




číslo dresu a jméno

BK Opava

narozen výška váha post

Trenéři: CZUDEK Petr, VLČEK Kryštof

S–3bodehr. 
(min.)

TH body
(celk.)

S–2b
(celkem/úspěšné)

1996
1991
1990
1998
1994
1990
1993
1990
1993
2000
1998
1983
1987
1999

94 kg
94 kg
88 kg
65 kg
85 kg
96 kg
97 kg
100 kg
95 kg
85 kg
80 kg
92 kg
78 kg
81 kg

190 cm
200 cm
189 cm
185 cm
196 cm
196 cm
202 cm
203 cm
200 cm
192 cm
201 cm
198 cm
186 cm
200 cm

R
K
R
R
K
K
P
P

K/P
R
P

R/K
R
R

4
5
6
7
8
9

12
14
15
17
20
23
24
33

DRAGOUN Rostislav
BRATČENKOV Vojtěch
KLEČKA Radim
BUKOVJAN Lukáš
ŠVANDRLÍK Jan
ZBRÁNEK Filip
KVAPIL Miroslav
GNIADEK Martin
BUJNOCH Václav
KUREČKA Matouš
ŠTĚPÁNEK Jiří
JUREČKA Luděk
ŠIŘINA Jakub
SLAVÍK Jakub

28/10
48/15
4/2
12/4
59/16
35/15 
4/1

33/14
59/29
0/0
6/1

56/29
91/34
16/4

246.0
194.2
42.3
89.3
287.2
239.8 
143.2
280.2
344.6
7.4
45.6
322.9
441.1
115.4

22/15
4/3
7/4
3/3
11/8
32/25 
29/22
32/25
63/52
2/2
7/6

15/14
76/57
16/12

69
62
22
23
80
100
61
161
203
4
29
135
305
32

40/12
11/7
13/6
12/4
27/12
42/15 
29/18
88/47
58/32
2/1

14/10
26/17
109/73

9/4

Statistiky posledních zápasů
BK Opava – BK Děčín 87:70 
(20:17, 45:39, 68:52)
Body: Klečka 17, Bujnoch 13, 
Švandrlík 11, Jurečka 10, Zbrá-
nek 9, Šiřina 7, Bratčenkov 
a Štěpánek 6, Gniadek a Slavík 4 
- Pomikálek 13, Vukosavljević 12, 
Carlson a Ježek 9, Kroutil 8, Autrey 
6, Feštr 5, Šiška a Žikla 4.
Střelba 3b.: 29/8:22/8
Střelba 2b.: 32/21:34/15
TH: 29/21:20/16
Doskoky: 38:31
Chyby: 19:26

BK Opava – KK Šenčur 114:62 
(21:17, 58:24, 93:68)
Body: Švandrlík 17, Klečka 
a Šiřina po 16, Bratčenkov 12, 
Kurečka 11, Bukovjan 10, Jurečka 
9, Zbránek 8, Slavík 5 – Martinič 
a Brkič 14, Jurček 11, Tesič 9, 
Radonjič 7, Sucur 3, Ivkovič a Kle-
novsek 2.
Střelba 3b.: 43/19:21/7
Střelba 2b.: 40/23:37/20
TH: 12/11:4/1
Doskoky: 36:36
Chyby: 12:14

Ústí n/L – BK Opava 93:66 
(28:13, 50:30, 79:42)
Body: Svejcar 18, Pecka 16, 
Houška a Šotnar 14, Brown 
10, Čampara a David 8, Haiblík 
a Maděra 2, Bažant 1 - Klečka 13, 
Bujnoch 12, Gniadek 11, Švandrlík 
10, Bukovjan a Jurečka 6, Zbrá-
nek 5, Slavík 3.
Střelba 3b.: 29/11:34/11
Střelba 2b.: 34/20:25/13
TH: 27/20:15/7
Doskoky: 43:31
Chyby: 18:25

ERA Basketball Nymburk
číslo dresu a jméno

1
4
6

11
13
17
20
31
32
35
77
94
98

BOOKER Deishuan
BENDA Petr
PUMPRLA Pavel
DIXON Michael
PETERKA Martin
BOHAČÍK Jaromír
DALTON Hayden
KŘÍŽ Martin
ROGIĆ Roko
HANKINS Zachary
HRUBAN Vojtěch
ŠAFARČÍK Petr
TŮMA Jakub

