BK Opava
číslo dresu a jméno
6
7
8
9
11
12
14
17
20
21
23
24
33
78

KLEČKA Radim
BUKOVJAN Lukáš
ŠVANDRLÍK Jan
ZBRÁNEK Filip
KAVAN Kryštof
KVAPIL Miroslav
GNIADEK Martin
KUREČKA Matouš
ŠTĚPÁNEK Jiří
ROBENEK Adam
JUREČKA Luděk
ŠIŘINA Jakub
SLAVÍK Jakub
MIČKA Jan

narozen výška
1990
1998
1994
1990
2002
1993
1990
2000
1998
2000
1983
1987
1999
2002

váha

189 cm 88 kg
181 cm 65 kg
201 cm 90 kg
196 cm 96 kg
194 cm 75 kg
202 cm 97 kg
203 cm 100 kg
192 cm 85 kg
203 cm 80 kg
199 cm 97 kg
198 cm 92 kg
186 cm 78 kg
199 cm 81 kg
201 cm 100 kg

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

3.4
34.7
26.2
23.6
18.2
5.8
32.5
37.5
18.3
-

2/0
3/1
5/2
3/3
5/3
0/0
3/2
13/6
4/2
-

1/0
5/2
4/2
0/0
4/1
1/0
6/4
14/6
1/0
-

0/0
1/1
6/5
1/1
0/0
0/0
0/0
8/6
1/0
-

0
9
15
7
9
0
16
36
4
-

Trenéři: CZUDEK Petr, VLČEK Kryštof

DEKSTONE Tuři Svitavy
číslo dresu a jméno
BUJNOCH Václav
DRAGOUN Rostislav
GOGA Adam
HLOBIL Jan
KŘIVÁNEK Jan
MARKO Roman
PROLETA Domagoj
SEHNAL Marek
SLEZÁK Pavel
SVOBODA Matěj
SVOJANOVSKÝ Jiří
WELSCH Marek

narozen výška
1993
1996
1997
1997
1994
1986
1998
1996
1984
1996
2002
1999

váha

post

200 cm 95 kg
190 cm 94 kg
196 cm 84 kg
201 cm 90 kg
202 cm 103 kg
192 cm 92 kg
207 cm 95 kg
196 cm 90 kg
186 cm 82 kg
200 cm 93 kg
194 cm 69 kg
180 cm 75 kg

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

Rozlosování – 2. kolo
Královští sokoli – ARMEX Děčín

Trenér: PIVODA Lukáš, BLAHO Martin

Basket Brno – Olomoucko
ERA Nymburk – GEOSAN Kolín
BK Opava – Tuři Svitavy
JIP Pardubice – Ústí nad Labem
NH Ostrava – USK Praha

www.bkopava.cz

Výsledky přípravných zápasů
GTK Gliwice - BK Opava 86:89
(25:19, 48:41, 65:65). Body
Opavy: Jurečka 19, Šiřina 17,
Kvapil 11, Mička 8, Švandrlík 6,
Zbránek 6, Slavík 5, Bukovjan 5, Gniadek 4, Kurečka 3.

Svitavy – BK Opava 95:84
(30:29, 47:52, 76:66). Body
Opavy: Gniadek 20, Šiřina 19,
Švandrlík 11, Kvapil 9, Zbránek 9, Robenek 5, Bukovjan 5,
Jurečka 3, Slavík 3.

BK Opava - Sokol Lancut
73:68
(21:18,
35:41,
43:49). Body Opavy: Štěpánek 18, Švandrlík 16, Šiřina a
Jurečka 12, Kvapil 10, Slavík 4,
Bukovjan 1.

BK Opava - NH Ostrava 87:72
(19:20, 43:38, 66:53). Body:
Švandrlík 16 16, Kvapil 14,
Jurečka
12,
Zbránek
11,
Bukovjan 8, Slavík a Mička 7,
Šiřina 6, Kurečka 1.

BK Iskra Svit - BK Opava 70:93
(14:23, 31:50, 45:73). Body
Opavy: Jurečka 21, Šiřina 20,
Gniadek 16, Kvapil 13, Mička 9,
Kurečka a Slavík 4, Bukovjan,
Švandrlík a Štěpánek 2.

Spišští Rytíři SNV - BK Opava
63:73 (14:27, 30:46, 47:54).
Body Opavy: Jurečka 17, Zbránek 15, Šiřina (9 as.) a Gniadek 12, Slavík 8, Bukovjan 5,
Švandrlík 4, Kvapil 2.

