HISTORIE KLUBU
1945 – 1954
Začátky opavského basketbalu spadají
do prvních svobodných dnů roku 1945.
Do válkou těžce poničeného města se vrátilo okupací vyhnané obyvatelstvo. V září
bylo zprovozněno divadlo, vyučovat se
začalo na prvních školách. Na sportovním
poli začal činnost vyvíjet Sokol, jehož největší hybnou silou byl Ota Halečka. Vedle
tradičního cvičení v tělocvičně měl Sokol
dva funkční oddíly – atlety a plavce. Jen
zázrakem byl válkou neponičen atletický
stadion a dvanáctimetrový krytý bazén
včetně letního koupaliště.
V zimním období se sportovci soustředili
do tělocvičen, z popudu Oty Halečky došlo k prvním pokusům o prohození míče
obroučkou se sítí, vedení míče driblingem
a k prvním pokusům o hru košíkové.
První doložená soupiska, která se bohužel
nedochovala, byla datována na 15. 12. 1945.
Nesla jména zakládajících členů opavského
basketbalu: Dedek, Doupal, Galvas, Halečka,
Klapetek, Krejčí, Melichar, Machýnek, Víteček, Stanovský a Vyhnánek. Hrát se začalo
na Masarykově škole, záhy došlo k přesunu
do tělocvičny gymnázia, které mělo v té

době jedinečné rozměry 18 x 14 m. Velkým
podporovatelem basketbalu byl Miloš Flandera a hráči zde trénovali a hráli deset let.
První basketbalový turnaj organizovaný
opavským Sokolem se uskutečnil 30. prosince 1945 a vítězem se stala SK Slezská
Ostrava. Celá soutěž se v této době hrála
turnajovým způsobem.
V roce 1946 převzal organizační povinnosti Milan Palisa – Pérák, který začal důsledně
organizovat tréninky i oficiální soutěže.
Zajímavostí tehdejší doby byly podmínky,
za kterých se sportovalo. Tělocvičny byly
vytápěny kamny, pokud zrovna bylo čím
topit. Rozpálená kamna pak byla mnohdy
součástí taktiky vedení utkání. Poválečné
období bylo charakteristické nedostatkem
všeho a obstarání míče na košíkovou bylo
téměř nadlidským úkolem.
Přes všechna úskalí doby počet vyznavačů
košíkové neustále rostl. K tradičním soupeřům z ostravské oblasti přibyly Hranice,
Valašské Meziříčí, Olomouc, Krnov a později i Šumperk.
V roce 1947 zaznamenali opavští hráči
první sportovní úspěchy, když se v župním přeboru umístili jako první. V následujícím roce pak hráči Opavy v první třídě,

na ústřední sletové soutěži, získali v bílých
tílkách a černých trenýrkách celkové sedmé místo.
K propagaci basketbalu v Opavě byl v poválečné době založen průmyslový pohár.
Tato soutěž byla po výkonnostní stránce
úsměvná, neboť aktéři byli o způsobu hry
a pravidlech instruováni před samotnými
zápasy. Jeden z kuriózních výsledků 207:6
proto nebyl nečekaný, mnohá utkání byla
charakteristická dlouhým čekáním na vsítění kýženého koše.
I díky průmyslovému poháru se povědomí
o basketbalu rychle šířilo, v areálu dnešního Tyršova stadionu se podařilo zásluhou
Milana Palisy vybudovat namísto starého
kurtu venkovní basketbalové hřiště.
K prestižním soutěžím, které se v tomto
období hrály, patřilo neoficiální mistrovství středních škol Severní Moravy pod
názvem Vicherkův memoriál. Opava tento
memoriál vyhrála do roku 1953 hned dvakrát. V uvedeném roce pak tým postoupil
do celorepublikového mistrovství, které
se hrálo v Žilině. Opavští došli až do finále,
ve kterém nestačili na Ružomberok. Opavu tehdy reprezentovali Baláž, Apltauer,
Slavíček, Bárta, Cagaš, Raška a Kouba.

1955 – 1992
V polovině padesátých let přebrala
úlohu gymnázia stavební průmyslovka, kam se tým přestěhoval. Ústředními osobnostmi byli v této době pedagog, trenér a stavitel inženýr Forejtek,
kterému sekundoval profesor Figala
a doktor Klimt. Vracející se vysokoškoláci spolu se studenty stavební
průmyslovky postoupili v roce 1956
do divize, kde působili do roku 1960.
Za připomenutí z této doby jistě stojí utkání s Lechem Poznaň, Gornikem
Zabrze a Akademiky Číny. Na letním
hřišti byla tehdy nevídaná návštěva
více než 500 diváků.

