
Sobota 7. 10. 2017 

U 17 – Nadregionální soutěţ, skupina B 

BK Sokolov – TJ Klášterec nad Ohří   110 : 31  (24:8, 53:12, 80:14) 

   

Kadety Basketbalového klubu Sokolov čekal v sobotu dopoledne jiţ třetí duel letošní sezóny, 

ve kterém tentokráte přivítali stejně starého soupeře z Klášterce nad Ohří. Domácí do utkání 

vstupovali jako jasní favorité, coţ od samotného úvodu potvrzovali i na samotné palubovce. 

I kdyţ se svěřenci Lukáše Šnobla neskutečně trápili se zakončením jednoduchých 

střeleckých pozic, skóre i průběh utkání měli jasně pod kontrolou. Domácí tým tak mohl být 

pravidelně střídán, aby se všichni rovnoměrně rozdělili o minuty strávené na hřišti. Navíc 

dva hráči základní pětky Čabala s Kříţem nebyli trenéru v tomto utkání k dispozici, tím 

pádem dostali šanci i méně vytíţení hráči, kteří mohli předvést své basketbalové umění a 

přesvědčit trenéra o příští vyšší minutáţ. Sokolovští se v prvním poločase trápili především 

se zmíněnou koncovkou, ale i s ne zcela stoprocentním přístupem. Tohle byly hlavní dvě 

výtky v poločasové přestávce, které měli sokolovští po změně stran zlepšit a odstranit. Po 

změně stran se soupeř rozhodl bránit nepopulární zónovou obranu, která ovšem domácím 

kadetům nedělala ţádné větší problémy. Sokolovští dobře hledali volné spoluhráče a 

zakončovali volné pozice, které buď proměnili nebo si neúspěšný pokus doskočili. V této 

části hry dokonce domácí tým ubránil soupeře bez jediného koše, kdyţ klášterečtí proměnili 

za těchto deset minut hry pouhé dva trestné hody. V poslední čtvrtině ale sokolovští v obraně 

polevili a spíše se soustředili, k nelibosti jejich trenéra, na útočnou potenci a vsítění co 

největšího počtu bodů. Domácí tak zvítězili po jednoznačném průběhu o bezmála osmdesát 

bodů a připsali si tak jiţ třetí vítězství, které bylo doposud nejjednodušší. Sezóna je ovšem 

pořád v samém zárodku a je potřeba neustále pracovat na individuálním i týmovém zlepšení. 

Sestava a body sokolovských: Roman Kinka 23, Lukáš Gregor 21, Matěj Heřman 17, Jan 

Krych 14, Alexandr Nasadil 12, Jan Pacelt 6, Jakub Tvarůţek 5, Daniel Míča 4, Jan Forejt 4, 

Radek Buřič 2, Karel Machala 2, Jakub Krpenský.  

Sobota 7. 10. 2017 

U 12 – Oblastní přebor 

BK Sokolov – BK Klatovy  36 : 49  (9:9, 18:21, 30:37) 

   

Sestava a body sokolovských: Radim Brešťanský 11, Ladislav Dostál 8, Adam Vrabec 6, Jan 

Heřman 3, Jan Ţák 2, David Ţemlička 2, Matěj Šnobl 2, Jakub Hermann 2, Štefan Čúzy, 

Tadeáš Krejčí, Marek Zubanič. 

BK Sokolov – BK Klatovy  54 : 56  (14:14, 32:26, 44:44) 

   

Sestava a body sokolovských: Radim Brešťanský 15, Adam Vrabec 10, Tadeáš Krejčí 8, Jan 

Ţák 8, Ladislav Dostál 5, David Ţemlička 4, Štefan Čúzy 2, Matěj Šnobl 2, Jan Heřman, 

Jakub Hermann, Marek Zubanič. 



První dvojutkání sezóny měli na programu také mladší miniţáci (kategorie do 12 let). Ti byli 

pro sezónu 2017/2018 přihlášeni do oblastního přeboru tzv. mimo soutěţ, protoţe v dresu 

BK Sokolov bude v sezóně nastupovat několik o rok starších hráčů. Pro tento krok se 

rozhodlo trenérské vedení z důvodu loňských zkušeností a chtěli tak pro své hráče 

vyrovnanější duely. Sokolovský tým je navíc dost věkově rozvrţen, kdyţ právě v druţstvu U 

12 nastupují hráči ročníku narození 2005 aţ 2008. Hned první domácí utkání jasně ukázalo, 

ţe toto rozhodnutí bylo velice dobré a samotným hráčům přinese mnohé herní zkušenosti. 