Trenéři: AMIEL Oren, SEKULIC Aleksander

ERA Nymburk
NH Ostrava
MMCITÉ1 Brno
Olomoucko
Královští sokoli
Ústí nad Labem

BK Opava
ARMEX Děčín

Kolín
Tuři Svitavy

JIP Pardubice
USK Praha

Rozlosování – 16. kolo 
–
–
–
–
–
–

www.bkopava.cz

1996
1982
1986
1990
1995
1992
1996
1993
1992
1996
1989
1994
1998

191
203
198
186
205
197
203
200
187
211
202
194
193

 R/K
P

K/P
R/K
P
K

K/P
K/P
R
P
K

R/K
R/K

narozen výška post

77 kg
99 kg
94 kg
85 kg
100 kg
90 kg
92 kg
101 kg
80 kg
105 kg
85 kg
85 kg
80 kg

váha



vánočními svátky byl pak 
angažován Američan s gru-
zínským pasem Michael 
Dixon, který dres Nym-
burku již oblékal před třemi 
a půl roky. S Děčínem sice 
ještě nehrál, ale jeho startu 
v Opavě nic nebrání.

Šestnáctinásobný mistr 
ČR si vede suverénně 
i v letošním ročníku KNBL, 
kde ještě neprohrál. 
V minulém kole zdolal bez 

Rok 2020 zahájí naši 
basketbalisté na domácí 
půdě zápasem s mistro-
vským Nymburkem.

Začátky basketbalu 
v tomto středočeském městě 
se datují do roku 1929, 
zprvu to bylo na sokolské, 
později i na “nesokolské” 
bázi. Do šedesátých let se 
v Nymburku hrál basketbal 
pouze na krajské úrovni. 
Startem do “vyšších sfér” 
byl rok 1996, kdy Nymburk 
postoupil do třetí ligy. 

O dva roky později pak 
založili bratři Janstové 
společnost BK GA Nymburk 
a tým rychle postupoval 
až do nejvyšší soutěže. 
Po 10. místě v premiérové 
sezóně 2000/01 pak již 
Nymburk bez medaile nikdy 
nezůstal, získal celkem 16 
mistrovských titulů, jednu 
stříbrnou a jednu bronzo-
vou medaili a také již 12 
výher v Českém poháru.

Po sezóně 2018/19 
odešli Američané Law-
rence, Wrigt, Davis 
a Myers, do Pardubic 
zamířil rozehrávač Vyoral. 
Přišli naopak Američané 
Booker, Hankins a Dalton, 
Chorvat Rogić a křídlo 
Almeida z Kapverdských 
ostrovů. Nymburk také 
změnil název, v němž 
společnost ČEZ vystřídala 
ERA.

Ivan Almeida ale odeh-
rál v dresu mistra jen 8 
ligových zápasů a také 6 
zápasů v Lize mistrů. Poté 
se rozhodl odejít a Nym-
burk mu vyhověl. Před 

problémů Děčín 102:84. Daří 
se mu i v Lize mistrů, kde 
s bilancí 7 - 2 je ve skupině 
C na druhém místě a postup 
do vyřazovacích bojů již má 
velmi reálné obrysy.

Naše poslední výhra 
nad Nymburkem má 
datum 6.5.2017, ale třeba 
v březnu 2019 jsme tomuto 
týmu podlehli 89:90 střelou 
hostů v poslední vteřině 
hry. I když mistrovský 
celek vládne českému bas-
ketbalu již celkem dlouho, 
překvapení se nikdy vyloučit 
nedá.

Opavští basketbalisté již 
snad zapomněli na nepove-
dený zápas v Ústí a fanoušci 
je také určitě nenechají 
ve štychu. Pokusme se 
všichni společně překvapit 
mistra!

18. kolo NBL: BK Opava – NH Ostrava – sobota 11. ledna 2019, 18.00 hod., Hala Opava
20. kolo NBL: BK Opava – mmcité1 Basket Brno – sobota 18. ledna 2019, 18.00 hod., Hala Opava

14. kolo I. ligy (sk. B): BK Opava „B“ – BK Pardubice – 3. ledna 2020, Hala Opava
16. kolo I. ligy (sk. B): BK Opava „B“ – SA KOMFORT Brno – 17. ledna 2020, Hala Opava

Příští domácí zápasy BK Opava

Náš dnešní soupeř: ERA Basketball Nymburk



Kooperativa NBL 2019/2020
rozpis a výsledky zápasů základní části

BK Opava
Nymburk
Děčín
Kolín
Ústí n. L.
Pardubice

NH Ostrava
Brno

Olomoucko
Král. sokoli

Svitavy
USK Praha

:
:
:
:
:
:

Svitavy
Pardubice
USK Praha
Ústí n. L.
Král. sokoli
Olomoucko

BK Opava
Kolín
Děčín

Nymburk
NH Ostrava

Brno

79
105
84
76
98
72 

  85
84
82

112
89
63

7. kolo NBL
:
:
:
:
:
:

Pardubice
USK Praha
Ústí n. L.
Král. sokoli
Nymburk
Brno

BK Opava
Svitavy

Kolín
Děčín

Olomoucko
NH Ostrava

:
:
:
:
:
:

BK Opava
Brno
NH Ostrava
Nymburk
Děčín
Kolín

Olomoucko
Král. sokoli

Ústí n. L.
USK Praha
Pardubice

Svitavy

90
76
100
90
69
81 

   85
78

107
80
84
91

8. kolo NBL
:
:
:
:
:
:

BK Opava
NH Ostrava
Nymburk
Děčín
Kolín
Svitavy

Brno
Olomoucko
Král. sokoli

Ústí n. L.
USK Praha
Pardubice

:
:
:
:
:
:

Kolín
Děčín
Nymburk
NH Ostrava
Brno
Olomoucko

BK Opava
Svitavy

Pardubice
USK Praha

Ústí n. L.
Král. sokoli

71
66
85
79
79
112 

  99
86
61
83
88
97

9. kolo NBL

10. kolo NBL 11. kolo NBL 12. kolo NBL

107
101
87
97
67
63 

  72
71
91

108
78
58

65
70
93
70
106
89  

   85
78
90
98
70
99

90
62
117    
71
87
77 

64
109
80     
73
95
78

:
:
:
:
:
:

BK Opava
Ústí n. L.
USK Praha
Pardubice
Svitavy
Kolín

Král. sokoli
Olomoucko

Brno
NH Ostrava

Nymburk
Děčín

13. kolo NBL
:
:
:
:
:
:

Děčín
Kolín
NH Ostrava
Pardubice
Olomoucko
Král. sokoli

BK Opava
Nymburk

Svitavy
Brno

USK Praha
Ústí n. L.

14. kolo NBL
104
61
82
115
76
72 

   82
104
94
66
98

106

70
75
86
75
77
78  

  87
114
108
80
84
81

 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12. 

ERA Basketball Nymburk
BK Opava
DEKSTONE Tuři Svitavy
BK JIP Pardubice
SLUNETA Ústí nad Labem
BK Olomoucko
USK Praha
BK ARMEX Děčín
Kingspan Královští sokoli
mmcité1 Basket Brno
NH Ostrava
BC GEOSAN Kolín

 17
13
11
10
10
9
8
7
4
3
3
2

  0
2
5
6
6
8
9
9

12
13
13
14

1694:1240
1352:1109
1400:1306
1276:1188
1328:1372
1457:1394
1360:1394
1300:1306
1310:1532
1209:1346
1286:1558
1285:1512

100.0
86.7
68.8
62.5
62.5
52.9
47.1
43.8
25.0
18.8
18.8
12.5

17
15
16
16
16
17
17
16
16
16
16
16

Aktuální tabulka Kooperativa NBL

:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:

Nymburk
NH Ostrava
Brno
Olomoucko
Král. sokoli
Ústí n. L.

BK Opava
Děčín
Kolín

Svitavy
Pardubice

USK Praha

–
76
87
82
71
83

  –
100
76
85

106
78

:
:
:
:
:
:

BK Opava
Svitavy
Kolín
Děčín
Olomoucko
NH Ostrava

Pardubice
USK Praha

Ústí n. L.
Král. sokoli

Nymburk
Brno

–
–
–
–
67
–

   –
–
–
–

106
–

:
:
:
:
:
:

BK Opava
USK Praha
Pardubice
Svitavy
Kolín
Děčín

Ústí n. L.
Král. sokoli
Olomoucko

Brno
NH Ostrava

Nymburk

:
:
:
:
:
:

Brno
Olomoucko
Král. sokoli
Ústí n. L.
USK Praha
Pardubice

BK Opava
NH Ostrava

Nymburk
Děčín
Kolín

Svitavy

–
–
–
–
–
–

 –
–
–
–
–
–

15. kolo NBL

16. kolo NBL

19. kolo NBL

20. kolo NBL

66
85
69
83
89
84

 93
95
82
82

101
102

:
:
:
:
:
:

BK Opava
Pardubice
Svitavy
Kolín
Děčín
Nymburk

USK Praha
Ústí n. L.