Náš dnešní soupeř: DEKSTONE Tuři Svitavy
Ve druhém kole Kooperativa NBL přivítáme v Opavě
celek svitavských Turů.
Basketbal se ve Svitavách
hraje již od roku 1951, ale
v nejvyšší soutěži se celek
z tohoto města představil
až v sezóně 2010/11. Svitavy končily vždy pod hranicí
play-off, až v sezóně 2015/16
toto
“prokletí”
překonaly
a z osmého místa šly na mistrovský Nymburk. Byly z toho
sice 3 inkasované stovky
a očekávaná prohra 0 - 3,
ale přesto se jednalo o velký
úspěch svitavského basketbalu.
Od té doby již svitavští
basketbalisté
v play-off
nechyběli a ve dvou posledních
sezónách
skončili
vždy
na čtvrtém
místě.
V nedohrané sezóně 2019/20

skončily
Svitavy
hned
za Opavou na 3. místě skupiny A1.
Po této
“koronavirové”
sezóně opustili Svitavy, kromě
Slováka Marka, všichni cizinci a také kvarteto Kotásek,
Puršl, Jelínek a Kovář. Z Olomouce naopak přišli Goga se
Sehnalem, z Opavy Bujnoch
s Dragounem, z USK Praha
pak
Proleta
s Křivánkem.
Z USA se vrátil Marek Welsch,
který hrál v NCAA. Po více než
desetiměsíční pauze naskočil
do zápasu také Matěj Svoboda, který hned zatížil konto
Nymburku 22 body.
Svitavy
totiž
zahájily
novou soutěžní sezónu s mistrovským Nymburkem, jemuž
doma podlehly 84:107. Přesto
mají Tuři letos velké ambice
a jejich cílem je určitě zisk

první medaile pro svitavský
basketbal.
Vzájemné zápasy Opavy
a Svitav většinou vyhrávají
domácí.
Bylo
tomu
tak
v minulé
sezóně
nejen
v ligových zápasech, ale také
v přípravě. Věřme tedy, že
tato “tradice” bude naplněna
i v dnešním utkání a výhra
zůstane doma.

Příští domácí zápasy BK Opava
4. kolo NBL: BK Opava – Olomoucko – středa 23. září 2020, 18.00 hod., Hala Opava
6. kolo NBL: BK Opava – Basket Brno – sobota 3. října 2020, 18.00 hod., Hala Opava
4. kolo II. ligy (sk. C): BK Opava „B“ – SK Žabovřesky – 3. října 2020, 15.00 hod., Hala Opava
5. kolo II. ligy (sk. C): BK Opava „B“ – Renocar Podolí – 4. října 2020, 11.00 hod., Hala Opava

Kooperativa NBL 2020/2021
rozpis a výsledky zápasů základní části

1. kolo NBL
NH Ostrava
USK Praha
Ústí n. L.
Svitavy
Brno
Olomoucko

66 : 73
69 : 99
94 : 96
84 : 107
78 : 61
91 : 77

4. kolo NBL
Král. sokoli
Nymburk
BK Opava
Pardubice
NH Ostrava
USK Praha

–:–
–:–
–:–
–:–
–:–
–:–

–:–
–:–
–:–
–:–
–:–
–:–

–:–
–:–
–:–
–:–
–:–
–:–

–:–
–:–
–:–
–:–
–:–
–:–

Král. sokoli
Brno
Nymburk
BK Opava
Pardubice
NH Ostrava

14. kolo NBL
Král. sokoli
NH Ostrava
Pardubice
BK Opava
Nymburk
Brno

–:–
–:–
–:–
–:–
–:–
–:–

USK Praha
Ústí n. L.
Svitavy
Kolín
Olomoucko
Děčín

Děčín
USK Praha
Olomoucko
Ústí n. L.
Kolín
Svitavy
Svitavy
Kolín
Ústí n. L.
Olomoucko
USK Praha
Děčín

5. kolo NBL
–:–
–:–
–:–
–:–
–:–
–:–

–:–
–:–
–:–
–:–
–:–
–:–

–:–
–:–
–:–
–:–
–:–
–:–

Nymburk
Brno
Děčín
Olomoucko
Kolín
Svitavy

9. kolo NBL

BK Opava
Kolín
Pardubice Olomoucko
Brno
Děčín
USK Praha
Brno
Olomoucko NH Ostrava
Kolín
BK Opava

11. kolo NBL
–:–
–:–
–:–
–:–
–:–
–:

Král. sokoli
NH Ostrava
Pardubice
BK Opava
Nymburk
Brno

6. kolo NBL

Král. sokoli Král. sokoli
Svitavy
BK Opava
NH Ostrava Pardubice
Pardubice NH Ostrava
BK Opava USK Praha
Brno
Ústí n. L.

