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

narozen výška

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

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

15.4
60.5
48.7
38.0
42.8
20.8
3.4
59.1
65.5
39.4
6.4

3/1
5/2
12/8
6/5
12/6
1/0
1/1
7/4
27/15
7/5
0/0

2/1
7/3
6/2
0/0
8/3
2/0
0/0
10/5
19/7
1/0
0/0

7/1
5/4
15/14
1/1
1/1
2/2
0/0
9/8
13/10
12/5
0/0

6
17
36
11
22
2
2
31
61
15
0

Trenéři: CZUDEK Petr, VLČEK Kryštof

BK Olomoucko
číslo dresu a jméno
3
4
7
10
12
14
17
21
22
23
31
44

narozen výška

VÁŇA František
PEKÁREK David
KLEPAČ Adam
ŠANTELJ Leon
SYCHRA Lukáš
ŠTĚPÁN Dominik
KLEPAČ Erik
KOUŘIL Radovan
VAŠÁT Viktor
PALYZA Lukáš
BEZBRADICA Nemanja
FEŠTR Lukáš

1998
1996
2000
1995
1999
1998
2000
1995
1997
1989
1993
1994

192 cm
203 cm
188 cm
205 cm
200 cm
207 cm
199 cm
185 cm
207 cm
202 cm
207 cm
186 cm

váha

post

89 kg
90 kg
72 kg
94 kg
95 kg
98 kg
79 kg
77 kg
98 kg
95 kg
96 kg
90 kg

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

Trenér: BENAČEK Predrag

Výsledky posledních zápasů
Ústí n. L. – BK Opava 94:96
(22:32, 50:51, 69:76)

BK Opava – Svitavy 107:72
(35:18, 58:34, 79:51)

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.

Body: Šiřina 25, Zbránek 21,
Jurečka 15, Gniadek 13, Slavík 11,
Švandrlík 8, Bukovjan 6, Kvapil 4,
Štěpánek a Robenek 2 – Proleta
21, Welsch, Dragoun po 11, Křivánek 10, Goga 6, Hlobil 4, Svoboda, Marko a Slezák 3.

Střelba 3b.: 37/14:36/15
Střelba 2b.: 31/17:38/19
TH: 23/18:17/13
Doskoky: 42:36
Chyby: 23:25

Střelba 3b.: 19/6:42/9
Střelba 2b.: 43/28:29/14
TH: 48/33:24/17, Doskoky:
50:38, Chyby: 19:32

Rozlosování – 4. kolo
Královští sokoli – Basket Brno
ERA Nymburk – ARMEX Děčín
BK Opava – Olomoucko
JIP Pardubice – GEOSAN Kolín
NH Ostrava – Tuři Svitavy
USK Praha – Ústí nad Labem

www.bkopava.cz
Zápas v Kolíně
odložen
V sobotu se měli opavští basketbalisté představit
na palubovce Kolína. Tento
duel se ale nakonec neodehrál. Proti byla koronavirová
nákaza v týmu Středočechů.
Na základě stanoviska krajské hygienické stanice tak
došlo k odložení následujících
tří utkání týmu BC GEOSAN
Kolín s Opavou, Pardubicemi
a Ostravou.

Náš dnešní soupeř: BK Olomoucko
Ve 4.
kole
KNBL
2020/21 prověří opavské
basketbalisty
BK
Olomoucko.
Tento
klub
má
poměrně krátkou historii. Vznikl jako nástupce
týmu Orli Prostějov, který
kvůli nančním problémům
ukončil působení v českém
basketbale. Nově vytvořený
klub převzal závazky Orlů
a také i jejich licenci pro naši
nejvyšší soutěž. V Prostějově
má také své zázemí.
V první
sezóně
svého
působení v Kooperativa NBL
skončilo Olomoucko na solidním šestém místě, když ho
ve čtvrtnále vyřadila Opava
4 - 0 na zápasy. V předminulé
sezóně tým již prošel přes
Pardubice do seminále. Tam
byl nad jejich síly Nymburk,

