




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)

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

88 kg
65 kg
90 kg
96 kg
75 kg
97 kg
100 kg
85 kg
80 kg
97 kg
92 kg
78 kg
81 kg
100 kg

189 cm
181 cm
201 cm
196 cm
194 cm
202 cm
203 cm
192 cm
203 cm
199 cm
198 cm
186 cm
199 cm
201 cm

R
R

K/P
P
R
P
P
R

K/P
K/P
R/K
R

K/P
K/P

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

-
2/1
17/6
6/2 
-

0/0
13/6

-
2/0
0/0
16/6
25/10
4/1
1/1

-
26.5
95.6
69.3

-
50.6
68.9

-
20.8
5.0
88.1
95.5
70.0
9.6

-
7/1
7/5

19/16 
-

1/1
3/3
-

2/2
0/0

12/11
22/17
15/7
0/0

-
8
31
42
-

17
39
-
2
2
37
93
30
3

-
5/2
8/4

18/10 
-

9/8
16/9

-
1/0
1/1
9/4

42/23
15/10
0/0

ERA Nymburk

Basket Brno

ARMEX Děčín

Olomoucko

GEOSAN Kolín

Tuři Svitavy

Královští sokoli

BK Opava

JIP Pardubice

NH Ostrava

USK Praha

Ústí nad Labem

Rozlosování – 6. kolo 
–

–

–

–

–

–

www.bkopava.cz

Výsledky posledních zápasů
Ústí n. L. – 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, Zbrá-
nek 15, Gniadek 9, Švandrlík 9, 
Kvapil 8, Slavík 4.
Střelba 3b.: 37/14:36/15
Střelba 2b.: 31/17:38/19
TH: 23/18:17/13
Doskoky: 42:36
Chyby: 23:25

BK Opava – Svitavy 107:72  
(35:18, 58:34, 79:51)
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, Křivá-
nek 10, Goga 6, Hlobil 4, Svoboda, 
Marko a Slezák 3.
Střelba 3b.: 19/6:42/9
Střelba 2b.: 43/28:29/14
TH: 48/33:24/17
Doskoky: 50:38, Chyby: 19:32

BK Opava – Olomoucko 101:70  
(23:16, 46:37, 70:52)
Body: Šiřina 32, Gniadek 17, 
Slavík 15, Švandrlík 14, Jurečka, 
Kvapil, Zbránek po 6, Mička 3, 
Bukovjan 2 - Pekárek 17, 
Feštr 14, Palyza 10, Váňa 7, 
Štěpán 6, Klepač Kouřil po 5, 
Šantelj 4, Bezbradica 2.
Střelba 3b.: 31/12:32/9
Střelba 2b.: 43/24:38/19
TH: 23/17:8/5
Doskoky: 53:31, Chyby: 17:23

1995
1999
2002
2003
2002
1996
1997
1990
1995
1996
2004

183 cm
195 cm
192 cm
185 cm
195 cm
195 cm
206 cm
205 cm
197 cm
211 cm
198 cm 

Basket Brno

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

K/P

číslo dresu a jméno

  8
10
11
12
14
18
20
30
42
43
99

KOZINA Jan
FARSKÝ Radek
BÁLINT Richard
KŘIVÁNEK Petr
MUSIL Jonáš
PŮLPÁN Viktor
PURŠL Šimon
KRAKOVIČ Jakub
NEHYBA Zdeněk
JOKL Jakub
NEČAS Jakub

narozen výška post

Trenéři: RŮŽIČKA Lubomír, VANĚK Martin

79 kg
85 kg
71 kg
60 kg
90 kg
85 kg
95 kg
100 kg
87 kg
104 kg
83 kg

váha



další jízdu uťala 
karanténa kvůli 
onemocnění 13 
hráčů a členů 
rea l i začn ího 
týmu covidem 
19. Karan-
téna skončila 
Brnu v sobotu 
a  p o m a l u 
n a j í ž d ě l i 
n a  r e ž i m 
se zátěží. 
U v i d í m e , 
jak se s tím 
během týdne 
vyrovnali.