Král. sokoli
Olomoucko

Brno
NH Ostrava

–
–
–
–
–
–

  –
–
–
–
–
–

:
:
:
:
:
:

NH Ostrava
Brno
Olomoucko
Král. sokoli
Svitavy
USK Praha

BK Opava
Nymburk

Děčín
Kolín

Ústí n. L.
Pardubice

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

17. kolo NBL 18. kolo NBL



Spanilá jízda opavských 
basketbalistů skončila. Sle-
zané vůbec nezvládli zápas 
v Ústí nad Labem, kde domácí 
Slunetě podlehli 93:66. Stalo 
se tak po devíti výhrách 
v řadě. 

„Na palubovce existoval 
pouze jeden tým a tím bylo 
domácí Ústí nad Labem. My už 
jsme byli zřejmě myšlenkami 
pod vánočním stromkem,“ 
zlobil se trenér Opavy Petr 
Czudek. Opavští nezachytili 
vstup do zápasu. Brzy prohrá-
vali 22:8: „Dokázali jsme se 
do utkání vrátit. Přiblížili jsme 
se na pět bodů a vypadlo to, 

že se chytáme. Bohužel opak 
byl pravdou. Dostali jsme 
slušnou facku. Dobře vím, 
že takhle hrát nemůžeme. 

Chyběla nám koncentrace, 
v týmu se tentokrát nenašel 
nikdo, kdo by naši hru zvedl,“ 
posteskl si opavský stratég. 

Sluneta spálila Opavu

„Porážka v Ústí? Takový je někdy sport,“ řekl Martin Gniadek

Opavští basketbalisté 
po delší době padli. Těsně 
před  Štědrým dnem je nachy-
tala  ústecká Sluneta. Seve-
ročeši na domácí palubovce 
vyhráli 93:66. 

„Takový je někdy sport,“ 
pokrčil rameny opavský pivot 
Martin Gniadek. „Nějak se 
to sešlo. Předvánoční čas, 
dlouhá cesta. Prostě jsme 
zápas nezvládli. Ústí se na něj 
celý týden připravovalo, jak 
nám kluci po utkání řekli,“ 
pokračoval zkušený pivot, 
který zaznamenal jedenáct 
bodů. Opavští utrpěli porážku 
po devíti vítězstvích v řadě. 
„Nic netrvá donekonečna, ale 
je škoda, že to přišlo zrovna 
v Ústí. Byli jsme na vítězné 
vlně, z ní jsme spadli. Ústí nás 
přejelo, vyhrálo zcela zaslou-
ženě, my jsme dostali facku. 
Je třeba zvednout hlavu a jít 
dál,“ podotkl Martin Gniadek. 

Nyní má výběr trenéra 
Petra Czudka před sebou čtvr-
teční duel s Nymburkem, který 
letos hraje ve výborné fazoně. 
„Nymburk má letos formu, což 
dokazuje i v Lize mistrů, kde 
na něj soupeři těžko hledají 
formu,“ konstatovala opora 
BK Opava. 

Dá se Nymburk vůbec 
v současné době na české 
scéně porazit? „Kdybychom 
vyhráli v Ústí, tak velkým 
favoritem by nebyl. Ale udě-
láme všechno pro to, aby-
chom byli úspěšní,“ slíbil 
Gniadek. „Musíme podat 
maximálně koncentrovaný 
výkon, prostě musí se vše 
sejít. Uvidíme, jak na tom 
budou jejich Američané, zda 
byli na Vánoce doma. Věřím 
také, že nám pomohou naši 

skvělí fanoušci,“ podotkl 
opavský basketbalista. 

A jak trávil Martin Gni-
adek vánoční svátky? 
„V rodinném kruhu. Po Ústí 
jsme měli volno, pak ale už 
začaly tréninky,“ řekl klí-
čový muž Czudkova výběru. 
Na otázku, který dárek ho 
nejvíce potěšil, odpověděl 
s úsměvem: „Dostal jsem 
boty mé velikosti 49.5, 
které se normálně koupit 
nedají.“



Opavští basketbalisté 
se spolu s ostatními týmy 
Kooperativa NBL zapojili 
do projektu Českého roz-
hlasu Ježíškova vnoučata. 
„Před svátky jsme se bavili 
o možnosti nějaké chari-
tativní akce nebo něčem 
podobném a snad den na to 
nám přišla nabídka na mož-
nost zapojit se do projektu 
Ježískova vnoučata,“ uvedl 
Dušan Štěnička a pokračo-
val: „Nakonec se do pro-
jektu zapojily všechny 
klubu Kooperativa NBL.“

Z několika možností 
se jevila jako nejlepší 
návštěva obyvatel Vily Van-
čurova. Klub věnoval jed-
nomu z obyvatel vily, který 
má o basketbal největší 
zájem, permanentku. Dále 
proběhlo setkání části oby-
vatel s trenérem Petrem 
Czudkem, kterému sekun-
doval kapitán Jakub Šiřina 
a Honza Švandrlík.