ale v boji o bronz přehráli
Hanáci Svitavy 2 - 0 a brali
své první medaile. Nedohranou poslední sezónu pak
zakončili na 5. místě.
Po sezóně opustili Olomoucko
všichni
cizinci,
z českých hráčů pak Marek
Sehnal,
Goga,
Dedek
a Norwa. Pod košem pak tým
trenéra Predraga Benačka
posílili
Srb
s chorvatským
pasem Nemanja Bezbradica a Slovinec Leon Šantelj,
z Děčína přišel rozehrávač
Lukáš Feštr. Po dlouhé pauze,

zaviněné zraněním, se
na palubovce opět objevil
bývalý hráč Opavy Radek
Kouřil.
Olomoucko
porazilo
v prvním
kole
nového
ročníku Kooperativa NBL
Děčín 91:77 a po nucené
koronavirové pauze (mělo hrát
v Brně) podlehli basketbalisté
Olomoucka doma Nymbuku až
v koncovce 95:98. To svědčí
o tom, že síla týmu z Hané
bude letos opět velká a jejich
ambice vysoké.
Kvůli karantény Kolína
měli naši kluci o víkendu
volno. Věřme, že se na našeho
dnešního
soupeře
dobře
připravili
a že
předvedou
stejný výkon jako proti Svitavám. Skvělí opavští diváci
budou určitě opět jedním
z rozhodujících faktorů.

Příští domácí zápasy BK Opava
6. kolo NBL: BK Opava – Basket Brno – sobota 3. října 2020, 18.00 hod., Hala Opava
9. kolo NBL: BK Opava – BK JIP Pardubice – sobota 17. října 2020, 16.00 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

–:–
–:–
–:–
–:–
–:–
–:–

–:–
–:–
–:–
–:–
–:–
–:

84 : 68
93 : 67
88 : 79
-:95 : 98
-:-

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.

–:–
–:–
–:–
–:–
–:–
–:–

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

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

–:–
–:–
–:–
–:–
–:–
–:–

8. kolo NBL

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

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

5. 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 79 : 83
-:Pardubice
Brno
-:BK Opava
Nymburk
Nymburk
BK Opava 107 : 72
Kolín
Pardubice 76 : 79
Děčín
NH Ostrava 87 : 83

–:–
–:–
–:–
–:–
–:–
–:–

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 Opava

2

2

0

203:166

100.0

2. ERA Basketball Nymburk

2

2

0

205:179

100.0

3. Basket Brno

1

1

0

78:61

100.0

4. SLUNETA Ústí nad Labem

3

2

1

266:239

66.7

5. BK Olomoucko

2

1

1

186:175

50.0

6. BK ARMEX Děčín

2

1

1

160:170

50.0

7. BK JIP Pardubice

3

1

2

254:236

33.3

8. Královští sokoli

3

1

2

220:233

33.3

9. USK Praha

3

1

2

236:254

33.3

10. NH Ostrava

3

1

2

220:249

33.3

11. DEKSTONE Tuři Svitavy

3

1

2

244:293

33.3

12. BC GEOSAN Kolín

1

0

1

61:78

0.0

Filip Zbránek: Nechceme stát každý víkend,
věřím, že přijdou předehrávky
Za tři kola stihli dva
zápasy, přesto vedou
tabulku
basketbalové
Kooperativa NBL. Výběr
trenéra Petra Czudka
vyhrál v Ústí, sestřelil
doma Svitavy, bohužel v Kolíně v sobotu
nehrál. Domácí výběr
je totiž v karanténě.
Obdobný scénář bude
následovat
i
tento
týden. Slezané si střihnout ve vlastní hale
zápas s Olomouckem,
do Děčína ale v sobotu
kvůli karanténě Severočechů
neodcestují.
Filipa Zbránka tyto prostoje štvou.
Filipe,
soutěž
se ještě ani pořádně
nerozjela a Opava
vynechá během úvodních pěti kol hned dva
zápasy…
Abych pravdu řekl,
vůbec jsme s takovým scénářem nepočítali. Věděli jsme, že
koronavirová
hrozba
visí ve vzduchu, holt
musíme se s tím poprat.
Nyní sice máte
dva volné víkendy po sobě,
ale stejně zápasy budete
muset odehrát…
Je to pravda. Už jsme se
bavili o tom, že by to chtělo
vložit do rozpisu nějaké předehrávky. Nabízí se třeba
derby s Ostravou. Hokej
takhle pružně zareagoval.
Zápas odehrát musíme, navíc
program bude nahuštěný,
když se spustí Alpe Adria cup.
Liga má za sebou
tři kola, vy máte odehranou porci dvou zápasů
a v tabulce jste první…
No jo, ale máme za sebou
jen tři kola. Moc bych si přál,
aby nám forma vydržela co
nejdéle. Už teď s Olomouc-