1967 – mládežnické mužstvo trenéra Vladimíra Klimta

Palubovka na zimním stadionu v této
době hostila přebor republiky, soustředění reprezentantek ČSSR, mezistátní utkání s Ruskem nebo finále moravské skupiny Českého poháru mezi
Opavou a Zbrojovkou Brno.
Rok 1960 byl významný postupem
do druhé ligy, ve které Slezané působíili až do roku 1965, kdy sice skončili
na devátém místě, ale z důvodu reorganizace soutěží sestoupili do krajského
přeboru, kde hráli další tři sezóny.
V tomto období zformoval Vladimír
Klimt nejúspěšnější mládežnické
mužstvo klubu, které tvořil Štěnička,
V. Štencel, Z. Štencel, Bartek, Hrabina,
Bochník, Duda, Lachnit, Buček, Humpolec, Vaněk Rumler a Brož. V roce
1964 vyhrál tento tým neoficiální přebor republiky, o dva roky později přebor kraje v mladším dorostu a v přeboru ČSSR skončil třetí. Další rok hrál
tento výběr ligu starších dorostenců
a získal stříbrnou medaili. V témž roce
stejný tým zvítězil na silně obsazeném
mezinárodním turnaji – Pražském vánočníku.
V roce 1969 přešli úspěšní dorostenci do mužské kategorie, výsledkem
byl postup do divize a v roce 1972
do I. národní ligy. Po dvouletém působení v této soutěži přišel sestup

1964 – druholigové mužstvo Opavy
do II. ligy, ve které se tým pohyboval
až do roku 1980, kdy na dvanáct let sestoupil do krajského přeboru.
Nenahraditelným přínosem pro dlouholetou existenci oddílu byla postupná výstavba vynikajících hal – v roce
1956 u stavební průmyslovky, v roce
1965 Tyršův stadion, v 70. letech strojní průmyslovka a v roce 1981 u zemědělské školy.

Zlatá éra
Počátkem
devadesátých
let hrál klub v rámci svých
možností III. ligu a potýkal se se špatnou
ekonomickou situací. V této době oddíl
začala sponzorovat skupina ICEC a nastala
situace, se kterou se klub v minulosti nikdy nesetkal. Sponzor požadoval okamžitý postup, což si vyžádalo posílení kádru.
Přestupy nebyly až takovou novinkou, nevídaná ale byla nutnost finančního vypořádání s mateřskými oddíly i samotnými
hráči – v Opavě vznikl profesionální klub.

1992 – postup mužů do II. národní ligy

Byl vybudován sekretariát, k družstvu
dospělých byl angažován profesionální
trenér, asistent, manažer, masér a lékař.
Publiku byl nabídnut atraktivní a dynamický basketbal v podání špičkových
českých hráčů.
V sezóně 1993/1994 skončil tým s regionálními posilami Pršalou a Čeganem
na třetím místě. O rok později přišla
do týmu pětice hráčů – Fajta, Vrubl, Veselý,
Kalus a Kukla a tým postoupil do II. ligy.
V sezóně 1995/1996 se do klubu vrátil
David Klapetek, posilami se stali Havlík
a Rusz. Opavu vedl odborník Jan Kozák,
jeho asistentem byl Jiří Pršala a výsledkem byl postup
do ligy.
První ligová sezóna se odehrála ve zrekonstruované
sportovní hale na Mařádkově
ulici, do týmu přišly další výrazní hráči – Petr Czudek, Trnka
a Hudečka. Opava hrála svůj
první ročník ve velkém stylu, vítězství v základní části potvrdila i v play-off, kdy Kozákův tým
ve čtvrté odvetě na Folimance
zvítězil 84:57 a stal se mistrem
republiky. Navíc dokázal vyhrát
i kroměřížské finále Českého
poháru, když na jeho štítu znovu skončil pražský USK.

