




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

31/10
55/16
11/4
14/4
74/19
41/16 
4/1

48/21
67/31
1/0
7/2

65/34
111/40
19/4

258.5
246.0
110.3
104.0
365.3
277.4 
143.2
346.2
423.3
12.5
53.2
371.8
528.6
158.7

22/15
 4/3

17/12
3/3

14/10
38/29 
29/22
37/28
70/55
2/2
9/7

20/17
79/57
24/14

69
65
44
31
103
111
61
193
232
4
35
157
339
42

41/12
 12/7
32/10
17/8
33/18
44/17 
29/18
97/51
78/42
3/1

16/11
31/19
127/81
16/8

Statistiky posledních zápasů
BK Opava - Nymburk 76:91 
(18:24, 35:43, 57:67)
Body: Gniadek 18, Šiřina 15, 
Jurečka 10, Bujnoch 9, Klečka, 
Zbránek po 6, Slavík 5, Švandr-
lík 4, Bratčenkov 3 - Bohačík 17, 
Dixon 15, Dalton 14, Hankins 9, 
Hruban, Šafarčík po 8, Booker 7, 
Kříž 6, Peterka 4, Pumprla 3.
Střelba 3b.: 38/11:37/17
Střelba 2b.: 40/18:30/16
TH: 15/7:14/8
Doskoky: 45:46
Chyby: 18:17

USK Praha – BK Opava 88:58 
(26:16, 47:36, 69:43)
Body: Appleby 21, Stevanovic 16, 
Sehnal 13, Proleta 11, Křivá-
nek 9, Marić 8, Mareš 6, Petružela 
a Štěrba 2 - Šiřina 19, Švandrlík 9, 
Bujnoch 8, Jurečka a Štěpánek 6, 
Gniadek a Klečka 3, Bukovjan 
a Slavík 2.
Střelba 3b.: 19/8:25/6
Střelba 2b.: 40/26:31/14
TH: 18/12:19/12
Doskoky: 42:23
Chyby: 25:21

SA Brno – BK Opava 52:140 
(10:37, 33:65, 43:103)
Body: Strašák 13, Šebela 10, 
Rotrekl 6, Šulc 6, Souček 5, Vyrou-
bal 4, Rygl 3, Müller 3, Musil 2 
– Klečka 33, Jurečka 28, Švandr-
lík 19, Bujnoch 13, Dragoun 11, 
Kurečka 10, Gniadek 9, Bratčen-
kov 9, Zbránek 6, Šiřina 2.
Střelba 3b.: 19/4:43/24
Střelba 2b.: 39/17:37/24
TH: 11/6:21/20
Doskoky: 29:41
Chyby: 21:13

NH Ostrava
mmcité1 Brno
Olomoucko
Královští sokoli
Tuři Svitavy
USK Praha

BK Opava
ERA Nymburk
ARMEX Děčín

GEOSAN Kolín
Ústí nad Labem

JIP Pardubice

Rozlosování – 18. kolo 
–
–
–
–
–
–

www.bkopava.cz

1995
1994
1998
1990
1992
1995
2000
1999
1985
2000
1995
2001
2000
1993

192 cm
187 cm
178 cm
203 cm
196 cm
193 cm
195 cm
191 cm
205 cm
194 cm
203 cm
195 cm
199 cm
208 cm 

NH Ostrava

K
R
R
P
K

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

číslo dresu a jméno

  1
2
4
5
7
9

10
16
17
18
21
24
33
66 

CHOLEVA Adam
NEWKIRK Josh
NÁBĚLEK Martin
CARROLL John
ŠMÍD Filip
PUMPRLA Radek
SNOPEK Matěj
HAVLÍK Tomáš
BOHAČÍK Petr
SVOBODA Štěpán
HEINZL Dominik
LUKÁČ Dominik
PALENIK Juraj
KOLONIČNÝ Jan 

narozen výška post

Trenéři: BÁLINT Peter, BARTOŠEK Tomáš

90 kg
85 kg
78 kg
105 kg
96 kg
90 kg
95 kg
88 kg
105 kg
81 kg
105 kg
90 kg
88 kg
100 kg 

váha



nejen v hráčském kádru. 
Na místo hlavního trenéra totiž 
usedl po Dušanu Medveckém 
Peter Bálint, který si jako asis-
tenta vzal Tomáše Bartoška 
z Pardubic.