8. kolo NBL

Pardubice Olomoucko
BK Opava
Děčín
Nymburk
Brno
Brno
Nymburk
Děčín
BK Opava
Olomoucko Pardubice

13. kolo NBL
Děčín
Olomoucko
Kolín
Svitavy
Ústí n. L.
USK Praha

–:–
–:–
–:–
–:–
–:–
–:–

Král. sokoli Král. sokoli
Ústí n. L.
Nymburk
USK Praha NH Ostrava
NH Ostrava
Děčín
Pardubice
Ústí n. L.
BK Opava
Svitavy

10. kolo NBL
Král. sokoli
NH Ostrava
USK Praha
Ústí n. L.
Svitavy
Kolín

3. kolo NBL

–:–
–:–
–:–
–:–
–:–
–:–

Brno
Ústí n. L.
Děčín
USK Praha
Olomoucko
Kolín
Kolín
Olomoucko
Svitavy
Děčín
Ústí n. L.
Nymburk

7. kolo NBL
Svitavy
Kolín
Olomoucko
Děčín
Brno
Nymburk

2. kolo NBL

Král. sokoli Král. sokoli
Pardubice
Brno
BK Opava
Nymburk
Nymburk
BK Opava
Kolín
Pardubice
Děčín
NH Ostrava

–:–
–:–
–:–
–:–
–:–
–:–

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

12. kolo NBL

Král. sokoli Král. sokoli
Kolín
Pardubice
Svitavy
BK Opava
Ústí n. L.
Nymburk
USK Praha
Kolín
NH Ostrava
Děčín

–:–
–:–
–:–
–:–
–:–
–:–

NH Ostrava
USK Praha
Ústí n. L.
Svitavy
Brno
Olomoucko

Aktuální tabulka Kooperativa NBL
1. BK JIP Pardubice

1

1

0

99:69

100.0

2. ERA Basketball Nymburk

1

1

0

107:84

100.0

3. Basket Brno

1

1

0

78:61

100.0

4. BK Olomoucko

1

1

0

91:77

100.0

5. Královští sokoli

1

1

0

73:66

100.0

6. BK Opava

1

1

0

96:94

100.0

7. SLUNETA Ústí nad Labem

1

0

1

94:96

0.0

8. NH Ostrava

1

0

1

66:73

0.0

9. BK ARMEX Děčín

1

0

1

77:91

0.0

10. BC GEOSAN Kolín

1

0

1

61:78

0.0

11. DEKSTONE Tuři Svitavy

1

0

1

84:107

0.0

12. USK Praha

1

0

1

69:99

0.0

Ústecké drama se šťastným koncem pro Opavu
Letošní premiéra opavským basketbalistům vyšla.
Dlouhá cesta je nesemlela,
stejně tak ani pět faulů Martina Gniadka. Slezané totiž
na palubovce ústecké Slunety
loupili. Domů si vezou vítězství 96:94. Trel ho necelé dvě
sekundy před koncem z perimetru Luděk Jurečka. Hlavním
hrdinou nedělního dramatu byl
ale Jakub Šiřina. Opavský playmaker si dělal z domácí obrany
doslova trhací kalendář. Svůj
výkon ozdobil šestatřiceti body.
„Diváci viděli útočný basket.
Oba týmy hrály v úzkých rotacích,“ začal utkání komentovat
opavský trenér Petr Czudek.
Se
Slezany
nezamávala
dlouhá cesta, jak tomu bývalo
v minulosti. První čtvrtinu
ovládli. „Byli jsme od prvních
minut koncentrovaní. Kuba
Šiřina dal čtyři trojky a šli jsme
do trháku,“ podotkl trenér BK