Následovaly
nejúspěšnější
sezóny,
ve kterých tým vyhrál další tři mistrovské
tituly a získal čtyři vítězství v Českém poháru.
Tým vedli zkušení trenéři Zdeněk Hummel, následoval František Rón a Slobodan Nikolič. Kromě účasti v nejvyšší
soutěži byla Opava účastníkem Koračova poháru, ve kterém dokázala porazit
Chimki Moskva a změřila síly i s izraelským Tel Avivem.
Sezónu 2003/2004 opavský basketbal
zahájil v nové víceúčelové hale. Následovaly však ekonomické problémy, odhlášení z poháru ULEB a sezóna „sedmi
statečných“ – Sucharda, Sokolovský, Staněk, Czudek, Stuchlý, Beneš a Klapetek
obklopeni několika odchovanci zakončili
zlatou éru bramborovou medailí.
Následující sezónu byl tým kompletně obměněn, trenérského žezla se ujal opavský
rodák David Klapetek, který však nedokázal zamezit sestupu. Ve druhé nejvyšší
soutěži odehrála Opava tři sezóny, následoval postup zpět do Mattoni NBL, ve které klub působí do dnešních dnů.
Od sezóny 2012/2013 tým vede bývalý reprezentační rozehrávač a další
opavský rodák Petr Czudek, pod jehož
vedením tým získal bronzovou medaili
a pohybuje se v horních patrech Kooperativa NBL.

Ženský basketbal
Opavský ženský basketbal má své kořeny
v gymnaziální tělocvičně na konci čtyřicátých let, průkopnici byli profesorka Jiřina
Hradecká a profesor Miloš Flanderka. Tehdejší dorostenky hrály pod hlavičkou Sokola župní přebor.
Každé období opavského basketbalového bytí bylo spojováno s výraznou
osobností. Nejinak tomu bylo v případě
Ing. Forejtka, který přišel na stavební průmyslovku v roce 1952. Jeho přičiněním
byla vybudována první opavská hala
s ligovými parametry. Další, kteří ovlivnili
basketbalové dění, byli profesor Figala
a dr. Klimt, který se vrátil ze studií. Bylo
založeno družstvo dorostenek, poprvé
se rovněž objevily výcvikové tábory.
V sezóně 1958/1959 sestavil Vladimír Klimt
družstvo, které postoupilo až do druhé ligy
a v té působilo dvě sezóny. V této době se
dorostenky staly dvakrát přebornicemi
kraje. Společnými silami žen i dorostenek
získalo družstvo pod vedením Jaroslava
Horáka znovu druhou ligu, kde však hrálo
pouze jednu sezónu. Až do konce osmdesátých let pak byl ženský tým účastníkem
krajského přeboru.
Zvláštní kapitolou ženského basketbalu
v Opavě je kategorie minižaček, která byla
vyhlášena v roce 1965 a těšila se velkému

zájmu dívek. V Opavě začal
trénovat Robert Lyčka, sekundovaly mu Vlasta Holasová
a Lída Figalová, angažoval se
také Pavel Czudek. Minižačky
získaly v období 1968 – 1973
šestkrát titul přebornic kraje.
V celostátním měřítku získaly
minižačky páté, třetí a druhé
místo, aby v roce 1973 dovezly do Opavy titul přeborníka ČSR. O dva roky později
již starší žačky vyhrály krajský
přebor a ve finále přeboru
ČSR získaly páté místo.
Další kapitolu ženského
basketbalu v Opavě napsal
Jan Němec, který postupně
1979 – žákovské družstvo trenéra Jana Němce
vybudoval tým hrající v krajském přeboru a následně
stup do první ligy, který se však i přes posíi dorostenecké lize. V roce 1983 tým vyřadil
lení kádru v baráži nezdařil.
v semifinále přeboru ČSR aspiranta na titul
V roce 1998 byla licence na druhou ligu
KP Brno a ve finále vybojoval páté místo.
prodána Slovance Praha a další dívčí ročNásledující výrazný tým dozrál pod veníky už nebyly otevřeny. Ženy působily
dením Vladimíra Klimta a Hany Klimtové
až do roku 2005 pod hlavičkou Slezanu
v roce 1993, děvčata hrála úspěšně v obOpava v oblastním přeboru.
lastním přeboru, následně i v lize mladšího
a staršího dorostu. Silné dorostenecké ročníky umožnili vytvořit Dušanu Štěničkovi
a Jaroslavu Humpolci tým, který od roku
1991 do roku 1995 Opavu reprezentoval
ve druhé lize. Snahou vedení klubu byl po-
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ICEC OPAVA BASKETBAL | sezóna 1996/1997 | NBL | Mistr a vítěz Českého poháru
Horní řada zleva: Jan Kozák – trenér, David Klapetek, Jiří Trnka, Jiří Okáč, Michal Gajdošík, Ivo Burda, Otakar Kukla, Jiří Pršala – asistent trenéra
Spodní řada zleva: Jiří Hudeček, Petr Czudek, Martin Rusz, Kamil Fajta, Tomáš Ryzí, Vlastimil Havlík