Z týmu odešli všichni ciz-
inci a také Lukáš Bažant, přišli 
Američan Josh Newkirk, Ir John 
Carroll, Filip Šmíd a Radek 
Pumprla. Z dorostu pak tým 
doplnili Matěj Snopek, Dominik 
Lukáč a z Prostějova Slovák 

Ukončit sérii tří ligových 
porážek v řadě, to bude hlavní 
úkol našich basketbalistů 
v souboji s Ostravou.

Historie klubu NH Ostrava 
sahá do roku 1952, kdy byla 
založena tělovýchovná jed-
nota Sokol Ocel NHKG Ostrava. 
Po sloučení s Tatranem Ostrava 
se pak ostravští basketbalisté 
dostali až do nejvyšší soutěže, 
ve které hrají nepřetržitě už 
prakticky 50 let. Za tu dobu 
získali 3 stříbrné medaile a 6x 
obsadili třetí místo. Dvakrát 
se pak radovali jako vítězové 
domácího basketbalového 
poháru. Od roku 1991 se 
samostatný basketbalový klub 
jmenuje BK NH Ostrava.

Poslední ligovou medaili, 
kterou byl bronz, získali ostravští 
basketbalisté v ročníku 2012/13 
Mattoni NBL. Další sezóny sice 
již tak úspěšné 
nebyly, přesto 
byla Ostrava 
stále pravidel-
ným účastníkem 
vy řa zova c í c h 
bojů. V ročníku 
2013/14 skončila 
osmá a v ročníku 
2014/15 brala 
7. místo. 
V  m i n u l ý c h 
čtyřech sezónách 
se ale do play-
off nedostala. 
Její poslední 
umístění bylo 
jedenácté místo, 
stejně jako obě 
sezóny předtím.

Po  s e z ó n ě 
nastaly opět 
velké změny 

Juraj Páleník. John Carroll ale 
nepřesvědčil a místo něho se 
v týmu objevil Američan Kam-
meon Holsey.

Náš regionální rival zatím 
vyhrál pouze třikrát, čtrnáctkrát 
odešel poražen a v tabulce mu 
patří předposlední 11. příčka. 
Poslední výhru zaznamenalo 
“Enháčko” před vánocemi 
2019, kdy doma porazilo Kolín 
101:89. Hlavními oporami týmu 
jsou Josh Newkirk (prozatím 
nejlepší střelec KNBL), Kam-
meon Holsey a Petr Bohačík 
(v KNBL druhý na doskoku).

S celkem NH Ostrava jsme 
naposledy prohráli 28.9.2016 
v Ostravě a úspěšní jsme byli 
i v tomto ročníku, kdy jsme 
v Ostravě v 7. kole zvítězili 
107:72. Ovšem ani to ani 
dosavadní tabulkové postavení 
našich sobotních soupeřů nás 

nesmí ukolé-
bat. Je to prostě 
derby, které má 
zvláštní náboj 
také v tom, 
že většina 
o p a v s k ý c h 
hráčů pochází 
z Ostravy. 

K v a l i t a 
našeho týmu, 
který si ve středu 
s chutí zastřílel 
v Brně v osmi-
nále Českého 
poháru (140:52 
s SA Komfort), 
a skvělé opavské 
publikum by ale 
měly převážit 
misky vah 
na naši stranu.

20. kolo NBL: BK Opava – mmcité1 Basket Brno – sobota 18. ledna 2020, 18.00 hod., Hala Opava
22. kolo NBL: BK Opava – Olomoucko – středa 29. ledna 2020, 18.00 hod., Hala Opava

16. kolo I. ligy (sk. B): BK Opava „B“ – SA KOMFORT Brno – 17. ledna 2020, 19.00 hod., Hala Opava
18. kolo I. ligy (sk. B): BK Opava „B“ – Basket Opava 2010 – 31. ledna 2020, Hala Opava

Příští domácí zápasy BK Opava

Náš dnešní soupeř: NH Ostrava



Kooperativa NBL 2019/2020
rozpis a výsledky zápasů základní části

:
:
:
:
:
:

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

:
:
:
:
:
:

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

:
:
:
:
:
:

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

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 

  19
13
12
11
10
10
9
8
4
3
3
2 

 0
4
5
6
7
8
9
9

13
14
14
15 

1896:1400
1486:1288
1507:1408
1349:1255
1395:1445
1561:1471
1448:1452
1382:1385
1412:1639
1288:1428
1370:1669
1362:1616 

 100.0
76.5
70.6
64.7
58.8
55.6
50.0
47.1
23.5
17.6
17.6
11.8 

19
17
17
17
17
18
18
17
17
17
17
17 

Aktuální tabulka Kooperativa NBL

:
:
:
:
:
:

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

BK Opava
Děčín
Kolín

Svitavy
Pardubice

USK Praha

91
76
87
82
71
83

  76
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

58
73
107
77
82
111 

  88
67

102
104
79
84

:
:
:
:
:
:

NH Ostrava
Brno
Olomoucko
Král. sokoli
Svitavy
USK Praha

BK Opava
Nymburk

Děčín
Kolín

Ústí n. L.
Pardubice

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

17. kolo NBL

18. kolo NBL

:
:
:
:
:
:

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

BK Opava
Brno

NH Ostrava
Nymburk

Děčín
Kolín

–
–
–
78
–
–  

 –
–
–

99
–
–

22. kolo NBL

:
:
:
:
:
:

BK Opava
Kolín
Děčín
Nymburk
NH Ostrava
Brno

Svitavy
Pardubice

USK Praha
Ústí n. L.

Král. sokoli
Olomoucko

–
–
–
–
–
–

 –
–
–
–
–
–

21. kolo NBL



Podle očekávání míří opavští 
basketbalisté do další fáze Čes-
kého poháru. Slezané splnili roli 
velkého favorita a na palubovce 
SA Komfort Brno vyhráli 140:52. 
Dalším pohárovým soupeřem 
Opavy budou doma Svitavy. 

„K zápasu jsme přistoupili 
zodpovědně. Od prvních minut 

jsme měli utkání pod kontro-
lou. Doufám, že jsme se tímto 
vítězstvím dostali do pohody 
a naladili se dobře na sobotní 
derby s Ostravou,“ řekl trenér 
BK Opava Petr Czudek.
 
SA Komfort Brno – BK Opava 
52:140 (10:37, 33:65, 43:103)

Body: Strašák 13, Šebela 10, 
Rotrekl 6, Šulc 6, Souček 5,  
Vyroubal 4, Rygl 3, Müller 3, 
Musil 2 – Klečka 33, Jurečka 
28, Švandrlík 19, Bujnoch 13, 
Dragoun 11, Kurečka 10, Gni-
adek 9, Bratčenkov 9, Zbrá-
nek 6, Šiřina 2. 

Splněná povinnost v Brně

Opavské selhání na Folimance
Třetí porážka v řadě! Opa-

vští basketbalisté po dobrém 
výkonu proti Nymburku 
totálně vyhořeli na pražské 
Folimance. V rámci sedmnác-
tého kola prohráli s domácími 
Vysokoškoláky zcela jasně 
88:58. S klidem se dá říct, že 
na co hosté sáhli, to pokazili. 

V opavské sestavě chyběl 
Filip Zbránek, nicméně 
s týmem do hlavního města 
odcestoval. „Filip má drobné 
zdravotní problémy. Absol-
voval předzápasové rozcvi-
čení, ale na zápas to nebylo,“ 
vysvětloval opavský asistent 
Kryštof Vlček. 

Slezanům nevyšla už první 
čtvrtina. „Byli jsme měkcí 
a soupeř nás za to trestal. 
Náš výkon byl opačný oproti 
tomu, který jsme předvedli 
s Nymburkem,“ smutnil asis-
tent Petra Czudka. „Ve druhé 
čtvrtině jsme se dokázali 
do utkání vrátit,“ pokračoval. 
Jenomže v samotném závěru 
ztratil balon Klečka a Pražané 
opět šli do dvouciferného 
vedení. 

„Chtěli jsme po přestávce 
zvýšit agresivitu. Bohužel 
sestava, která šla na palu-
bovku, se nedokázala pro-
sadit střelecky. Domácí nás 

trestali z rychlého protiútoku 
a zaslouženě vyhráli. Velký 
zápas odehrál Appleby,“ uza-
vřel Vlček. 