kem nás nečeká vůbec jednoduché utkání.
Filipe,
pojďme
se v kostce ohlédnout
za zápasem se Svitavami,
asi ani sami jste nečekali,
že utkání bude mít tak
jasný průběh. Svitavy jsou
jedním z velkých aspirantů
na nále…
Určitě ne. Měli jsme
famózní vstup do zápasu
a tam se to doslova rozhodlo.
Čekal jsem, že Svitavy přitlačí
v obraně, ale nebyly schopny.
Přišlo mi, že to nebyly Svitavy, s kterými jsme hráli
v přípravě. Tým, který předvádí strojový silový basket,
u nás byl ale hrozný, bez
energie.

Trenér Petr Czudek
po turnaji ve Spišské
Nové Vsi hovořil o tom, že
vaší hře toho ještě docela
dost
chybí.
Jenomže
uběhl týden a Opava jede,
vyhrála v Ústí nad Labem,
nyní doma smázla Svitavy…
Liga je něco jiného než
příprava. Nyní jsme už přepnuli do našeho režimu. Rozhoduje také to, jak nastoupí
kluci z lavičky. Jsou to mladí
hráči, pokud se chytí a my
jim ukážeme cestu, jak máme
hrát, jak máme bránit, tak
oni do toho vpadnou. Musí
to dodržovat úplně stejně
jako první pětka. Chtělo by to
od nich ale ještě více energie.

První čtvrtinu jste
zvládli, ve druhé začaly
Svitavy
náskok
mírně
umazávat, nicméně jak se
ukázalo, šlo jen o chvilkovou záležitost…
Myslím si, že Svitavy nebudou chtít dostávat o dvacet,
o třicet bodů. Byla jen otázka,
kdy jejich nápor přijde, a zda
ho ustojíme. Nám se ho ustát
podařilo a zápas byl náš.
Promítlo se do vaší
psychiky vítězství v Ústí
nad Labem, mám na mysli
výborně zvládnutý závěr?
Udělali jsme v prvním

poločase pár chyb, kdy jsme
mohli jít na plus třináct, Ústí
by se položilo dříve. Nevadí,
urvali jsme to v posledních
vteřinách. Pro nás je důležité
vítězství. Dlouhodobě máme
problémy se zápasy po dalekých cestách.
Vám osobně se dařilo,
dal jste Svitavám jednadvacet bodů…
Cítil jsem se dobře. Ale
sezona bude dlouhá, kéž by
mi to i nám vydrželo co nejdéle.
Opavu stejně jako
loni táhne Kuba Šiřina…

Kuba je lídr, o něm se to
ví. Jsme rádi, že ho máme.
Pojďme nyní odbočit
od basketbalu. Jste také
vášnivým
motorkářem.
Jezdíte stále hodně?
Občas
vyrazím
kolem
komína. Už tolik nejezdím,
stal se ze mě zodpovědný
otec. Nějaký Šternberk nebo
Zlín jsem letos navštívil. Vše
ale po dohodě s mou partnerkou.
Je pravda, že si servis
na svém stroji děláte sám?
Je to tak. A musím říct, že
mě to hodně baví.