„Besed jsem zažil už 
více, ale netušil jsem, co 
od této mohu očekávat,“ 
uvedl trenér Petr Czudek, 

který si kromě propagačních 
materiálů vzal na schůzku 
i několik basketbalových 
míčů: „Vzal jsem menší 
míče, které jsou lehké. 
Přesto se našim poslucha-
čům zdály těžké.“

Sociální pracovnice 
na začátku besedy pustily 
video s atmosférou haly, 
představily zástupce klubu, 

kteří řekli něco o svojí kari-
éře a basketbalovém pro-
středí.

Na závěr předal Petr 
Czudek obyvatelům poukaz 
na 5.000 Kč, které mezi 
sebou vybrali hráči a vedení 
klubu pro obyvatele vily. 
Vybraná částka by měla 
sloužit na zpestření jejich 
pobytu.

Ježíškova vnoučata ve Vile Vančurova



Život žije plnými doušky, 
miluje basketbal, má rád svou 
práci. Čerstvý sedmdesátník  
Dušan Štěnička se baví životem. 
Stále pracuje v opavském bas-
ketbalovém klubu. Jeho znalosti 
a známosti v basketbalovém 
světě se dají platit zlatem. Není 
to tak dávno, co ještě vykoná-
val práci mezinárodního komi-
saře.  Za kutila se nepovažuje, 
ale na chalupě si dělá řadu věcí. 
S manželkou Evou má dvě děti, 
je několikanásobným dědeč-
kem. 

Co pro vás znamená basket-
bal?

V podstatě je to můj koníček, 
který se stal mým povoláním. 
Do práce se těším, vedle práce 
manažera jsem ještě komisaro-
val naše soutěže, FIBU, VTB, dá 
se říct, že basketbalem jsem žil 
čtyřiadvacet hodin a jsem za to 
rád.

Dá se říci, že s basketbalem 
jste spjatý od malička…

Aktivně jsem basketbal 
hrával od roku 1963 do roku 
1991, a to za Slezan Opava, 
rok jsem strávil v béčku praž-
ské Sparty. Hráli jsme dlouhá 
léta Národní ligu, což byla druhá 
nejvyšší soutěž. Pak jsem se dal 
na trénování žaček, následně 
dorostenek a žen. Musím říct, že 
se nám celkem dařilo.
Basketbalovým mana-

žerem jste byl odjakživa?
Pracoval jsem jako ředitel 

Žimrovických papíren, následně 
jsem tři roky podnikal v papíren-
ském oboru, tehdy jsem dělal 
pro Jaroslava Dostála a přitom 
basket. Poté už zvítězil jasně 
basket.
Jenomže když se posta-

vila hala, epizodně jste 
z manažerské role vypadl…

Je to pravda. Tehdejší majitel 
chtěl management omladit, tak 
angažoval Ivo Dolínka (současný 
mezinárodní rozhodčí – pozn. 
red.). Já šel pracovat k mládeži, 
jenže došly peníze, manažer 
skončil a já se vrátil zpátky.

Jak vzpomínáte na zlatá 
léta opavské košíkové?

Byly to nádherné roky, které 
nám nikdo nevezme.
Vy jste přivedl do klubu 

i tehdejšího sponzora Jaro-
slava Dostála…

V roce 1992 jsme za ním 
s Honzou Němcem a Evženem 
Cagašem šli s tím, že potřebu-
jeme třicet tisíc, abychom mohli 
dohrát sezonu. Řekl nám, že 
nám dá sto tisíc, když mu před-
ložíme projekt s tím, že do tří let 
budeme v nejvyšší soutěži.

Projekt jsem vypracoval 
a věci se daly do pohybu. Přišel 
Honza Kozák s Davidem Klapet-
kem, následně Vlasta Havlík. 
V roce 1995 se nám podařilo 
vyhrát druhou ligu a následně 
uhrát mistrovský titul – a to se 
nám podařilo ještě dvakrát.
Do Opavy tehdy cho-

dila velká jména, jak se vám 
dařilo lanařit velké hráče?