USK Praha – BK Opava 
88:58 (26:16, 47:36, 69:43)
Body: Appleby 21, Stevano-
vic 16, Sehnal 13, Proleta 11, 
Křivánek 9, Marić 8, Mareš 6, 
Petružela a Štěrba 2 - Šiřina 
19, Švandrlík 9, Bujnoch 8, 
Jurečka a Štěpánek 6, Gniadek 
a Klečka 3, Bukovjan a Slavík 
2. Rozhodčí: Blahout, Kurz, 
Pokorný. TH: 18/12:9/12. 
Trojky: 8:6. Doskoky: 42:23. 
Fauly: 25:21. Diváci: 955.

Foto: www.facebook.com/uskpraha



Basketbalisté Opavy tři-
krát v řadě klopýtli, pro klub 
ze slezské metropole v letošní 
sezoně nevídaný jev. Napo-
sledy prohrál výběr trenéra 
Petra Czudka na pražské 
Folimance 88:58. „Nebylo 
to dobré, takhle hrát nemů-
žeme,“ uvědomuje si dobře 
zkušený kouč. Jeho tým má 
před sebou náročný program. 
Ve středu zvládl pohárovou 
bitvu s Brnem, nyní ho čeká 
těžší oříšek, sobotní derby 
s Ostravou.  
Trenére, jak jste 

skousl porážku na Foli-
mance s USK Praha?

Každou koušu těžce, ale 
na Folimance jsme nebyli 
vůbec rovnocenným part-
nerem domácímu výběru. 
Hodně to připomínalo náš 
výlet do Ústí nad Labem. 
Myslel jsem, že takový výpa-
dek se již opakovat nebude 
a tyto věci budeme zvládat 
lépe. Ukázalo se, že jakmile 
nám teče do bot, tak nejsme 
schopni se vrátit do zápasu. 
Bavil jsem se s hráči, že je to 
o individuální formě, o formě 
týmu. Na jedné straně 
není důvod k panice, ale 
na druhou stranu je třeba, 
aby zabrali ostatní hráči 
a nebylo to jenom na Jakubu 
Šiřinovi, protože potom jsme 
čitelní a výsledky mohou být 
horší než jsou. 
Myslíte si tedy, že 

soupeři vaši hru pro-
koukli?

Tak bych to neřekl. Hra-
jeme ve stejném složení 
delší dobu. Kuba Šiřina měl 
excelentní podzim, táhl nás. 
Nyní je úkol na ostatní hráče, 
aby se připojili a abychom 
byli nebezpečný tým, kdy 
hrozí nebezpečí od sedmi 
osmi hráčů v útoku a byli 
jsme kompaktní v obraně. 
Jsem překvapený z toho, že 
Nymburk jsme zvládli velmi 
dobře, bylo tam nasazení, 

výborná kulisa. Hned poté 
jsme ale schopni se s pro-
minutím takto zhovadit. Je 
to otázka nejen na mě, ale 
i na kluky. V sobotu hostíme 
doma Ostravu, která se zlep-
šuje. Není v lize jednodu-
chého soupeře. I ti, co jsou 
dole, makají, posouvají se 
a je to na nich vidět. Nikdo 
k nám nepřijede s dárkem. 
Musíme se vrátit k poctivé 
hře a v útoku budeme nebez-
peční. 
Na Folimance nehrál 

Filip Zbránek, jaký je jeho  
aktuální stav?

Měl naražené koleno, 
na Folimance se rozcvičoval, 
ale nešlo to. V úterý absol-
voval plný trénink, ve středu 

dostal  nějaké minuty v Brně, 
věřím, že  na derby bude 
k dispozici. Je to bojovník 
a bojovnost nám chyběla. 
V sobotu hrajete 

s Ostravou. Říká se, že 
derby nemá favorita. 
V tomto střetnutí ale jím 
Opava bude…

Máme dvě ostudné prohry 
v Ústí a na USK, další dvě 
s Nymburkem, s kterými se 
počítalo. Výsledkově je to 
zatím nadstandardní, lepší 
než jsme očekávali. Jsme 
ale nohama na zemi. Derby 
nikdy nemělo favorita. Při-
jede Ostrava, která je natě-
šená a přijede to zkusit. My 
musíme potvrdit roli favorita 
a dostat se do pohody. 

