem nezvyklý, hrají
se dvě utkání a při remíze
rozhoduje skóre.
Doufám, že se uvidíme
nejen při sobotním boji o náš
první bod, ale i ve čtvrtek
u televizního přenosu z Pardubic a také při rozhodujícím pátém zápase v neděli
na naší palubovce ;-). Jako
bonus se můžeme setkat
při druhém ročníku Joy
Run, který se koná v sobotu
23.4. u naší haly a kterého
se po loňské velmi pozitivní
zkušenosti s největší pravděpodobností zúčastním.

Béčko čeká ve čtvrtfinále Nymburk
Play-off čeká také basketbalovou rezervu Opavy,
ta vyzve béčko Nymburka.
První zápas je na programu
v neděli. Čtvrtfinále se stejně
jako předkolo play-off hraje
pro basketbal trochu netradičním systémem na dva zápasy,
počítá se rozdíl skóre. V případě, že by po dvou zápasech
bylo skóre vyrovnané, prodlužuje se druhé utkání o 5 minut
až do rozhodnutí.
První zápas je na programu v neděli 17. 4. 2016,

kdy se oba týmy utkají
v Nymburku. Odveta se
hraje v Opavě až v pátek
29. 4. 2016 v tradiční čas
19:00 hod. Vítězové čtvrtfinále postoupí na závěrečný
turnaj Final 4. Další dvojice
této fáze jsou JBC Brno - Královští sokoli, Slavoj Litoměřice - Sokol pražský a USK
Praha B - Basketbal Olomouc.
„Na zápas se těšíme. Pokud
Nymburk nastoupí se svými
pendly Křížem, Svobodou
a Peterkou, čeká nás zají-

mavý souboj,“ míní trenér
Opavy Petr Valeček. „Naším
cílem je postup,“ dodal jedním
dechem. „Těšíme se, pro mě
osobně je Nymburk osobní
výzvou, mám na mysli hrát
proti Peterkovi, Křížovi a Svobodovi,“ říká opora opavského béčka Miroslav Kvapil.
„V sezoně jsme sice Nymburk
porazili, ale to hrál právě
bez této trojice. Teď to bude
jiné, já ale věřím v postup,“
dodává dvaadvacetiletý basketbalista.
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