
     
 
 
 
 

     Tisková zpráva 
 

DEKSTONE Tuři Svitavy na prahu své osmé ligové sezony 

Chceme jít do první šestky! 

 

 
  
Po loňském historickém sedmém místě chtějí svitavští Tuři udělat další postupný krůček směrem 
vzhůru. Cílem pro letošní rok je postup do skupiny A1, který zaručí pouze umístění do šestého místa 
po základní části. Základem pro naplnění smělého cíle je udržení trenérské dvojice Lubomír Růžička 
(asistent repre mužů) – Lukáš Pivoda (asistent repre U16) i základní hráčské osy loňského úspěšného 
týmu: Bryan Smithson (USA), Roman Marko (Slovensko), Pavel Slezák, Jan Špaček, Tomáš Teplý, 
Jiří Jelínek, Brett Roseboro (USA). Nově přišli tři zkušení hráči – Luboš Stria, Garret Kerr (USA) a 
Ozren Pavlovič (Chorvatsko) a tři čeští mladíci – Šimon Puršl (přestup ze španělské Zaragózy), 
Luboš Kovář (reprezentant U18) a Eduard Kotásek. 
Vrcholem přípravného období bude „domácí“ mezinárodní turnaj „Louda Auto Cup 2017“, který 
se uskuteční v hale Na Střelnici v pátek 22. 9. a v sobotu 23. 9. 2017 za účasti týmů Geosan  Kolín, 
BK Prievidza (Slovensko), BK Dukes Klosterneuburg (Rakousko). Semifiále hrají Tuři v pátek 22. 
9. v 16 hodin proti Rakušanům. 
Ostrý start do nového ročníku Kooperativa NBL čeká Tury v Děčíně 4. 10. 2017. První domácí 
zápas odehrají 7. 10. proti mistrovskému Nymburku. Nic náročnějšího na rozjezd je potkat 
nemohlo, a tak hned úvod sezóny prověří důkladně jejich sílu. Po základní části hrané každý 
s každým se dvanáctičlenné pole rozdělí na šestičlenné skupiny A1 a A2, které znovu odehrají 
zápasy každý s každým. Do play off postoupí týmy skupiny A1 podle pořadí a první dva týmy 
skupiny A2. 
Tuři jdou do nové sezóny s rozpočtem 11,5 mil. Kč, kde největší podíl mají titulární partner fi. 
DEKSTONE a město Svitavy. Tuři touto cestou děkují všem svým partnerům za podporu a věří, že 
jim i skvělým svitavským fanouškům předvedou kvalitní „basketbalové divadlo“. Permanentky jsou 
v předprodeji v městském informačním centru na nám. Míru.                             Pavel Špaček – GM 