“ B r n o 
se vrací 
na palubovku 
p o  m ě s í č n í 
pauze zaviněné 
k a r a n t é -
nou týmu. 
V  l e t o š n í m 
roce se hostům 
podařilo posta-
vit silný tým, který bude zlobit 
všechny soupeře. My chceme 
pokračovat v dosavadních 
výkonech a předvést divákům 
vítězný basketbal,” je si přesto 
vědom síly soupeře Petr 
Czudek.

Podobný názor má kapi-
tán týmu Jakub Šiřina: “Hosté 
budou po pauze natěšení 
na basket a určitě nepřijedou 
prohrát. My jsme si vědomi síly 
soupeře. Chceme pokračovat 
ve vítězné sérii a před dvěma 
zápasy na palubovkách Nym-
burka a Hradce Králové zazna-
menat další domácí výhru.”

Věřme, že s podporou 
skvělého opavského publika 
nebude naše vítězná série 
přerušena.

Náš dnešní soupeř: Basket Brno
První tým, se kterým se 

utkají brněnští basketbalisté 
po koronavirové karanténě, je 
Opava.

Na bohatou a úspěšnou 
historii brněnského basket-
balu se pokouší navázat celek 
Basket Brno, který byl založen 
v roce 2013. Tým se zatím 
nikdy nedostal do play-off, 
dokonce se musel v sezóně 
2014/15 zachraňovat v baráži. 
Nejlepší umístění byla zatím 9. 
příčka v sezóně 2016/17.

V sezóně předminulé se 
sice brněnští basketbalisté 
probojovali do nadstavbové 
skupiny A1, ale v předkole 
play-off podlehli 0 - 2 celku USK 
Praha a bylo z toho tak “pouze” 
vyrovnání nejlepšího umístění, 
tedy 9. místo. V nedohrané 
“covidové” sezóně skončili 
brněnští basketbalisté na místě 
dvanáctém.

Po této sezóně opustili Brno 
Stegbauer, Kirves, Heřman, 
Roby, Smithson, Kereselidze, 
Szarowski a také křídelník Filip 
Novotný. Z Pardubic přišel 
reprezentační rozehrávač 
Viktor Půlpán, ze Svitav zase 
pivot Šimon Puršl. Tým trenéra 
Lubomíra Růžičky se roz-
rostl i některé mladé hráče, 
příkladem budiž šestnáctiletý 
Lukáš Olbort nebo osmnácti-
letý Richard Bálint.

Prakticky přímo do karan-
tény přišel k týmu Američan 
Marcellus Garrick, v tomto 
týdnu se pak k brněnským 
basketbalistům připojil také 
jeho krajan Javion Blake, který 
má za sebou zahraniční štace 
v Austrálii a Dánsku.  

Brněnští v 1. kole porazili 
doma Kolín 78:61, ale pak jejich 

9. kolo NBL: BK Opava – BK JIP Pardubice – sobota 17. října 2020, 16.00 hod., Hala Opava
11. kolo NBL: BK Opava – USK Praha – sobota 24. října 2020, 18.00 hod., Hala Opava

5. kolo II. ligy (sk. C): BK Opava „B“ – Renocar Podolí – 4. října 2020, 11.00 hod., Hala Opava
8. kolo II. ligy (sk. C): BK Opava „B“ – Sokol Karviná – 7. listopadu 2020, Hala Opava

Příští domácí zápasy BK Opava

Sobotní opavský soupeř 
Brno čerstvě přivítal novou 
posilu, pětadvacetiletého 
amerického guarda Javiona 
Blakea. 191 cm vysoký rodák 
z Kansasu strávil poslední 
sezonu v dánské nejvyšší sou-
těži, kde za Herlev Wolfpack 
doručoval 18,9 bodu, 5,7 asi-
stence a 4 doskoky na zápas. 
Rok předtím, ve své poslední 
sezoně ve druhé divizi NCAA, 
to bylo 20 bodů za 32 minut. 
V jihomoravské metropoli by 
měl podepsat tříletý kontrakt.  
Tým nadále testuje i americ-
kého křídelníka Marcelluse 
Garricka.