ICEC OPAVA | sezóna 1997/1998 | NBL | Mistr a vítěz Českého poháru
Zadní řada zleva: Jan Hudeček, Jiří Trnka, Jiří Okáč, David Klapetek, Michal Pekárek, Bryan Crabtree
Přední řada zleva: Dušan Štěnička – manažer, Zdeněk Hummel – trenér, Martin Rusz, Vlastimil Havlík, Petr Czudek, Jaroslav Dostál – prezident klubu,
Donald Whiteside, Vladan Vahala, Pavel Bacík, Karel Mamula – předseda představenstva, Miroslav Mařádek – atletický trenér, Klečící: Vlastimil Šolc – masér

SLOVNAFT OPAVA | sezóna 1998/1999 | Mattoni NBL | 3. místo a vítěz Českého poháru
Horní řada zleva: Ladislav Sokolovský, Pavel Staněk, Michal Pekárek, Jiří Okáč, Jiří Trnka, David Klapetek, Martin Rusz
Spodní řada zleva: Zdeněk Hummel – trenér, Petr Czudek, Patrik Smažák, Vlastimil Šolc – masér, Štěpán Vrubl, David Zdeněk, Petr Čagan – asistent trenéra

BK OPAVA | sezóna 1999/2000 | Mattoni NBL | Vicemistr
Horní řada zleva: Slobodan Nikolič – asistent trenéra, Radomil Laník – lékař, Zdeněk Hummel – trenér, Jiří Trnka, Vladan Vahala, Dušan Štěnička – manažer, Michal Pekárek, Ladislav Sokolovský, Martin Rusz, Pavel Staněk, David Klapetek, Srdan Helbich
Spodní řada zleva: Štěpán Vrubl, David Zdeněk, Roderick Anderson, Dejan Vukosavljevič, ležící: Vlastimil Šolc – masér, Goran Adžič

BK OPAVA | sezóna 2000/2001 | Mattoni NBL | Vicemistr a vítěz Českého poháru
Horní řada zleva: Vlastimil Šolc – masér, Dušan Štěnička – manažer, Pavel Staněk, David Klapetek, Jiří Trnka, Goran Adžič, Věroslav Sucharda, Ladislav
Sokolovský, Slobodan Nikolič – asistent trenéra, František Rón – trenér, spodní řada zleva: Jan Mrázek – primátor města, Dejan Vukosavljevič, Marek
Stuchlý, Roderick Anderson, Vladan Vahala, David Zdeněk, Pavel Beneš, Jaroslav Dostál – prezident klubu, Karel Mamula – předseda představenstva

BK OPAVA | sezóna 2001/2002 | Mattoni NBL | Mistr
Zleva: Jan Mrázek – primátor města, Ladislav Sokolovský, František Rón – trenér, Pavel Staněk, Dušan Štěnička – manažer, Marek Stuchlý, Věroslav
Sucharda, David Zdeněk, Jiří Trnka, Petr Czudek, David Klapetek, Pavel Beneš, Goran Adžič, Dejan Vukosavljevič, Vlastimil Šolc – masér, Božidar Vukazič,
Jaroslav Dostál – prezident klubu, Slobodan Nikolič – asistent trenéra, Karel Mamula – předseda představenstva

BK OPAVA | sezóna 2002/2003 | Mattoni NBL | Mistr a vítěz Českého poháru
Horní řada zleva: David Klapetek, Věroslav Sucharda, Branko Rajevac, Radim Kramný, Tomáš Hrubý, Pavel Staněk, Slobodan Nikolič – trenér
Spodní řada zleva: Jan Kukol, Petr Czudek, David Zdeněk, Pavel Beneš, Marek Stuchlý, Ladislav Sokolovský

BK OPAVA | sezóna 2003/2004 | Mattoni NBL | 4. místo
Horní řada zleva: David Klapetek, Věroslav Sucharda, Radim Kramný, Pavel Staněk, Ladislav Sokolovský, Dušan Štěnička – manažer
Spodní řada zleva: Jan Kozák – trenér, Jan Kukol, Karel Vícha, Michal Kocián, Marek Stuchlý, Radovan Filip, Pavel Beneš, Petr Czudek, Vlastimil Šolc – masér