Opava. Pandy se ale dokázaly zvednout. Náskok se jim
podařilo vymazat. „Místo toho,
abychom vedli o třináct bodů,
udělali jsme zbytečné ztráty
a domácí se na nás dotáhli,“
pokračoval Petr Czudek.
Vstup do druhého poločasu
Opavě vyšel, udělala šňůru
osmi bodů, ale ani to jí nestačilo. Utkání gradovalo ve čtvrté
čtvrtině. Severočechy vytáhl
z popela Šotnar. Tento hráč
navíc trojkou poslal svůj tým
do vedení. Navíc Opavští už
neměli na palubovce vyfaulovaného Gniadka se Slavíkem.
„Vždy je komplikací, když
vám v koncovce chybí zkušený hráč,“ poznamenal Petr
Czudek. Necelé dvě vteřiny
před koncem ještě Sluneta
vedla, ovšem Šiřina vyhodil
balon na Jurečku a ten přesnou trojkou nasměroval Opavské k výhře. „Jsem rád za toto

vítězství. Byl to těžký zápas,
ale kluci ho zvládli. Cesta domů
bude veselejší,“ usmíval se
trenér Opavy. Slezané tak udělali nejlepší možnou pozvánku
na středeční duel se Svitavami. „Chtěli bychom fanoušky
pozvat na dobrý basket. Bude
to fyzicky náročné utkání, ale
těšíme se na něho. Věřím, že
dobře zregenerujeme a porveme se o dobrý výsledek,“
zakončil Petr Czudek.
Ústí nad Labem - BK Opava
94:96 (22:32, 50:51, 69:76)
Body: Svejcar 20, Šotnar
18, Autrey 14 Fait 12, Pecka
10, David 9, Karlovský 7,
Hanes 4 - Šiřina 36, Jurečka
15, Zbránek 15, Gniadek 9,
Švandrlík 9, Kvapil 8, Slavík 4.
Rozhodčí: Vyklický, Kec, Linhart. TH: 23/18:17/13. Trojky:
14:15. Doskoky: 42:36. Fauly:
23:25. Diváci: 420.

Martin Gniadek: Věřím, že budeme mít dobrou sezonu
Nedělním
zápasem
v Ústí nad Labem vstoupili
do nového ligového ročníku
opavští basketbalisté. Tým
trenéra Petra Czudka oslabil. Nicméně zkušený pivot
Martin Gniadek věří, že jeho
tým může hrát opět nahoře.
„Oslabili jsme, ale větší roli
dostanou mladí kluci, kteří
budou v kádru třetí sezonu.
Věřím, že jim to půjde,“
myslí si Martin Gniadek, který
nedělní duel v Ústí nedohrál,
nasbíral pět faulů a klukům
držel palce z lavičky
Martine,
premiéra
Opavě vyšla, jaká byla?
Je důležité, že jsme utkání
vyhráli. Myslím si, že i zaslouženě, téměř celé utkání jsme
vedli. Ústí si vítězství nezasloužilo.
Koncovku
jsme
šťastně zvládli.
Vzhledem k daleké
cestě se očekávalo, že se

budete rozehrávat pomaleji, opak byl pravdou…
Začátek nám vyšel i díky
tomu, že se chytil Kuba
Šiřina. Začalo mu to padat
z dálky, domácí od něj nepochopitelně odstupovali. Kuba
jel pak to svoje celý zápas,
pro nás jenom dobře.
Vy osobně jste nasbíral
poměrně rychle pět faulů…
K rozhodčím se nebudu
vyjadřovat, ale přijde mi, že
některé fauly mi pískají už
jen proto, že se jmenuji Gniadek. Asi jsem si takovou
pověst udělal v minulosti.
Hodně jste trpěl při té
koncovce?
Kluci si sáhli na dno. Hráli
v úzké rotaci. Děkuji, že to
zvládli. Kdybychom prohráli,
šla by porážka za mnou. Alespoň tak bych to vnímal.
Pojďme se podívat
celkově na sezonu, co vás

čeká.
Když se podíváte
v kabině kolem sebe, tak
jste oproti loňské sezoně
docela oslabili…
Už třetím rokem v řadě
oslabujeme. Ale tři sezony
zpátky přišli mladí, kteří
budou dostávat větší roli, a je
jen na nich, jak k tomu přistoupí a že budou platní nebo
ještě platnější než v předešlém ročníku.
Jak vidíte opavské
šance v novém ročníku?
Těžko
říct.
Popravdě
ani nevím, jak jsou na tom
ostatní týmy. Moc se neposilovalo, spíše naopak. Uvidíme až v průběhu sezony.
Věřím, že opět budeme hrát
nahoře.
Máte na to, abyste šli
ve stopách loňské sezony,
kdy jste skončili druzí?
Šance jsou, ale docela
dost nám uškodilo zranění