Jedině penězi. Měli jsme 
velké možnosti. Pracovali jsme 
se stejným rozpočtem, jako 
máme nyní, a na tituly to stačilo. 
Třeba takový Jirka Okáč hrával 
nejvyšší soutěž v Německu. My 
jsme mu ale byli schopni nabíd-
nout v Opavě lepší podmínky, 
než měl tam.
Zlaté časy opavského 

basketbalu paradoxně skon-
čily s výstavbou nové haly. 

Padaly hlasy, že právě hala 
zlomila vrcholovému basketu 
vaz. Co vy na to?

V krátkodobém hledisku to 
tak vypadat může. Peníze došly 
s odchodem Dostála, nepodařilo 
se najít nového generálního part-
nera. Nová hala byla pro opavský 
basketbal klíčová. Na Mařád-
kově se dlouhodobě pokračovat 
nedalo.
Věřil jste, že se Opava 

dokáže do nejvyšší soutěže 
vrátit?

Abych řekl pravdu, moc jsem 
nevěřil. Ztratili jsme hlavního 
sponzora, což byl velký problém. 
Hráli jsme špici a začal jsem 
si myslet, že bychom to mohli 
zvládnout s vlastními odcho-
vanci, ale šlo o mylnou myš-
lenku. Takhle můžete uvažovat 
maximálně jen v hokeji. Těší mě 
ale, že v současné době máme 
v kádru čtyři klasické Opaváky.
Pojďme zpátky k vám. 

Dělal jste basketbalového 
komisaře, můžete tuto práci 
trochu objasnit? 

Je to něco obdobného jako 
delegát ve fotbale. Hlídám, aby 
dobře fungoval stolek časomě-
řičů a samozřejmě rozhodčí. 
U nás se dávají známky ve FIBA 
a VTB, navíc slovní hodnocení. 
Na základě hodnocení komi-
saře dostávají rozhodčí další 
delegace. Zaměřujeme se 

Dušan Štěnička: Basketbal se stal důležitou součástí mého života



nejen na samotný výkon, ale 
i na pohyb a třeba i váhu daného 
arbitra. V české lize mám výstup 
hotový za patnáct minut, kdežto 
při utkání FIBA a VTB děláme 
ještě rozbor videa minutu 
po minutě. Finální elaborát má 
pak tři strany.
Býval jste přísný?
Chyby rozhodčím vytknu 

hned po zápase, řeknu jim, co 
je třeba zlepšit. Většinou ale 
chválím, samozřejmě že když 

má někdo nadváhu dvacet kilo, 
nemohu to přejít bez povšimnutí.
Tahle práce obnáší 

i dobrou jazykovou znalost, 
kolika jazyky mluvíte?

Mluvím rusky, polsky, avšak 
slovem a písmem jen anglicky.
Máte jako komisař 

zápas, který vám utkvěl nej-
více v paměti?

Asi mám. Šlo o nále ME 
do dvaceti let v Turecku, ve kterém 
Španělsko porazilo Francii.

Máte také chalupu, dá 
se tedy říci, že jste domácí 
kutil?

Chajdu máme, kutil sice 
nejsem, ale všechno jsem 
nucen odedřít sám. Ne, že by 
mě to bavilo, ale pěstuji třeba 
hrách pro vnuky.
Jak si představujete 

ideální den?
Každý můj den je ideální. 

Dělám to, co chci, a to, co mě 
baví.

Čtvrteční zápas mezi opav-
skými basketbalisty si nenechá 
rozhodně ujít ani jedna z největ-
ších postav českého basketbalu 
Ladislav Sokolovský. Dvaačtyři-
cetiletý rodák z Přerova zanechal 
velkou stopu i ve slezské metro-
poli. Patřil k oporám Slezanů, 
nakonec svou bohatou a vele-
úspěšnou  kariéru v opavském 
klubu zakončil. Na svém kontě 
má bývalý kapitán reprezentace 
jedenáct mistrovských titulů. 
Prorazil jako trenér, vedl repre-
zentační dvacítku, nyní ale pra-
cuje v roli sportovního ředitele 
Nymburku. „Abych pravdu řekl, 
bafuňařina mě chytla,“ pousmál 
se Ladislav Sokolovský. Pracoval 
i mezi svátky. „Basket je mým 
životem, moc času na odpoči-
nek není,“ řekl ještě. Více už 
v krátkém rozhovoru, ve kterém 
mimo jiné zavzpomínal i na spo-
lupráci s čerstvým sedmdesátní-
kem Dušanem Štěničkou. 
Láďo, co v současné 

době děláte?
(usměje se). Dal jsem se 

na bafuňařinu, jsem sportovním 
ředitelem v Nymburku a musím 
přiznat, že práce mě pořádně 
chytla. Nikdy jsem netvrdil, že 
budu jenom trenér. 
Trénování jste opustil 