BK OPAVA | sezóna 2004/2005 | Mattoni NBL | 12. místo, sestup do 1. ligy
Horní řada zleva: Dario Livajč, Justin Leith, Michal Hutňan, Jiří Suchánek, Petr Kuffa, David Panáček, Radim Kramný, David Klapetek – trenér
Spodní řada zleva: Petr Kivorchian – masér, Dušan Štěnička – manažer, Michal Kocián, Karel Vícha, Dušan Snopko, Jiří Vorlíček, Kamil Řeřábek, Ivan Kapov

BK OPAVA | sezóna 2005/2006 | 1. liga | 3. místo
Horní řada zleva: Dušan Štěnička – manažer, Petr Kivorchian – masér, Jan Čech, Jiří Dihel, Michal Hutňan, Radim Kramný, Petr Kuffa, Jakub Blažek, Jan
Suchánek, David Klapetek – trenér
Spodní řada zleva: Jaroslav Peš, Michal Čarnecký, Aleš Remeš, Jiří Vorlíček, Dušan Snopko, Michal Kocián, Karel Vícha

BK OPAVA | sezóna 2006/2007 | 1. liga | 2. místo
Horní řada zleva: Dušan Štěnička – manažer, Petr Kivorchian – masér, Jiří Dihel, Jan Suchánek, Petr Kuffa, Radim Kramný, Jakub Blažek, Michal Hutňan,
David Klapetek – trenér
Spodní řada zleva: Boris Manolcis, Michal Čarnecký, Jiří Vorlíček, Tomáš Mišinský, Aleš Remeš, Radovan Filip

BK OPAVA | sezóna 2007/2008 | 1. liga | 1. místo, postup do Mattoni NBL
Horní řada zleva: Petr Kivorchian – masér, Dušan Štěnička – manažer, Jozef La Rosa, Jan Kratochvíl, Michal Hutňan, Jan Suchánek, Petr Kuffa, Jiří Dihel,
David Klapetek – trenér
Spodní řada zleva: Pavel Pumprla, Ondřej Dygrýn, Adam Binar, Petr Strnisko, Michal Čarnecký, Petr Czudek, Aleš Remeš

BK BREDA & WEINSTEIN OPAVA | sezóna 2008/2009 | Mattoni NBL | 7. místo
Horní řada zleva: Pavel Pumprla, Jiří Dihel, Ondrej Šoška, Tomáš Hrubý, Petr Kuffa, Michal Hutňan, Jan Kratochvíl, Viktor Cvek
Spodní řada zleva: Petr Kivorchian – masér, Dušan Štěnička – manažer, Jakub Šiřina, Ondřej Dygrýn, Aleš Remeš, Marek Štec, Adam Binar, Petr Czudek, Michal Čarnecký, David Klapetek – trenér

BK BREDA & WEINSTEIN OPAVA | sezóna 2009/2010 | Mattoni NBL | 7. místo
Horní řada zleva: Jan Kratochvíl, Jakub Blažek, Ondrej Šoška, Daniel Douša, Viktor Cvek, Jiří Dihel, Pavel Novák
Spodní řada zleva: David Klapetek – trenér, Radim Klečka, Petr Strnisko, Ondřej Dygrýn, Martin Vaňák, Marek Štec, Jakub Šiřina, Michal Čarnecký,
Petr Kivorchian – masér

BK BREDA & WEINSTEIN OPAVA | sezóna 2010/2011 | Mattoni NBL | 6. místo
Horní řada zleva: Martin Vaňák, Jan Kratochvíl, Martin Miklóšik, Branislav Brliť, Jakub Blažek, Jiří Dihel
Spodní řada zleva: David Klapetek – trenér, Radim Klečka, Petr Strnisko, Marek Štec, Ondřej Dygrýn, Jakub Šiřina, Michal Čarnecký, Petr Kivorchian – masér

BK BREDA & WEINSTEIN OPAVA | sezóna 2011/2012 | Mattoni NBL | 14. místo
Horní řada zleva: Jiří Dihel, Martin Vaňák, Jakub Blažek, Branislav Brliť, Maurizio Galata, Miroslav Kvapil, Tomáš Mičunek
Spodní řada zleva: Michal Kocián – asistent trenéra, Petr Kivorchian – masér, Radim Klečka, Jakub Šiřina, Kryštof Vlček, Petr Strnisko, Michal Ihring,
Jan Kupčík, Marek Gerych, David Klapetek – trenér