Radima Klečky, jinak
bychom byli v rotaci
osmi devíti základních hráčů a to by bylo
ideální. Bude záležet
na našem zdraví.
Žijeme
nově
v době covidové,
řeší
se
testy,
netesty. Máte nyní
nastavený přísnější
režim?
Abych pravdu řekl,
ani pořádně nevíme,
jak se bude v lize
postupovat v rámci
Kooperativa
NBL.
Každý se tomu přizpůsobil. První měsíce
korony byly nejvážnější,
lidi zůstávali
doma, včetně nás,
protože jsme doufali,
že se bude soutěž
dohrávat, ale nyní to
opadlo. Musíme se
s tím naučit žít.
V hokeji jsme
nyní svědky karantén
týmů
napříč
republikou. Nemáte
obavy, že basketbal
půjde ve stejných
šlépějích?
Mě
samotného
to
zajímá,
protože
basket je něco jiného
než hokej. Všichni se
dotýkáme jednoho balonu
rukama, potom si člověk sahá
na obličej. Navíc je to halový
sport. Až čas ukáže, jak to
bude. I během hokejového
zápasu se dá koronavirus přenést. Hráči Poruby po zápase
s Poláky skončili v karanténě.

Ve nále může koronavir vás i vaše živobytí
ohrozit. Přece jenom kdyby
se
sezona
nerozběhla,
může nastat problém…
S kluky jsme se o tom
bavili. Nemůžeme to řešit,
byli bychom pořád ve stresu.

Pavel Pumprla v pražské Slavii
Bývalý hráč basketbalové
Opavy Pavel Pumprla ještě
loni vedl na pro českou reprezentaci tak úspěšném mistrovství světa v Číně národní
tým jako kapitán. Dlouhá léta
patřil k oporám nejlepšího
tuzemského klubu z Nym-

burka. Teď bude basketbalista Pavel Pumprla čelit zcela
nové výzvě. Bude totiž nastupovat ve druhé nejvyšší soutěži v dresu pražské Slavie,
kde bude zároveň vykonávat
funkci projektového manažera.

Kdybychom o basket přišli,
tak se nebojím, že bychom
si nenašli jiný způsob obživy.
Ani by jiné řešení nebylo.

Ti nejlepší ve Faktoru
Prvním kolem začal i šestý
ročník již tradiční soutěže
Kooperativa Faktor, jež hodnotí atraktivitu hry jednotlivých hráčů. Ze všech dvanácti
celků se o víkendu jen čtyři
borci dostali alespoň na pět
bodů – byli to ústecký Dalibor
Fait (7), čerstvá posila USK
Miloš Macura (6), opavský
Miroslav Kvapil (5) a svitavský Matěj Svoboda (5).

Petr Czudek: Čeká nás těžká sezona, chceme do play - off
Česká nejvyšší basketbalová soutěž zvedla
svou oponu. Na týmy
i fanoušky čeká specický ročník, který bude
rozšířen ještě o jednoho
nevítaného soupeře a tím
je koronavirus. Sportovní
ředitel BK Opava a trenér
v
jedné
osobě
Petr
Czudek očekává sezonu
s řadou neznámých. Jeho
tým se bezesporu oslabil.
Do Svitav odešli Dragoun
s
Bujnochem,
kariéru
ze zdravotních důvodů
ukončil Bratčenkov. Poraněné koleno na delší dobu
vyřadilo ze hry rozehrávače Radima Klečku.
Opavští toužili po Peterkovi, zkoušeli Kašu, ale
nakonec do kabiny dorazili pouze mladíci Mička
s Robenkem.
Sezona
vám
začala
nedělním
zápasem v Ústí nad
Labem, jak je na tom
Opava? Co se v klubu
stalo během dlouhé
pauzy, kdy liga skončila už
v únoru?
Odešli nám klíčoví hráči
Venca Bujnoch s Rostislavem
Dragounem, k tomu nejasná
doba okolo Covidu - 19, co
bude, nebude. To na klidu
nepřidá. Snažíme se koncentrovat na sebe. Máme nové
mladé kluky, kteří nabírají zkušenosti. Jádro zůstalo. Musíme
se trochu modlit, abychom
zůstali zdraví, a uvidíme, jak
budou na tom ostatní týmy.
Z přípravných utkání těžko
můžete
odhadnout
vlastní
sílu, pozici, na které bychom
se měli pohybovat. Odehráli jsme sedm přípravných
zápasů, ve kterých bylo vidět,
že pauza, kdy kluci nehráli
pořádný zápas, byla dlouhá.
Hlavně na mladších je vidět,
že bude nějaký čas trvat, než
naberou sebevědomí a budou