Jonáš Kavan naslouchá dědovi, rád by pískal elitu
Uhranula ho píšťalka a basketbal.
Opavák Jonáš Kavan
patří v jednadvaceti
letech k nejmladším sudím v republice. Aktuálně může
pískat ženskou ligu
a
první
národní
mužů. V minulosti
sám basketbal hrával
a jeho dědou je
bývalý mezinárodní
komisař
a
jedna
z velkých postav
opavského basketbalu Dušan Štěnička.
Sice je mu teprve
jednadvacet,
ale
už měl tu čest řídit
zajímavé
zápasy.
„Nebylo jich moc,
ale stály za to. Když
pominu ten opavský,
tak určitě nejvýše
řadím utkání z juniorského
turnaje
v Jindřichově Hradci,
kde jsem rozhodoval
zápas mezi domácím
týmem a akademií
Barcelony, navíc před plnou
halou,“ prozrazuje jednadvacetiletý rozhodčí.
A jaké zápasy může Jonáš
Kavan
rozhodovat?
„Jsem
zařazen do nejvyšší skupiny,

která je rozdělena na další
tři, já spadám do té druhé.
Z toho vyplývá, že mohu
pískat ženskou basketbalovou
ligu a první národní mužů.
Ženy jsem ale ještě nepís-

kal, u mužů čtyři
zápasy,“ poznamenal
Jonáš Kavan. Cíle má
vysoké. „Rád bych se
v budoucnu dostal
do KNBL, ale dobře
vím, že je to běh
na dlouhou trať,“
přiznává
skromně.
„Řada lidi si myslí,
že si vezme píšťalku
a jde na zápas. Ale
tak to není. Za vším
stojí hodně práce.
Jako
například
vyhodnocení odpískaného utkání, které
se musí zpracovat,“
vysvětluje
student
vysoké školy.
Jeho výhodou je,
že si pro radu může
dojít za dědou Dušanem Štěničkou, který
v minulosti pracoval jako mezinárodní komisař. „Když
za dědou přijdu, je
mi otevřený, poradí
a za to jsem moc
rád,“ podotkl Jonáš
Kavan, který v minulosti sám
za Opavu hrával. „Teď chodím
jen trénovat s kluky z béčka.
Na zápasy už to není, mám
strach, abych se nezranil,“
svěřil se.

Bývalý trenér Opavy Zdeněk Hummel: Trenér musí vědět,
kdy má být autoritativní a kdy demokratický

Jako hráč i trenér oslavoval na palubovkách velké
triumfy, ale také smutnil
po bolestivých porážkách.
Jedna bitva však ční vysoko
nad všemi ostatními. Ta
z před deseti let, kterou
vyhrál legendární basketbalový trenér Zdeněk Hummel
na
nemocničním
lůžku.
Soupeř? Ten nejnebezpečnější, nejzáludnější a téměř
neporazitelný. Rakovina!
„Když jsem se v únoru
2010 dozvěděl, že mám rakovinu prostaty, byl to obrovský
šok. Dodnes každý den děkuji
lékaři
Láďovi
Dvořákovi,
mému dobrému kamarádovi,
že mě dokopal k rozboru
krve. Nebýt jeho, už bych tu
nebyl. Říkali mi pak, že přijít
o tři měsíce později, měl
jsem to už v páteři, v kos-

tech a bylo pozdě,“ vzpomíná Zdeněk Hummel.
Železný
dědek,
jak
sám sebe označuje, dovedl
hned dvakrát národní tým
na
evropský
šampionát.
Úspěchy sbíral i na ligové
scéně, hlavně s Opavou
a Novým Jičínem. V 73
letech má své problémy
a bolístky. Je však stále pozitivní a na chalupě v Malenovicích na Frýdecko-Místecku
se snaží užívat se svou manželkou Věrou každou vteřinu
na tomhle světě.
Na začátku roku jste
oslavil 73. narozeniny. Jak
se vám žije?
Rok jsem nehrál tenis,
bolí mě záda, mám artrózu
kolen… Do toho ještě kožní
problémy, lupénka se mi rozjela, musím to mazat. A to