Brno eviduje novou 
posilu
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Král. sokoli
Pardubice
BK Opava
Nymburk
Kolín
Děčín

NH Ostrava
USK Praha

Ústí n. L.
Svitavy

Brno
Olomoucko

Kooperativa NBL 2020/2021
rozpis a výsledky zápasů základní části
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Král. sokoli
Ústí n. L.
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USK Praha
Ústí n. L.
Svitavy
Kolín
Olomoucko
Děčín
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 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12. 

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

  3
4
1
3
3
1
2
2
1
1
1
0 

    0
0
0
2
2
1
3
3
3
3
4
1 

304:236
397:345
78:61

414:390
402:398
160:170
439:426
377:425
295:309
349:370
397:465
61:78 

100.0
100.0
100.0
60.0
60.0
50.0
40.0
40.0
25.0
25.0
20.0
0.0 

   3
4
1
5
5
2
5
5
4
4
5
1 

Aktuální tabulka Kooperativa NBL
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Ve skvělé formě se 
na začátku sezony nachá-
zejí opavští basketbalisté. 
Ve čtvrtém kole KNBL pora-
zili na domácí palubovce 
Olomoucko s velkým přehle-
dem, a to 101:70. Domácím 
se podařilo zastavit útočně 
laděné Hanáky. Například 
Švandrlík do žádných velkých 
věcí nepustil reprezentanta 
Palyzu, navíc svůj výkon 
ozdobil čtrnácti body.                                                                                   

Opava vstoupila do zápasu 
koncentrovaně. Skóre otevřel 
trojkou Gniadek a od tohoto 
okamžiku domácí vedení 
nepustili. Olomoucko nebylo 
schopno na opavskou obranu 
najít recept. Nicméně v polo-
čase se drželo ještě na dostřel.

Jenomže vstup do dru-
hého poločasu se odehrál 
zcela v domácí režii a bylo 
rozhodnuto. Opava nakonec 
zkompletovala stovku a troj-
kou se blýskl i mladý Jan 
Mička. „Odehráli jsme dobrý 
zápas. Po celých čtyřicet 
minut jsme podávali koncen-
trovaný výkon. Olomoucko 
je silně útočný tým a my 
jsme ho nechali na sedmde-
sáti bodech, což je pozitivní,“ 
podotkl opavský kouč. Obrov-
ský kredit má u mě Švandrlík, 
který ubránil Palyzu, hodně 
energie do zápasu dal Kuba 
Slavík a samozřejmě dobré 
utkání odehrál Kuba Šiřina,“ 
shrnul Petr Czudek.

„Prohráli jsme o jednatři-
cet bodů. Ukazatelé jsou jasné, 
prohráli jsme na doskoku, 
místy jsme nestíhali. V prvním 
poločase jsme hráli špatně, 
druhý nám vůbec nevyšel,“ 
povzdechl si kapitán Hanáků 
Lukáš Palyza. „Začali jsme 
dobře, dali jsme do utkání 
spoustu energie. Vytvořili 
jsme si náskok, i když jsme 
měli v prvním poločase pro-
blém s návratem do obrany. 
Ve druhém jsme zabrali 
v obraně a jasně dominovali,“ 
přidal svůj postřeh opavský 
křídelník Jakub Slavík.

