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TISKOVÁ ZPRÁVA

„Má to smysl,“ hodnotil Utkání hvězd generální sekretář FIBA Europe

Praha, 3. března 2014

Česko-polské Utkání hvězd přilákalo do pardubické ČEZ Arény i velmi vážené hosty. Mezi
nimi  nechyběl  generální  sekretář  FIBA  Europe  Kamil  Novák.  Ten  navštívil  i  loňskou
premiéru  mezinárodního  utkání  nejlepších  hráčů  Mattoni  NBL  a  Tauron  Ligy  v  polské
Wroclavi.

Kamil  Novák  otevřeně  přiznal,  že  All  Star  Game,  kde  basketbal  ustupuje  na  hřišti  spíše
společenskému  rozměru  akce,  nejsou  zrovna  jeho  šálkem  čaje.  Včerejší  pardubickou
podívanou však hodnotí opačně. „Vysloveně mě to bavilo. Dokonce jsem se dokázal dívat na
skoro celý zápas,“ usmíval se krátce po závěrečném hvizdu. A hned vysvětlil, co ho přimělo k
tomu nespouštět oči z palubovky po téměř celou dobu dvou a půl hodiny: „Nápad, když hrají
nejlepší čeští a polští hráči proti sobě, nebyl klasický All Star. Nedávali si jen přednost, kdo
vystřelí trojku nebo zasmečuje. Bylo tam i trošku toho ducha, že se chtělo vyhrát.“

Právě mezinárodní konfrontace oživila skomírající projekt utkání hvězd. „Myslím, že jenom na
český All Star by tolik lidí nepřišlo,“ komentoval zaplněné hlavní tribuny Novák. Budoucnost
společného projektu, na kterém se podílela česká i polská liga, je zatím ve hvězdách. „Jestli v
tom pokračovat, to si musí rozhodnout obě ligy. Z mé strany jsem jednoznačně pro,“ poslal
doporučení šéfům Mattoni NBL a TBL zástupce evropského basketbalu.

„Myslím si, že to má smysl do budoucna třeba i pro jiné federace v Evropě,“ zamyslel se Kamil
Novák v širším měřítku. Potvrdil tak, že mezinárodní spolupráce na starém kontinentu je pro
Evropskou basketbalovou federaci velmi důležitá. „Ta tendence je v posledních letech zřejmá.
Jsme v jiné době a myslím, že to tak vnímají ligy i kluby. Stírají se rozdíly. Z pohledu FIBA
Europe je důležité, aby v tom zůstal pořádek a byla tam hierarchie. Je to ale určitě trend,
kterým se nyní evropský basketbal ubírá,“ přiblížil, jak se FIBA Europe dívá na mezinárodní
spolupráci.

Novák navštívil i loňské Polsko-české Utkání hvězd, při němž měl výhodu domácího prostředí
výběr TBL. Před cestou do Pardubic tak už věděl, co ho čeká. Kromě společensko-sportovní
atmosféry si pochvaloval i organizaci celé basketbalové show. „Organizátoři se toho zhostili
velmi dobře. Nevím, co bych vytkl,“ pogratuloval organizačnímu týmu na závěr Utkání hvězd.

 

 

     