Obě utkání proti Klatovům totiţ byla velice vyrovnaná a kaţdá nevynucená chyba byla o to 

bolestivější. Obě druţstva hrála obě utkání ve velikém tempu a pro příchozí diváky to určitě 

bylo plodně strávené basketbalové odpoledne. Hosté z Klatov ovšem v obou koncovkách 

(především pak druhého utkání) prokázali větší herní praxi a zkušenosti z vypjatých duelů. 

Pro domácí to ovšem bylo skvělé srovnání a nesmírně cenná zkušenost do budoucna. I přes 

dvě těsné poráţky je potřeba domácí hráče pochválit, a především se poučit se zbytečných 

ztrát a neproměněných jasných příleţitostí. Pokud budou všechny ostatní duely v podobném 

duchu, tak se v této kategorii můţeme těšit nejen na vyrovnané duely, ale především na herní 

růst sokolovského týmu… 

Neděle 8. 10. 2017 

U 10 – Krajský přebor 

BK Sokolov – TJ Sokol Kraslice  35 : 14  (18:10) 

   

Sestava a body sokolovských: Vladimír Krýsl 15, Matěj Šnobl 10, Matěj Ţák 8, Lukáš 

Marcinek 2, Jakub Čúzy, Vít Kučera, Dalimil Vlk, Karel Bartoš, Lukáš Sladomel, Filip 

Schöppf. 

BK Sokolov – BCM Sokolov  50 : 1  (28:1) 

   

Sestava a body sokolovských: Lukáš Marcinek 18, Matěj Šnobl 14, Matěj Ţák 10, Filip 

Schöppf 4, Dalimil Vlk 2, Lukáš Sladomel 2, Jakub Čúzy, Vít Kučera, Karel Bartoš. 

BK Sokolov – BK Lokomotiva Karlovy Vary  27 : 14 (19:6) 

   

Sestava a body sokolovských: Lukáš Marcinek 8, Matěj Šnobl 7, Matěj Ţák 6, Filip Schöppf 

4, Lukáš Sladomel 2, Jakub Čúzy, Vít Kučera, Karel Bartoš, Dalimil Vlk. 

V neděli dopoledne sehráli přípravky (hráči a hráčky do 10 let) svůj první sezónní turnaj, 

kterých bude celkem osm. Tento nový projekt krajského svazu má těm nejmenším 

baskeťákům v kraji nastínit atmosféru opravdových utkání, aby pak ve větších kategoriích 

tito hráči a hráčky byli ostřílení a konkurence schopnější ve srovnání s jinými kraji, kde je 

tento model také zaveden. V jednotlivých druţstev tak nastupují děti od 5 do 9 let, kdyţ pro 

více jak polovinu to byl v neděli víceméně první oficiální basketbalový zápas kariéry. 

V těchto turnajích určitě nejde o samotné výsledky, ale především ukázat dětem krásu 

kolektivního basketbalu, a to z jiné neţ tréninkové stránky. Přesto se ve všech šesti utkání 

bojovalo na sto procent a ţádný tým si navzájem nic nedaroval. Nejúspěšnějším týmem 



nedělního turnaje přípravek se stal pořádající tým Basketbalového klubu Sokolov, který ve 

všech třech utkáních s přehledem zvítězil a prokázal tak skvělou a dlouhodobou přípravu 

těch nejmenších hráčů. Nutno podotknout, ţe kluci BK Sokolov patřili spíše k těm mladším, 

přesto se dokázali fyzicky i basketbalově prosazovat. Pokud budou ve stejném trendu 

pokračovat a přidají se k nim ostatní hráči, můţeme v barvách BK Sokolov očekávat slibnou 

budoucnost. K tomu ale vede převelice dlouhá a trnitá cesta, přesto první basketbalové 

krůčky mají tito mladíci jiţ za sebou. Všichni hráči zaslouţí za bojovný a kolektivní 

basketbal velikou pochvalu, která je doufejme bude motivovat do další tréninkové práce… 

Příští sobotu 14.10.2017 se na domácí palubovce ve sportovní hale ISŠTE utkají od 10:30 

junioři (hráči do 19 let) s BK Kunratice DDM, vstupné je zdarma.  

 

 