vám řeknu, je to otravné.
K tomu všemu jsem měl
i srdeční arytmii, byl jsem
na přístrojích. Během jednoho roku se to tak nějak
všechno sešlo. Ale nedá se
nic dělat. Tak, jak jsem tělo
během života huntoval, mi to
teď všechno vrací. Ale nestěžuju si. Vím, že každý má své
problémy. Navíc budu mít 74,
co se dá dělat. Už nejsem
mladý kluk. Navíc moc dobře
vím, co se stalo před deseti
lety.
Tehdy
jste
se
po jednom z vyšetření
dozvěděl, že máte rakovinu prostaty. To musel
být šílený pocit…
V tu chvíli jakoby se
zastavil čas. Do té doby jsem
totiž vážněji nemarodil. Měl
jsem a stále mám mezi lékaři

mnoho kamarádů, ale těm a následně se přesunul lity to bylo špatně placené.
jsem se v jejich práci okli- do Olomouce, kde jsem se První profesionální nabídka
kou vyhýbal. Už samotné poprvé oženil. Do Ostravy přišla z Nového Jičína. Tam
slovo nemocnice mi nedělalo jsem dorazil v jednatři- jsem několikrát končil a zase
dobře. Na preventivní pro- ceti a poprvé začal trénovat se tam vracel. Měl jsem i dny,
hlídky jsem dlabal. Říkal jsem v Baníku. Když jsem pak kdy jsem si říkal, že se na to
si, že mi nic není, jsem přece přešel do Nové huti, okolí mi vykašlu a budu jen učit, ale
železný dědek, a není důvod to dávalo sežrat. Mezi oběma něco mě k trénování pořád
na ně chodit. Dodnes každý kluby totiž byla velká řevni- táhlo. Brzy jsem si uvědomil,
den děkuji lékaři Láďovi vost. Při trénování jsem učil že mě to prostě baví.
Jaký typ kouče jste
Dvořákovi, mému dobrému na Vysoké škole báňské tělokamarádovi, že mě dokopal cvik. Z toho byl můj hlavní byl?
Říkalo se o mně, že jsem
k rozboru krve. Nebýt jeho, příjem.
Co vás na trénování byl intuitivní, měl jsem chariuž bych tu nebyl. Byla to pak
dlouhá a náročná cesta, ale lákalo, proč jste se mu sma a cit pro hru. Tak to tak
asi bylo, ne? (rozesměje se).
zvládli jsme to. A v tomhle začal věnovat?
Jako hráč, tedy na klubové V té době byli někteří vyloohledu je vše v pořádku. To
úrovni, jsem býval v druž- ženě perfekcionalisté, kteří
je důležité.
Pojďme
k
daleko stvech většinou kapitán. Měl si dělali pečlivou přípravu
příjemnějším věcem. Co jsem určitou autoritu. Tré- na utkání, podrobně sledovali
nování jsem chtěl jednoduše minutáž. Chystali si to třeba
manželka, rodina?
na dvanáct hráčů,
S mojí Věrou jsem
a když jeden nedouž 31 let. Žijeme si
razil, tak nevěděli, co
tady v Malenovicích
ZDENĚK HUMMEL
mají dělat. Já jezdil
na chalupě spokojeně,
na semináře, starší
nemůžu si stěžovat.
Narozen: 12. ledna 1947 v Praze
trenéři
mi
hodně
Jinak už mám šest
Hráčská kariéra: VŠ Praha, Slovan
dali. To byla výborná
vnoučat. Nejmladší je
Orbis Praha, Dukla Olomouc
škola. Z toho jsem
klučina, má dva roky,
čerpal. Mnohé jsem
je to takové torpédo.
Trenérská kariéra: Baník Ostse od nich naučil.
Vždycky, když jdou
rava, Chomutov, Nový Jičín, Opava,
Trenér musí vědět,
rodiče na Lysou, tak
Děčín, Valosun Brno (ženy), NH
kdy má být autoritamáme černého Petra,
Ostrava
tivní a kdy demokramusíme hlídat. A je
tický. Musí to vycítit.
to těžké. On totiž lítá
Reprezentace:
V
roce
1999
Já jsem se o to snažil.
jako blázen. Stíhat
národní tým pod jeho vedením
Během
dlouhé
mu, to je fakt dřina.
na ME ve Francii šokoval senzača úspěšné kariéry
To
musím
podávat
ním vítězstvím nad hvězdným
jste se jistě setkal
nadlidské
výkony.
týmem Litvy či silným Řeckem. Češi
s mnoha raply. Co
Ale jsme rádi. Je sice
nakonec ve Francii obsadili 9. až
na ně platilo?
divoch, ale bezvadný.
12. místo, od té doby se mužstvo
V
extrémních
Rozhodně je to lepší,
na vrcholné akci dlouho neobjenež kdyby to byl
situacích
pokuty.
vilo. Znovu se to podařilo až v roce
nějaký ťunťa, který se
Moje krédo bylo jasné
2007, kdy Hummel dovedl Čechy
ani nehne.
a bude myslím platit
na evropský šampionát do ŠpanělJste
rodák
vždycky: pokud chceš
ska po osmi letech čekání.
z hlavního města.
být úspěšný, musíš
Soukromí: S první ženou DrahoslaJak jste se vlastně
udělat kolektiv. Důlevou
má
dvě
děti,
Petru
a
Pavla,
se
dostal z Prahy přes
žité je oddělit zrno
současnou ženou Věrou pak dceru
Olomouc a Ostravu
od plev. Ten, který
Terezu. Pyšní se šesti vnoučaty.
až do Malenovic?
byl třeba opravdu
Já všude s úsmědobrý, ale ostatní
vem říkám, že jsem
hráči ho nesnášeli,
celorepublikový.
Všechno zkusit. Určitě jsem nešel tak se buď musel přizpůsobit,
má spojitost s basketba- za penězi. Tehdy se za něj nebo šel. V českém basketlem. Začínal jsem hrát za VŠ dostávalo v uvozovkách pár balu to v tomto ohledu nebylo
Praha. V osmnácti jsem korun, tak tisíc, maximálně jednoduché. V americké NBA
odešel na vojnu do Dukly dva tisíce měsíčně. Za tota- je na jeden post hned něko-