Petr Czudek: Nikdo k nám nepřijede s dárkem



Co vše přináší příprava 
basketbalového zápasu 
v Opavě? Své o tom ví Ondřej 
Ludvík. Rodák z Vávrovic, 
který se výraznou měrou 
na této činnosti ve slezském 
klubu podílí. Točí se hlavně 
kolem vstupenek, plakátů či 
zápasového zpravodaje. Práce 
pro klub je pro něj svým způ-
sobem i koníčkem.

Jak probíhá příprava 
na ligový zápas z vašeho 
pohledu?

Příprava na zápas začíná 
už měsíc až dva dopředu, kdy 
se dávají do tisku termíny 
zápasů pro výlep na náš tro-
lejbus, který jezdí po městě. 
S předstihem se domlouvají 
i partneři do poločasových 
soutěží. Asi dva týdny před 
zápasem se nechávají tisk-
nout plakáty, které se dávají 
na výlepové plochy po městě 
a v okolí. Týden před zápa-
sem se dává do tisku barevná 

část zpravodaje, dva až tři dny 
před zápasem pak jde do tisku 
černá část zpravodaje s texty. 
V den zápasu je potřeba mít 
nachystány limity do pokladny 
a ke zpravodajům, z mincí 
jsou potřeba desetikoruny, 
dvacetikoruny a padesátiko-
runy, z každého druhu po sto 
kusech, při play-off ještě větší 
množství. Z papírových peněz 

pak stačí stokoruny a dvou-
setkoruny, ostatní se nasbírá 
od fanoušků při placení. 
Finální příprava pak začíná asi 
dvě hodiny před utkáním, kdy 
se spustí pokladny, chystá se 
bufet, výčepy, musí se zaktu-
alizovat čtečky ke vstupům, 
nachystat kamery pro on-
-line přenos, spustit světelná 
tabule, navést jména hráčů 
a nachystat reklamy partnerů 
a termín příštího zápasu. Pro 
zajištění zápasu je potřeba 
asi 30 lidí – pokladní, kontrola 
vstupu, prodej zpravodajů, 

výčepy, obsluha v bufetu, lidé 
u stolku časoměřičů, pouštění 
hudby, kameramani, komen-
tář a střih on-line přenosu, 
pořadatelé.
Co máte konkrétně 

na starosti vy?
Mým úkolem na zápase je 

zajistit fungování vstupenko-
vého systému, takže prodej 
v pokladně a kontrola vstu-

penek a perma-
nentek, prodej 
z p r a v o d a j ů . 
Během zápasu 
pak fotím pro 
potřeby klubu 
– na web 
a do zpravo-
daje, fotky 
se posílají 
i do novin a pro 
různé spor-
tovní weby. 
Velká část 
práce je pak 
i po zápase – je 
potřeba sestří-
hat záznam 
z tiskové konfe-
rence, zaktua-
lizovat klubový 
web, sociální 
sítě. Celé to 
trvá asi dvě 
hodiny, takže 
po zápase 
obvykle odchá-
zím z haly 
poslední. Kole-

gyně Markéta má na starosti 
vše okolo jídla, nealka a piva. 
Dušan Štěnička a Kamil Vajda 
se starají o stolek časoměřičů, 
rozhodčí a delegáta. Pořa-
datele a ochranku má pod 
palcem Jirka Šíma. Většina lidí 
na basketu pracuje už řadu 
let, takže chodí na zápasy 
automaticky a každý ví, co 
a kdy má dělat. V poslední 
době se hlavně stolek časo-
měřičů omlazuje, nejvíc je to 
patrné na pozici komentátora, 
kde se pan Chlouba střídá 
s Honzou Krejčířem.

Ondřej Ludvík: Příprava zápasu? Vše má svá pravidla!



Jak moc vám pomáhá 
elektronický prodej vstupe-
nek?

Dříve jsme používali bločky 
vstupenek, vše bylo bez míst 
a poměrně jednoduché, jen 
se dotiskl termín a soupeř. 
Elektronický prodej vstupe-
nek je oproti tomu náročnější 
na provoz, ale podle mého 
komfortnější pro fanoušky. 
Jednak mají majitelé perma-
nentek svá konkrétní místa, 
stejně tak v on-line před-
prodeji si každý může vybrat 
své místo a nemusí čekat 
ve frontě u pokladny. Lístky 
je možné koupit on-line až 
do začátku zápasu. Na běžný 
zápas se prodá asi 30 % vstu-
penek on-line, když ale přijde 
takový zápas jako naposledy 
s Nymburkem, je to i dvojná-
sobné množství.
Před zápasem s Nym-

burkem to byl asi větší nápor 
na celý systém nebo ne?