hrát dobré minuty za první
tým. Pomoci by jim mělo to,
že budou hrát první i druhou
ligu. Věřím, že starším hráčům
pomohou.
Budeme
bavit
diváky a budeme vyhrávat.
Po generálce se Spišskou Novou Vsí vám vadily
zbytečné chyby. Co je
zapotřebí udělat, aby se
neopakovaly?
Věřím, že je odstraníme
herní praxí a že s přibývajícími zápasy naše sebevědomí
poroste, tedy hlavně u našich
mladých.
První poločas
v generálce nějaké měřítko
snesl, poté přišla hluchá třetí
a čtvrtá čtvrtina. V české lize
bychom za tyto výpadky byli
tvrdě
potrestáni.
Musíme
se vyvarovat individuálních
chyb v obraně a útoku, a to
i u jednotlivců, protože srážejí
celý tým. Nemáme tak silnou

rotaci, abychom někoho uběhali a přetlačili. Je třeba hrát
chytře a efektivně.
Novými
hráči
v kabině jsou Mička, Robenek. Čekalo se, že budete
více
posilovat,
hlavně
poté, co se Radim Klečka
dlouhodobě zranil….
Radim bude hodně chybět.
Uvidíme, jak bude u něj probíhat rekonvalescence, jak
rychle se bude moci vrátit.
Uvažovali jsme, že přivedeme
zahraničního hráče. Přemýšleli
jsme i o pivotovi. Jenomže
současná doba je tak nejistá,
že brát tady zahraniční hráče
není ideální variantou. Soutěž
může být kvůli koronaviru přerušena a mít v týmu zahraničního hráče, aby jen trénoval,
je luxus. Obdobně aktuální
situaci vnímá i nově složené
představenstvo.

V jaké nanční
kondici
jde
Opava
do nové sezony?
Začnu tím, že v klubu
funguje nové představenstvo a dozorčí rada a fungují jinak než v minulosti.
Do vedení se dostali lidé,
kteří se o chod klubu zajímají. Snaží se pomoci
nejen kontaktem, ale
i nancemi. Kondice rem
je ovlivněna COVIDEM.
Ve vzduchu visí strach
z druhé vlny. Jsem rád, že
se prodalo velké množství
speciální edice permanentek Opavské 5. Lidé ukázali jejím zakoupením, že
nám chtějí pomoci a vnímají fakt, že to děláme
nízkonákladově.
Když
to shrnu, myslím si, že
sezonu máme pokrytou,
a to je důležité.
Jak
celkově
byste charakterizoval
nový ročník?
Hodně se to vyrovná.
Nymburk bude pořád Nymburk, Svitavy vypadají dle
soupisky dost silné. Pak se to
bude mlít, není v lize vyloženě
slabý tým. Očekávám hodně
překvapivých výsledků. Vzhledem ke COVIDU nebudeme
mít v lize tolik cizinců.
Loni
začal
sezonu
famózně
Jakub
Šiřina,
i díky němu jste se
od
samotného
začátku
drželi nahoře...
Na Kubovi je to položené,
soupeři se na něj budou připravovat. Apeluji na ostatní
hráče, aby se přidali do organizace kreativity. Naše síla
může být v tom, že tým je
spolu dlouho a sehraný.
Jste připraveni tým
posílit, kdyby Opavě utekl
začátek?
Kdyby liga probíhala bez
přerušení a situace nevypadala dobře tabulkově, tak
někoho
přivést
musíme.
Věřím, že to ale zvládneme

bez dalšího zásahu do soupisky.
Opavu
v
letošním
ročníku čeká opět účast
v Alpe Adria cupu. Loni
přitom tato soutěž neměla
příliš
velkou
úroveň,
nechodili na ni diváci….
Organizační výbor se rozrostl i o české partnery, takže
si myslím, že soutěž bude mít
lepší podobu a nebude se hrát
indiánským způsobem. Připa-

dalo mi, že až na české týmy
a Levice to ostatní nebrali tak
vážně. Nyní se o tomto poháru
i více mluví. Může z toho
vzniknout zajímavá soutěž.
Loni jsme byli druzí v lize, tak
jsme Alpe dohrávali s mladými
kluky. Letos to může být jedna
z trofejí, po které půjdeme.
A s jakým cílem jdete
do soutěže?
Chceme se probojovat
do play - off.