BK OPAVA | sezóna 2012/2013 | Mattoni NBL | 12. místo
Horní řada zleva: Jiří Dihel, Branislav Brliť, Radim Kramný, Martin Miklóšik, Jakub Blažek, Ladislav Sokolovský, Martin Vaňák
Spodní řada zleva: Jakub Šiřina, Philipe Martin, Ladislav Tóth, Michal Palát, Petr Dokoupil, Petr Strnisko, Kryštof Vlček, Radim Klečka, Petr Kivorchian – masér

BK OPAVA | sezóna 2013/2014 | Mattoni NBL | 3. místo
Horní řada zleva: Ladislav Sokolovský, Jakub Blažek, Radim Kramný, Martin Gniadek, Miroslav Kvapil, Kryštof Vlček
Spodní řada zleva: Petr Kivorchian – masér, Radim Klečka, Petr Dokoupil, Ladislav Tóth, Michal Palát, Milutin Djukanović, Jakub Šiřina, Petr Czudek – trenér

BK OPAVA | sezóna 2014/2015 | Kooperativa NBL | 4. místo
Horní řada zleva: Ladislav Sokolovský, Miroslav Kvapil, Viktor Cvek, Radim Kramný, Martin Gniadek, Jakub Blažek
Spodní řada zleva: Dušan Štěnička – manažer, Petr Kivorchian – masér, Jan Lyčka, Radim Klečka, Kryštof Vlček, Robin Matějka, Petr Dokoupil, Jakub
Šiřina, Petr Czudek – trenér

BK OPAVA | sezóna 2015/2016 | Kooperativa NBL
Horní řada zleva: Viktor Cvek, Jakub Blažek, Martin Gniadek, Radim Kramný, Václav Bujnoch, Miroslav Kvapil
Spodní řada zleva: Petr Kivorchian – masér, Jakub Šiřina, Radim Klečka, Luděk Jurečka, Filip Zbránek, Rostislav Dragoun, Kryštof Vlček, Petr Czudek – trenér

VÍCEÚČELOVÁ HALA OPAVA
Základní kámen víceúčelové haly byl
položen 4. července 2002. Hala byla postavena v rekordním čase, její kolaudace
proběhla 26. září 2003.
Zajímavým prvkem je vytápění pomocí
tepelných čerpadel s využitím geotermální energie.
Generálním dodavatelem stavby byla
opavská firma FEMONT OPAVA s. r. o.,
výroba a montáž ocelových konstrukcí
a hal.

Adresa haly:
Žižkova 2904/8, 747 07 Opava-Jaktař

Internet:
www.hala-opava.cz

Otevření:
2003

Zastavěná plocha
víceúčelová hala 4 385 m2
hotel 895 m2
celkem 5 280 m2

Hrací plochy:
basketbal, volejbal a další sporty
Kapacita haly:
3 006 míst k sezení
První zápas:
27. září 2003
BK Opava – BC Sparta Praha

OSOBNOSTI BK OPAVA
VLADIMÍR KLIMT

ROBERT LYČKA

ROSTISLAV BALÁŠ

Byl úspěšným hráčem, trenérem, organizátorem a pedagogem, který vychoval řadu vynikajících hráčů, reprezentantů a trenérů. Založil systém přípravy
basketbalové mládeže, na který v současné době navazujeme. Je beze sporu
nejvýznamnější osobností opavského
basketbalu.

Úspěšný trenér minikošíkové dívek.
Dosáhl mimořádných výsledků v letech
1968 – 1973. Děvčata se staly 6x přebornicemi kraje a v roce 1973 byly
1. na přeboru ČSR.

Bývalý vynikající hráč, juniorský reprezentant. Po ukončení kariéry trénoval
žákyně, které v sezóně 1974/1975 vyhrály krajský přebor.

MILAN PALISA
Brzy po válce přebral od bratra Otto
Halečky družstvo mužů a založil v rámci Sokola Opava oddíl košíkové. Ten se
brzy rozrostl i na další složky – žen, dorostenců a dorostenek. Má velkou zásluhu na propagaci košíkové v Opavě
a širokém okolí, na organizaci soutěží
na školách a na vybudování prvního
letního hřiště na košíkovou na Tyršově
stadiónu v Opavě.