Opava s přehledem zdolala Olomoucko

Ve třech zápasech 4. kola 
a jednom přeloženém utkání 
19. kola se nejlépe prezentovali 
Dalton (Nymburk, 8), Macura 
(6), ostravští Heinzl a Petr 
Bohačík (oba 5) i ústecké duo 
„pilotů“ Pecka – Fait (oba 5). 
A v pátém dějství s jedním 
přeloženým utkáním 20. kola 
kraloval Švrdlík (9) před Zim-
mermanem (Nymburk, 8), 
Daltonem (7), Dunansem (7), 

Macura v září ovládl Faktor
V posledních třech kolech se 
rozjeli ti nejlepší ligoví letci 
a „dunkeři“, kteří začali nabírat 
stále zajímavější čísla v Koope-
rativa Faktoru, měřícím atrak-
tivitu hry jednotlivých hráčů. 
Ve čtyřech duelech 3. kola 
se na nejméně 5 faktorových 
bodů dostali Dunans (Pardu-
bice, 13), Macura (USK, 12), 
Kovář (USK, 7), Fait (Ústí, 7) 
a Švrdlík (Pardubice, 5). 

Pekárkem (Olomoucko, 7), 
Faitem (5) a Štěrbou (USK, 
5). TOP 10 po prvním ligovém 
měsíci má pak tuto podobu: 
1. Macura (průměr 6,8), 2. 
Dunans (6,4), 3. Zimmerman 
(5,5), 4. Dalton (5,3), 5. Fait 
(4,8), 6. Švrdlík (4,6), 7. Peká-
rek (4,0), 8. Půlpán (Brno, 
3,0), 9. Matěj Svoboda (Svi-
tavy, 2,6), 10. Merešš (Pardu-
bice, 2,5).

Dvěma týmům Koopera-
tiva NBL, které se v posledních 
dnech nacházely v karanténě 
kvůli pozitivním případům 
s covidem-19, byla prodlou-
žena soutěžní odstávka ještě 
o jedno kolo. Děčín tak neode-
hraje víkendový domácí duel 
6. kola s Pardubicemi a Kolín 
nenastoupí k zápasu na praž-
ské Folimance. Děčín dosud 
v sezoně nastoupil ke dvěma 
utkáním, Kolín k jedinému.

Děčín a Kolín ještě 
kolo stojí



stejně jako my delší pauzu, 
bude chvíli trvat, než se oba 
týmy do toho dostanou. Moc 
bych si přál, aby přišlo co nej-
více fanoušků, když pak bude 
utrum. 
Bude to zvláštní hrát 

před prázdnou halou…
Nikdy jsem takovou situaci 

nezažil. Sám jsem zvědavý, 
jak to bude vypadat. Už teď 
je ale jasné, že konkrétně my 
v Opavě přijdeme o výhodu 
domácího prostředí. 
A poslední otázka, 

jak na tým může zapůso-
bit pauza způsobená nuce-
ným odkládáním zápasů?

Není to příjemné, když 
vypadnete ze zápasového 
rytmu. Jsme ale profesioná-
lové a musíme se s tím umět 
poprat. 

Basketbalová Koopera-
tiva NBL má za sebou pět 
zápasů. Opavský tým stihl 
odehrát tři, všechny vyhrál 
a vede ligu. Jedním z klíčo-
vých mužů Czudkovy dru-
žiny je velezkušený křídelník 
Luděk Jurečka. Ostřílený 
kozák byl hrdinou prvního 
duelu v Ústí nad Labem, 
kde trel dvě vteřiny před 
koncem trojku, která byla 
vítězná. 
Luďku, Opava 

slaví výborný vstup 
do sezony. Zatím jste 
stoprocentní…

Každé vítězství se počítá. 
Vyšlo nám hned první utkání 
v Ústí nad Labem. Moc se 
nám tam nikdy nedaří, vždy 
nás nalomí dlouhá cesta, 
tentokrát jsme to zvládli 
skvěle. Za mě velká spoko-
jenost. 
Vy jste se osobně 

stal hrdinou tohoto 
duelu. Vaše trojka  stře-
lená dvě vteřiny před 
koncem znamenala 
vítězství…