Systém funguje prakticky 
bez problémů, jestli se prodá 
lístků sto nebo tisíc, je pak 
už jedno. Jen se musí navýšit 
počet čteček u vstupu, pro-
tože jedním vstupem projde 
pohodlně asi 700 osob, potom 
už se tvoří delší fronty. Úzkým 
místem je pro nás prodej lístků 
v pokladně. Jednak jsou tam 
jen tři prodejní místa a potom 
každé prodejní místo musí být 

vybaveno notebookem a ter-
motiskárnou, jejichž cena je 
asi pětadvacet tisíc. Proto jsou 
on-line jen dvě okýnka a třetí 
prodává předtištěné vstu-
penky.
Dá se přesně určit počet  

diváků?
Počet diváků v hale víme 

přesně, čtečky jsou připojeny 
na internet, takže se počet 
diváků v hale asi co 10 sekund 
aktualizuje. K výslednému 
číslu ze systému se pouze 
připočítávají skupiny, které 
nejdou přes hlavní vchod – 
třeba děti z přípravek, když 
mají vystoupení. Po zápase 
pak máme statistiku, kolik 
bylo průchodů fanoušků s per-
manentkami či kolik bylo kte-
rých vstupenek – základních, 
pro mládež, pro seniory, ZTP, 
rodinných.
Součástí je zápasový 

zpravodaj, vyplatí se dělat? 
Nebo je to spíše doplněk?

Zpravodaj na basket patří, 
jsou v něm vždy aktuální 
informace, rozhovory, sou-
pisky, výsledky, tabulka, část 
textů se objevuje na sociál-
ních sítích a na našem webu. 
Náklad je obvykle 300 ks, asi 
padesát se použije pro hráče, 
stolek časoměřičů, partnery, 
rozhodčí a soupeře. Zbytek 
se prodává. Je zajímavé, že 
počet prodaných kusů se moc 

nemění, i když je na utkání 
více lidí. Na jedno utkání byl 
zpravodaj zdarma, protože 
ho zaplatil jeden z partnerů, 
který tam měl reklamu. Tehdy 
se ho rozdalo dvojnásobné 
množství.
Nově spolupracujete 

i na chodu občerstvení...
Ještě když jsem jezdil 

na venkovní zápasy Ligy 
mistrů, jsem si vždy všímal, 
jak se co kde dělá. Před sezo-
nou jsme se pak v klubu bavili, 
co by se dalo pro diváky zlep-
šit, a výdej občerstvení byl 
jedním z návrhů. Inspirovali 
jsme se systémem, který 
měli v Bonnu – hala byla větší 
a na basket tam chodilo i více 
lidí. Měli několik prodejních 
míst, vždy na konkrétní sor-
timent – nealko, pivo, víno, 
preclíky, pizzu a třeba pro děti 
i kompletní sortiment sladkostí 
Haribo. Zlepšit výčep piva jsem 
si vzal na starost, nejprve došlo 
k přesunu do nového okna pod 
tribunou, vyměnilo se chlazení 
a daly se nové výčepní sto-
jany. Sudy s pivem se dávají 
k výčepu dříve, aby nepěnilo. 
Když mám před zápasem vše 
hotovo, pomůžu občas s čepo-
váním, protože to je čas, kdy je 
tam největší nápor. Díky pře-
sunu výčepu s pivem se rovněž 
mohl zřídit výčep na Kofolu 
v bufetu.

Favorizované Olomoucko, 
jeden z horkých kandidátů 
na medaili v KNBL, uspěl 
v pohárovém duelu v Opavě.  
Tým trenéra Predraga Benačka 
zdolal ligovou rezervu BK 
Opava 112:67.