lik skvělých borců, vyloženě
hladových krků, u nás těch
náhradníků tolik nebylo.
A vy sám jste někdy
vybouchnul?
Dostával jsem jako trenér
málo technických chyb, protože jsem uměl se všemi
rozhodčími jednat. Dal jsem
najevo svou nevoli, ale
vždycky tak, abych za to
nebyl trestaný já a tím
pádem ani tým. Párkrát jsem
ale nervy neudržel, to přiznávám. Tehdy to vyšlo v pražském Večerníku, dokonce
série tří fotek. To jsme hráli
na Spartě. Vůbec se mi nelíbilo, jak to rozhodčí pískají,
tak jsem vyskočil jako čertík
z krabičky a dvakrát kopl
do židle, která odletěla jako
papír.
Co vy a cizinci?
To bylo taky (odmlčí se)…
Ať měli výkonnost jakoukoliv,
pořád chtěli hrát. Nejhorší to
bylo u Američanů. Nelíbilo

se mi, jak hraje, tak jsem
ho stáhl z palubovky. On si
naštvaně sedl na půl zadku
a celou dobu se místo na hru
díval na mě, kdy ho tam
zase pošlu zpátky. Byli často
i vzteklí. Třískali do židlí,
kopali do balonů, odhazovali
bundy na zem. Zažil jsem
toho tolik, že všechno si už
člověk nemůže ani pamatovat. Když na to tak vzpomínám, tak sám sebe obdivuju,
že jsem v tom kolotoči vydržel 35 let.
Vrcholem
byla
reprezentace.
Dvakrát
jste dovedl národní tým
na evropský šampionát,
na tom prvním v roce
1999 jste zaskočili hned
dva favority…
To bylo ve Francii a bylo
to skvělé. Tam jsem vytáhl
Welsche s Bartoněm, kteří
začali svou velkou kariéru.
Měli tehdy devatenáct let a už
hráli fakt dobře. Porazili jsme