To ano, ale velký podíl 
na ní měl Kuba Šiřina, který 
na sebe natáhl dva hráče a mi 
nahrával do volné pozice. 
Plánoval jste tak 

zakončovat?
(usměje se)  Tohle nejde 

plánovat. Když jste na palu-
bovce se Šířou, musíte být při-
praveni, že něco vymyslí. Tak 
nějak to vypadalo v Ústí. Měl 
jsem čas a prostor na střelu, 
vyšlo to. 
Poté jste hráli dva-

krát doma. Dva soupeři 
z kategorie těžkých. Svi-
tavy, aspirant na nále, 
a poté útočně laděné Olo-
moucko. Oběma jste dali 
stovku…

Svitavy mi přišly hrozně 
unavené, byl to jiný tým, než 
s kterým jsme hráli v přípravě. 

Měli jsme čas na střelu. Chytli 
jsme se, pak se to už na ně 
začalo valit a nešlo to zastavit. 
Myslím si, že fanoušci si přišli 
na své. 
A hned na to další 

stovka, útočně laděným 
Hanákům…

Podařilo se nám zastavit 
Lukáše Palyzu. Nedostal se 
do pohody. Navíc svůj den 
neměli ani jejich cizinci. Zápas 
se odehrál v naší režii.
Nyní vás čeká Brno, 

tým, který prošel vel-
kými změnami a rozhodně 
nebude za žádného otlou-
kánka jako v předešlých 
sezonách…

To je pravda, s tím sou-
hlasím. Mají jiný tým než loni. 
Posílili, nyní dopsali ještě dal-
šího cizince. Mají za sebou 

Vstup nám vyšel, ale hrát bez diváků si nedokážu představit, 
hlásí Luděk Jurečka



hoši odmaturovali a něco 
z nich bylo,“ říká a dává tak 
najevo, že je srdcem sku-
tečně pedagog. Trénování se 
věnoval přes třicet let, a když 

to po něm převzal 
jeho syn, dělal mu 
asistenta.

Po revoluci 
opavský basketbal 
potřeboval sehnat 
sponzory. „Bylo 
nám řečeno, že 
dostaneme milion, 
ale do dvou let 
musíme hrát první 
ligu. To nás ani 
nenapadlo, pro-
tože se tu tenkrát 
hrála divize. Díky 
tomu ale vznikl 
nový oddíl a náš 
basketbal se sku-
tečně zprofesio-
nalizoval. Pomáhal 
jsem s organizač-
ními záležitostmi, 
když jsme se 

Jezdili jsme na vodu, pořá-
dali různé kempy nebo jsme 
chodili po horách. Největší 
radost jsem měl, ne když 
jsme postoupili, ale když 

Málokdo si vzpomíná 
na doby, kdy opavský basket-
bal nebyl na vrcholu své slávy. 
Evžen Cagaš ale byl u toho, 
když se tento klub dostával 
na nejvyšší úroveň. Mnoho 
basketbalistů ho poznalo také 
jako trenéra. Jiní ho znají jako 
středoškolského profesora 
ze zemědělky. I přes to, že 
Evžen Cagaš v prosinci oslaví 
85. narozeniny, stále ho lidé 
potkávají v opavské hale, jak 
drží palce opavským basketba-
listům, nebo na Sádráku, kde 
už mnoho let denně plave.

Mnoho opavských bas-
ketbalistů, ať už profesionál-
ních či příležitostných, vedl 
jako dorostence. „Dostal 
jsem se k tomu jako slepý 
k houslím.V Opavě jsme měli 
partu, se kterou jsme si cho-
dili pro zábavu zahrát. Kolem 
roku 1966 přišlo nařízení, 
že všechna mužská druž-
stva musí mít taky dorost. 
Někdo řekl, že to mám dělat 
já, a tak jsem u trénování 
zůstal,“ popisuje své začátky 
v trénování Evžen Cagaš. 
„Vždycky jsem se snažil, 
aby kluci měli dobrou partu. 