úplně?
To ne, chodím relaxovat 

k těm nejmenším, věnuji se naší 
jedenáctce. Ale třeba se k trené-
řině  někdy vrátím. Jak říkám, 
práce sportovního ředitele mě 
chytla. Daří se nám, díváme se 

do dalších let. Monitorujeme 
české hráče. 
Co říkáte na letošní 

výsledky Opavy? Překvapily 
vás?

Jsem mile překvapen, ale 
zase až tak úplně ne. Opava má 
za sebou účast v Lize mistrů, 
tyhle zkušenosti jsou pro ni 
k nezaplacení. Dobře je nyní 
prodává. Překvapil mě Kuba 
Šiřina, hraje famózní sezonu. 
Má za sebou šampionát v Číně, 
kde pár minut posbíral a to je 
k nezaplacení. Měl výbornou 
přípravu. Opavu má na zádech 
a táhne ji. 
Dokázal byste si ho 

představit v Nymburku?
Kuba je bezesporu dobrý 

hráč. V Opavě má veledůležitou 
roli, i pro Nymburk by byl platný. 
Na druhou stranu Nymburk je 
specický a ne všichni hráči, co 
za něj hráli, se dokázali v tomto 
klubu prosadit. 
Myslíte si, že Opavě to 

může letos medailově cink-
nout?

Na to je ještě brzy. Opava 
dobře začala, sice prohrála 
v Ústí, ale náskok i pro nad-
stavbu má slušný. Ovšem vše  
se lámat bude v play-off a vzhle-
dem k extrémní vyrovnanosti 
soutěže se může  stát všechno. 
Vyřazovací boje budou nevyzpy-
tatelné. Opavskému týmu věřím 
a moc mu přeji medaili. 
Vy budete druhého 

ledna sledovat osobně zápas 
Opavy s Nymburkem? 

Zápas si ujít nenechám, 
do Opavy se těším. Zůstáváme 
na noc, pak nás čeká na druhý 
den utkání v Ostravě. 
Pojďme nyní odbočit 

trošku jinam. Nedávno osla-
vil sedmdesáté narozeniny 
Dušan Štěnička, jedna z vel-
kých postav opavského bas-
ketbalu. Vy osobně jste s ním 
spolupracoval i po konci 
hráčské kariéry…

Pro mě je to výjimečný 
člověk. Řada lidí v Opavě vidí 
hlavně pana Dostála, Láďu 
Schreibra, Čoudu  nebo Davida 
Klapetka, ale pro mě byl Dušan 
Štěnička klíčovým mužem pro 
život opavského basketbalu. Mrzí 
mě, že bývá opomíjen. S klubem 
toho prožil strašně moc. Je 
schopný bafuňář, má obrovský 
přehled a je jazykově na výši.
Dá se říci, že během 

vaší kariéry jste toho prožili 
hodně…

Je to tak. Poprvé  jsme se  
potkali v jednadvaceti, kdy jsem 
přicházel do Opavy. Pomohl mi 
hodně. Byli jsme spolu u dvací-
tek, a to pět let, byť měl zdra-
votní problémy, nenechal mě 
ve štychu. Zažili jsme toho spolu 
hodně. Klidně bychom mohli 
s Dušanem napsat knihu. 
Dá se říci, že  basketbal 

je jeho životem…
Přesně tak. Obětoval mu 

hodně času. Velký obdiv zaslouží 
Dušanova manželka, protože si 
myslím, že v jejich rodině je bas-
ketbal na první místě. 

Ladislav Sokolovský: S Dušanem bychom mohli napsat knihu
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Pohled na tabulku nám 
napovídá, že výsledky jsou 
výborné. Druhé místo v tabulce 
za suverénním Nymburkem, 
a to s pouhými dvěma poráž-
kami. Ta v Nymburku se čekala, 
ta v Ústí už tak moc ne. A porov-
nání se stejným obdobím 
v minulém roce? Tehdy jsme se 
pohybovali ve druhé polovině 
tabulky s osmi porážkami.