Alpe Adria cup vyhrály Pardubice
Čím měla minulá sezona
končit, tím naopak nová
v podstatě začala. Odehrálo
se nále Alpe Adria Cupu
2019/20. Ve nále se střetli
basketbalisté Děčína a Pardubic. První zápas ovládl
na domácí palubovce náš přemožitel ve čtvrtnále Děčín.
Ač v průběhu zápasu vedli
Válečníci, za které nastoupil
i Jakub „Kouba“ Houška, až
o 19 bodů, nakonec z toho

byla výhra „jen“ 96:89.
Odvetu
v
Pardubicích
rovněž zahájil Děčín dobře
a ještě ve třetím dějství
vedl o 9 bodů, tedy v součtu
+16. Beksa ale vývoj otočila a nakonec vyhrála 78:71.
V součtu obou zápasů bylo
ale skóre nerozhodné a šlo
se do prodloužení. V něm už
vládly Pardubice, které nakonec zvítězily 96:80 a mohly se
radovat z poháru.

Jakub Šiřina: V posledních třech minutách jsem měl jazyk na vestě

Výborný zápas odehráli
opavští basketbalisté v Ústí
nad Labem. Hosté po celé
utkání vedli, ovšem v samotném závěru převážil Šotnar
misky vah na stranu Severočechů. Nicméně z vítězství
96:94 se nakonec radoval
opavský tým. Jeho největší
hvězdou byl dvaatřicetiletý
rozehrávač
Jakub
Šiřina,
autor šestatřiceti bodů.
„Hráli jsme po dlouhých
šesti měsících ostrý zápas.
Byli jsme pořádně natěšeni,“
svěřil se Jakub Šiřina. Opava
zachytila na rozdíl od předešlých utkání vstup do zápasu.

který se z perimetru
nemýlil. „Vůbec nešlo
o předem promyšlenou akci, spíše jsem
improvizoval. Najednou na mě naběhli
tři soupeřovi hráči,
Larry
byl nečekaně
volný, trel to krásně.
Myslím si, že za výkon
během celého zápasu
jsme si vyhrát zasloužili,“ podotkl opavský play maker. A jak
viděl svých šestatřicet
bodů? „Loni jsem dal
Ostravě ještě o jeden
bod více. Jsem rád,
že mi to tam padalo,
některé situace jsem
ale mohl řešit lépe,“
přiznal.
Na palubovce strávil skoro osmatřicet
minut. „Celkem to šlo,
ale poslední tři minuty
jsem už měl jazyk,
jak se říká, na vestě,“
pousmál
se
Jakub
Šiřina.
Už ve středu hostí
jeho
tým
Svitavy.
„Podle papíru jsou favoritem, ale my chceme
vyhrát. Hrajeme doma
Na jejím výkonu nebyla a věřím, že budeme úspěšní,“
vůbec znát dlouhá cesta. uzavřel kapitán BK Opava.
„Ústí bylo nervózní. Jeho
hráči si byli vědomi toho, že
Brno v karanténě
hrají doma a že mají šanci
proti nám uspět. Nám vyšel
Basketbalisté Brna vstoupili
začátek, utekli jsme na deset do sezony vítězstvím. Nicméně
bodů, jenomže soupeři se do středečního kola nezasáhpodařilo dorovnat. Nakonec nou. Jejich duel s Olomouckem
z toho bylo drama,“ pokračo- je odložen. Tým Basket Brno
val v pozápasovém povídání je aktuálně v karanténě a jeho
opavský kapitán.
členové se v pondělí podrobili
Necelou
minutu
před testům na covid. Na základě
koncem šla Sluneta do tříbo- výsledků bude rozhodnuto
dového vedení, Opavští snížili o případných dalších krocích,
a měli možnost poslední akce. už nyní však byl odložen střeV ní vyhodil Kuba Šiřina balon deční zápas druhého kola mezi
na volného Luďka Jurečku, Brňany a Olomouckem.
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