ANTONÍN FIGALA
Bývalý vynikající hráč, propagátor košíkové na středních školách, úspěšný
trenér žen a dorostenek. Pod jeho vedením vyhrály dorostenky 2x po sobě
přebor kraje. Dlouholetý funkcionář
opavského basketbalu.

JAN NĚMEC
Bývalý vynikající všestranný sportovec,
akademický reprezentant – atlet (skok
vysoký), basketbalista a volejbalista.
Úspěšný trenér basketbalu, mužů a zejména dorostenek, se kterými dosahoval vynikajících výsledků v dorostenecké lize v 80. letech.

EVŽEN CAGAŠ
Bývalý
hráč,
trenér mládeže
a mužů, rozhodčí, dlouholetý funkcionář
basketbalové ho oddílu. Má
velkou zásluhu
na rozvoji opavského basketbalu v 90. letech
a na jeho přechodu na současnou profesionální bázi.

LADISLAV POLÁCH
Dlouholetý funkcionář, předseda basketbalového oddílu TJ Slezan Opava v 80. letech.

PAVEL CZUDEK
Úspěšný a oblíbený trenér mládeže,
obětavý organizátor žákovských soutěží v basketbalu na opavských základních školách.

JAROSLAV HORÁK
Bývalý hráč, odchovanec trenéra Klimta, trenér
družstva mužů,
žen a mládeže. V současné
době je vedoucím basketbalových přípravek.

DUŠAN ŠTĚNIČKA
Bývalý vynikající
hráč, odchovanec trenéra Klimta, trenér mládeže. Od roku 1993
sportovní manažer klubu, mezinárodní komisař.

DAVID KLAPETEK
Opavský odchovanec, internacionál,
bývalý
vynikající podkošový hráč, mistr a reprezentant
České republiky,
úspěšný trenér
Opavy, současný
šéftrenér mládeže.

PETR CZUDEK
Opavský odchovanec, bývalý
vynikající rozehrávač, kapitán
reprezentačního družstva
a mistr České
republiky.
V současnosti
úspěšný trenér
reprezentační
dvacítky a opavského prvního týmu,
trenér basketbalové přípravky.

EVA SLANÁ
Bývalá hráčka, trenérka mládeže, organizátorka letních basketbalových kempů v Žimrovicích v 80. letech

MLÁDEŽ BK OPAVA
Filozofie mládeže
Mužský tým hrající Kooperativa národní
basketbalovou ligu je v posledních letech
tvořen převážně českými hráči, důraz je
přitom kladen na výchovu a zařazování
vlastních hráčů.
Počet hráčů v mládežnických týmech se
postupně navyšuje, základna je tvořena
přípravkami na deseti základních školách
s více než třemi stovkami hráčů.
Tréninky přípravek probíhají třikrát týdně pod vedením učitele, trenéra a hráče
z prvního celku. Tréninky nejsou zamě-

řeny pouze na basketbal,
ale jejich program je pestrý a zábavný, aby se děti
na tréninky těšily.
Naším cílem není jen výchova profesionálních hráčů, ale pohyb dětí, jejich
zdravý fyzický a psychický
vývoj v kolektivu vrstevníků
a získání kladného vztahu
ke sportu. U mládeže chceme vychovávat dobré sportovce, nikoli získávat medaile za každou cenu.

Přípravky na školách jsou určeny pro
děti navštěvující nižší stupeň, následně kluci, kteří mají zájem o basketbal, přecházejí do týmu minižáků
U11, který kromě tréninku pravidelně
hraje i soutěžní zápasy. Snahou je postupná výchova hráčů až do mužské
kategorie.

Největší úspěchy mládeže
1965/1966 – 2. místo U18
1967/1968 – 3. místo U18
1998/1999 – 2. místo U10
2006/2007 – 3. místo U18
2011/2012 – 1. místo U11
2013/2014 – 1. místo U12

Opavští odchovanci
v reprezentaci
Bohumil Tomášek (účastník OH v Římě
1960, 2. místo na ME 1959 a 1967,
5x účastník ME, síň slávy ČBF)
David Klapetek (účastník ME 1999)
Petr Czudek (účastník ME 1999)

Basketbalový klub Opava a.s.
Žižkova 2904/8
747 07 Opava-Předměstí
www.bkopava.cz