Ani statistiky jednotlivců, 
i když basketbal je kolektivní 
hra, nejsou špatné. Dosavad-
ním nejlepším střelcem KNBL je 

Jakub Šiřina s průměrem 20.3 
bodu na zápas. Na 17. místě je 
pak Vašek Bujnoch (14.3). Náš 
kapitán vede i žebříček užiteč-
nosti s průměrným ratingem 
26.1, dalším opavským zástup-
cem je na 14. místě opět Václav 
Bujnoch (17.4).

V pořadí nahrávačů je Jakub 
Šiřina druhý se zápasovým 
průměrem 7.9 asistence, vede 
Královský Sokol Peda Stamen-
ković (9.3). Na doskoku vládne 
Petr Bohačík (11.1), náš Vašek 
Bujnoch je s průměrem 5.5 

doskoku na 17. místě, Martin 
Gniadek (4.3) je 39.

V přesnosti střelby z peri-
metru je za královéhradeckým 
Pavolem Lošonským (60 %) 
náš Luděk Jurečka (52.5 %) 
a čtvrtý pak Václav Bujnoch 
(48.4 %). V první dvacítce jsou 
ještě Radim Klečka, Martin Gni-
adek a Filip Zbránek. Pořadí 
ve střelbě dvojek vede nym-
burský Zach Hankins (73.6 
%), Kuba Šiřina (66.4 %) je 
8., Luděk Jurečka (63.0 %) je 
na sedmnáctém místě.

Opavské áčko očima statistik

Na konci kalendářního 
roku 2019 je opavská rezerva 
na solidním 5. místě s bilancí 
7 - 6, o rok dříve na tom byla 
se sedmi porážkami obdobně. 
A jak si vedou opavští basket-
balisté v jednotlivých statisti-
kách?

Tabulku střelců vede s prů-
měrem 25.3 bodů na zápas 
Jakeem Arington z Jindři-
chova Hradce, Jirka Štěpánek 
(19.3) je sedmý, Lukáš Buko-
vjan (18.8) je na 11. místě. 
Ještě lépe si vedou zástupci 
BK Opava 2010: Viktor Cvek 
(20.7) je čtvrtý, Jirka Dihel 
(19.9) šestý. Nejvyšší prů-

měrný rating (31.6) má v 1. lize 
Viktor Cvek, sedmý v pořadí je 
Jirka Dihel (23.2). Ze zástupců 
naší rezervy je na tom nejlépe 
Jakub Slavík (21.0) na 13. 
místě, těsně za ním jsou 15. 
Jiří Štěpánek (20.5) a Lukáš 
Bukovjan (20.1) na šestnácté 
příčce.

Mezi rozehrávači ale Lukáš 
Bukovjan kraluje, když má 
průměr 7.6 koncové přihrávky 
na zápas. Desátý je zástupce 
OP 2010 Viktor Cvek (4.1), 
Kryštof Vlček na 15. místě 
má průměr 3.8. Doskakujícím 
hráčům vládne Viktor Cvek 
(12.6 doskoku na zápas), 

dvojice Štěpánek a Slavík 
na 6. a 7. místě má průměry 
8.8 resp. 8.7 doskoku na zápas.

Mezi střelci z perimetru je 
z naší rezervy nejpřesnější Ště-
pánek s úspěšností 40 %, což 
ho řadí na 40. místo v pořadí 
prvoligových hráčů. Dvojko-
vou střelbu má z Opavy nej-
lepší Mikuláš Pavlík (59.3 %), 
což mu stačí na 44. místo. 
Pořadí ale je, stejně jako u střel 
z perimetru, ovlivněno různým 
počtem pokusů, takže para-
doxně ho vede Robert Dihel 
z OP 2010 s úspěšností 85.7 %, 
ale jeho bilance je 6 úspěšných 
střel ze 7 pokusů.

Opavské béčko očima statistik

Brněnské mmcité1 se roz-
loučilo už se dvěma ze tří zahra-
ničních hráčů pořízených během 
rozehrané sezony. Po sene-
galském křídlu Pape Diattovi, 
který stihl jen 7 ligových utkání, 
byl pro neuspokojivé výkony 

propuštěn i slovinský power 
forward Andraž Kavaš, který 
své angažmá završil domácím 
duelem s USK Praha 11. pro-
since. Celkem odehrál 9 zápasů 
s průměry 3,8 bodu za 13 
minut. „Andraž měl do týmu 

přinést zkušenost a být jedním 
z lídrů, což svou validitou 
1,1 na zápas bohužel nespl-
nil, a proto jsme se rozhodli 
ukončit s ním smlouvu,“ uvedl 
generální manažer klubu Filip 
Jimramovský.

Andraž Kavaš skončil v Brně