Evžen Cagaš, uznávaný pedagog  a velký milovník basketbalu



poprvé stali mistry ligy,“ vzpo-
míná na začátky zlaté éry BK 
Opava. Dnes se účastní bas-
ketbalu už jen jako divák, ale 
na opavských zápasech vždy 
potká řadu svých svěřenců.

Sport ale nepověsil 
na hřebík úplně. Na začátku 
jara se ho přátelé ptají, zda už 
začal plavat, neboť je známý 
svými častými návštěvami 
Stříbrného jezera. „Když jsme 
přišli do Opavy v roce 1963, 
Sádrák ještě nebyl. Když začal 
fungovat, chodili jsme tam 
v létě s našimi dětmi. Od doby, 
co jsem v penzi, chodím plavat 
pravidelně. Lékař mi to schvá-

lil a mému tělu to dělá dobře. 
Pro staré lidi je to nejlepší 
pohyb,“ popisuje svou zálibu 
v plavání. „Nechodím ale celo-
ročně, nejpozději jsem byl 15. 
prosince. Moje sezona začíná 
zpravidla v dubnu. Je to věc 
tréninku. Ono je vlastně horší 
chodit do vody v létě, protože 
pro tělo je to větší šok. Když 
je v zimě teplota 0 stupňů, tak 
voda má třeba 8, takže jdu 
vlastně do tepla,“ směje se, 
ale tvrdí, že když není hezky, 
plavat nechodí. Nedělá to 
totiž z hecu, ani aby se odlišil. 
Pokud ale bude moct, neplá-
nuje s plaváním přestat.

Pokud zrovna nefandí 
na basketu ani neplave, 
věnuje se své další vášni 
– zahradničení. Že je stále 
aktivní, dokazuje i tím, že 
své narozeniny oslavuje již 
několikátým rokem procház-
kou z Podhradí do Žimro-
vic. Dřív bral svá vnoučata 
na cyklovýlety do Rakouska 
nebo Německa. Posledních 
pár let se dopravuje převážně 
na kole, ale dlouhou dobu řídil 
Škodu 120. Předtím jezdil Tra-
bantem a na to jistě vzpomí-
nají jeho svěřenci, pro které 
to byl dopravní prostředek 
na zápasy.

přijal mě skvěle, možná je to 
dáno i tím, že většina kluků 
je z Ostravy,“ zdůraznil Jan 
Mička. Nabízí se otázka, proč 
on sám na nabídku Opavy 
kývl, když Nová huť taky hraje 
v nejvyšší soutěži. „Prostě 
v Opavě se mi líbí více,“ 
zakončil krátké povídání.              

Osmnáctiletý basket-
balista musí zatím na svou 
velkou šanci počkat, nicméně 
v posledních dvou zápasech 
mu pár minut trenér Petr 
Czudek dal. „Každá minuta 
v nejvyšší soutěži je pro mě 
cennou zkušeností. Navíc 
v Opavě je výborný kolektiv, 

Kouč opavských basket-
balistů Petr Czudek je znám 
tím, že rád pracuje s mladými 
hráči. V současné době uvádí 
do velkého basketbalu osm-
náctiletého Jana Mičku. Napo-
sledy ho vypustil do hry proti 
Olomoucku. Opavští vyhráli 
101:70.

Jan Mička strávil na palu-
bovce něco přes tři minuty 
a hned svůj první dotek 
s míčem proměnil v přesnou 
trojkovou střelu. „Věřil jsem si, 
hned jsem věděl, že budu stří-
let,“ řekl sebevědomě mladý 
basketbalista. Samotný zápas 
zvládla Opava na jedničku. 
„Hráli jsme dobře. Je vidět, 
že když hrají hlavní kluci ze 
základu, tak jsme hodně silní. 
Je vidět, že jsou dlouhou dobu 
spolu,“ podotkl mládežnický 
reprezentant ve službách BK 
Opava.           