„Český pohár hrajeme 
proto, abychom si zahráli 
s týmy z nejvyšší soutěže a to 
se nám splnilo,“ řekl trenér 
opavské rezervy David Kla-
petek. „Olomoucko patří 
k aspirantům na medaili 
a na palubovce to bylo znát. 
Hosté přijeli v silné sestavě, 

bylo vidět, že nechtějí nic pod-
cenit,“ zakončil domácí kouč. 

BK Opava B – Olomoucko 
67:112 (12:30, 27:60, 44:79)
Body: Štěpánek 21, Slavík 14, 
Vlček 12, Bukovjan 9, Pavlík 4, 
Voznička 3, René Klapetek 2, 
Týn 2 - Štěpán 21, Váňa 21, 
Douglas 14, Norwa 9, Kouřil 
8, Sehnal 8, Vašát 8, Klepač 
7, Palyza 6, Goga 5, Morgan 5. 
Rozhodčí: Vondráček, Jedlička. 
TH: 9/6:21/11. Trojky: 9:13. 
Doskoky: 32:50. Fauly: 13:12. 
Diváci: 50. 

Béčko v poháru končí
Opavští basketbalisté 

ve vyřazovacích bojích Alpe 
Adria cupu narazí na Děčín. 
Utkání se Severočechy bude 
spojeno i s ligou. Druhého 
února se Slezané utkají v Ústí 
nad Labem s domácí Slunetou 
v rámci KNBL, o den později je 
čeká duel Alpe Adria v Děčíně. 
Pátého a šestého února  přijde 
domácí dvojutkání s Válečníky. 
Nejdříve v rámci ligy, následně 
v poháru. V případě postupu 
do další fáze AAC změří  tým 
Petra Czudka síly s vítězem 
dvojice Gmünd – Srkljevo.

V AAC na Děčín
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Basketbal v Opavě táhne! 
Fanoušci ve slezské metro-
poli ve čtvrtek ukázali, že 
patří k nejlepším v repub-
lice. Ve čtvrtek udělali divácky 
rekord této sezony. Na duel 
s Nymburkem jich dorazilo 
2 030, pověstné „žluté peklo“ 
ukázalo svou sílu. Klub navíc 
pozval na zápas i malé bas-
ketbalisty z Příbora a Bruntálu. 
Svou roli sehrál i nový moderá-

tor Jan Krejčíř, který povedené 
atmosféře pomohl. I když Sle-
zané s favoritem prohráli 76:91, 
tribuny jim po závěrečném 
klaksonu tleskali vestoje. Nym-
burk se na vítězství pořádně 
nadřel, odpor domácího výběru 
zlomil až v posledních minutách 
díky čtyřem trojkám Dixona. 
„Velká paráda, ze zápasu jsem 
nadšený. Atmosféra i úroveň 
utkání byla hodna Lize mistrů,“ 

byl nadšený sportovní ředitel 
Nymburka a bývalý hráč Opavy 
Ladislav Sokolovský. „Před 
opavskými fanoušky smekám. 
Je vidět, že basket milují. 
Celá republika je může Opavě 
závidět,“ zvedl prst bývalý 
reprezentant. Příznivci opav-
ského basketbalu nechyběli 
ani na pražské Folimance, kde 
v hojném počtu sledovali nepo-
vedený výkon svých miláčků. 

Fanoušci BK Opava se předvedli

Hned dvě posily naráz 
získal kolínský GEOSAN. První 
je absolvent prvodivizní Rider 
University Anthony Durham, 
který v minulé sezoně (své 
poslední na škole) knihoval 
9,4 bodu, 3,7 doskoku a 2 asi-
stence za 29 minut. Letošní 
sezonu zahájil tento 23letý, 

190 cm vysoký americký guard 
v kyperské nejvyšší soutěži 
v týmu Enosis Neon Paralimni, 
kde sbíral v průměru 11,6 
bodu, 5,4 doskoku a 3,6 asi-
stence za 27 minut. Druhým 
novým mužem je 28letý, 
208 cm vysoký americký 
power forward John Mitchell, 

přicházející z Newcastlu hra-
jícího britskou BBL. V minulé 
sezoně hájil barvy mexického 
klubu Pioneros de Los Mochis, 
přičemž v CIBACOPA (liga 
severozápadu Mexika) zapi-
soval 15,3 bodu a téměř 11 
doskoků na utkání. Předtím si 
vyzkoušel i angažmá v Gruzii.

Americké duo k Medvědům