Výsledky mládeže
U17 (Celostání liga)
TJ
Slavia
Kroměříž
BK Opava 55:80. Body:
Kadaňka 21, Arendarčík 12,
Klapetek, Henzl a Scholz 8,
Myšák 7, Štěnička 5, Kramoliš 4, Kreisel a Rabinský 3,
Slanina 2.
Jiskra Kyjov - BK Opava
56:75. Body:
Scholz 19,
Henzl
12,
Kramoliš
11,
Arendarčík 10, Kadaňka 9,
Myšák 5, Vavrečka 4, Kreisel 3, Štěnička 2.
U17 (Nadregionální liga)
BK Krnov - BK Opava B 53:63
(12:13, 26:36, 42:50). Body:
Rajčan, Sosna 12, Klepek, Křesťan 10, Kudela 8, Drastík 6,
Fládr 4, Adamec H. 1.

www.bkopava.cz

U15 (Celostání liga)
BK Opava - Orli Prostějov
94:58. Body: Motyčka 24,
Hejduk 17, Hejduk 16, Harazin 14, Tomšík 6, Zimmer 5,
Červenka 4, Theodoru 4, Přecechtěl 2, Kraval 2.
BK Opava - SAM Brno 85:77.
Body: Hejduk 23, Motyčka 16,
Jasník 14, Glabazňa 9, Harazin 9, Červenka 6, Zimmer 4,
Theodoru 2, Přecechtěl 2.
U15 (Nadregionální liga)
Basketpoint Frýdek-MístekBK Opava „B“ 84:23. Body:
Bindr 10, Celta 6, Včelka 3,
Krybus 2, Vícha 2, Javůrka 2.
BK Příbor - BK Opava „B“
88:60. Body: Krybus 14,
Včelka 13, Vrbický 9, Vícha 8,
Duroň 4, Bindr 4, Dubový
D. 4, Celta 2, Král 2.

Řecko, ale i Litvu, kde hrál
třeba Sabonis. A to druhé
mistrovství 2007 ve Španělsku? To jsem měl už pocit,
že některým vadím. Tam už
jsme i proto tak dobře nedopadli. Teď jsem si ale vzpomněl na jednu úsměvnou
příhodu. Tedy pro mě byla.
Povídejte…
V době, kdy jsem jako
reprezentační trenér dostával 17 tisíc měsíčně, jsme
jeli hrát do Polska. Podařilo
se nám tam vyhrát, šel jsem
na tiskovku a po tom jejich
trenérovi házeli naštvaní lidi
z tribun plechovky, různé
odpadky a nadávali mu. Tak
jsem se ptal: Co se děje?
Tak jste prohráli? No a co?
A jejich manažer se na mě
otočil a řekl, ať se nedivím, že ten jejich kouč bere
dvacet tisíc dolarů měsíčně.
Tak jsem na to s úsměvem
odpověděl, že tím pádem to
je v pořádku.

Opavu čeká druhý
odložený zápas.
Děčín v karanténě
Třetím „koronou“ zasaženým týmem Kooperativa NBL je
BK ARMEX Děčín, který zaevidoval jednoho člena realizačního týmu s pozitivním testem.
Krajská hygienická stanice tak
uložila všem hráčům A-týmu
a realizačnímu týmu desetidenní karanténu. V pondělí
se navíc všichni, kterým byla
uložena karanténa, podrobí
testům na přítomnost koronaviru. I pro Válečníky to
tak bude znamenat odložení
zápasů. Domácí duel třetího
kola s Brnem už byl odložen
z důvodu karantény soupeře,
nově se tak musí přeložit zápas
4. kola v Nymburce a domácí
utkání 5. kola s Opavou.
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