Hanáci mají ofenzivně 
laděný tým, nicméně ve slez-
ské metropoli jim toho domácí 
tým příliš nedovolil. „V Opavě 
se nikomu nebude hrát dobře. 
Jsou tady tvrdé obroučky, 
velká hala. Byli jsme na Olo-
moucko dobře připraveni. 
Na palubovce jsme dělali 
věci z tréninku a dopadlo to 
dobře,“ pousmál se odchova-
nec ostravských Snakes.

Basketbalový talent Jan Mička: Ostrava? V Opavě se mi líbí více
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přitom pro hosty nevyvíjelo 
vůbec dobře. Po třech čtvrti-
nách nabrali dvanáctibodové 
manko. Nakonec ale výsle-
dek otočili. „Soupeř nám 
dělal problém pod košem 
na doskoku a taky dobře stří-
leli z tříbodové hranice, což 
nám v prvním poločase dělalo 
velké potíže,“ řekl po zápase 

Trojice opavských našich hráčů pomáhá Novému Jičínu
Trojice opavských basket-
balistů Jakub Slavík, Jirka 
Štěpánek a Lukáš Bukovjan 
pomáhá Novému Jičínu. Kdysi 
slavný klub působí ve druhé 
nejvyšší soutěži. 
Naposledy za Nový Jičín 
nastoupili na palubovce 
nebezpečné Olomouce, kde 
vyhráli 96:87. Utkání se 

Basketbalová rezerva 
Opavy má za sebou první 
kolo Českého poháru. Trenér 
David Klapetek se se svým 
týmem představil na palu-
bovce Univerzity Palackého 
Olomouc. Opavští zápas 
zvládli s velkým přehledem 
a po vítězství 100:77 se rado-
vali z postupu. V dalším kole je 
čeká na domácí ploše ostrav-
ská Nová huť. Úředním termí-
nem je jedenáctý listopad.

Béčko jde 
v poháru dál

nový ročník prodala do Cho-
mutova. „Na první ligu 
bychom neměli tým. Počí-
talo se, že mladí kluci budou 
dostávat v nejvyšší soutěži 
více minut. Jenomže korona-
virus odkládá zápasy a s tím 
nic nenaděláme. Každopádně 
pro kluky z devatenáctky 
je druhá liga přínosná, aby 
se obouchali,“ podotkl kouč 
opavského týmu. Jen pro 
zajímavost stejnou soutěž 
hraje například bývalá opora 
Opavy Jakub Blažek, který 
válčí v barvách Valašského 
Meziříčí. A s jakým cílem šla 
Opava do sezony? „Chceme 
hrát nahoře a porvat se 
o postup,“ zakončil David Kla-
petek.

mohli jsme využít i tří pendlů 
z áčka,“ řekl trenér týmu 
David Klapetek. Za jeho výběr 
nastoupili Jan Mička, Lukáš 
Bukovjan a Adam Robe-
nek. „Jelikož první tým již 
dva zápasy vynechal, mohou 
být tak zápasově vytížení,“ 
podotkl opavský kouč. 

Opava ještě loni hrála 
o soutěž výše, práva ale pro 

První dva zápasy ve druhé 
lize má za sebou opavská 
rezerva. Slezanům se dařilo, 
obě utkání svěřenci trenéra 
Davida Klapetka vyhráli. 
Nejdříve vyhráli v Kroměříži 
100:77  a 92:71 v Kyjově. 
V tabulce jim patří druhá 
příčka za béčkem Brna. 

„Vstup do soutěže nám 
vyšel. Dvakrát jsme vyhráli, 

Opavskému béčku se ve druhé lize daří, má dvě výhry

Jakub Slavík, jeden z nej-
lepších hráčů na palubovce.  
„Ve čtvrté čtvrtině jsme podali 
skvělý týmový výkon a taky 
treli nějaké trojky, což vedlo 
k našemu vítězství,“ doplnil 
své krátké hodnocení.






