
Sobota 22. 4. 2017 

U 17 – Nadregionální soutěž, skupina A 

BK Sokolov – ŠSK Slaný   78 : 51     (9:9, 38:18, 59:31) 

   

Poslední utkání sezóny kadetů mělo v přímém souboji určit družstvo na 

konečném druhém místě nadregionální soutěže. Z prvního místa už totiž před 

posledním hracím kolem nemohlo být sesazeno družstvo Lokomotivy Plzeň. 

Sokolovští tak do utkání vstoupili s jasným cílem zvítězit a vrátit tak soupeři 

porážku z prvního vzájemného měření sil. Domácí však nezačali dobře, když 

hráli velice svázaně, nebojovali a nebyli schopni se prosadit na útočné polovině. 

To nezměnil ani vybraný oddechový čas ani prostřídaní sestavy, a tak první 

desetiminutovka skončila nerozhodně 9:9. Ve druhé části jako by domácí shodili 

pomyslné otěže a začali konečně hrát svůj basketbal. To mělo za následek 

spousty získaných míčů s následným rychlým, a hlavně úspěšným zakončením. 

Sokolovští si tak v tomto úseku hry vytvořili rozhodující náskok, když druhou 

čtvrtinu vyhráli sokolovští rozdílem skvělých dvaceti bodů. Po změně stran už 

domácí nebyli vlivem probíhající hry tolik svázáni konečným výsledkem a 

mohli tak pravidelně střídat kompletní dvanáctičlennou sestavu. Čas ubíhal a 

sokolovští si celkem pohodlně udržovali velice slibný náskok, který si vytvořili 

během druhé a třetí čtvrtiny. V závěrečné části tak mohl trenér Šnobl pošetřit 

síly těm hráčům, které ještě čekal následný duel v kategorii juniorů. Celkem 

nečekané pohodlné vítězství kadetů proti Slanému tak znamená pro sokolovské 

konečné druhé místo. Ovšem je nutno podotknout, že vzhledem k vývoji soutěže 

pomýšlel trenér Lukáš Šnobl se svými svěřenci na místo první. To ovšem ztratili 

domácí prohrou s Chomutovem a nevydařenou koncovkou v Plzni, se kterou 

prohráli v konečném součtu pouze o rozdíl jediného koše. Přesto je druhé místo 

jistě bráno za úspěch a výbornou reprezentaci Basketbalového klubu Sokolov… 

Sestava a body sokolovských: Tadeáš Čabala 20, Jan Kříž 13, Roman Kinka 13, 

Matěj Štefka 10, Michal Kohár 9, David Sýkora 5, Lukáš Brus 4, Daniel 

Svojanovský 2, Lukáš Gregor 2, Dominik Čihák, Michal Zubanič, Ondřej 

Sládek. 

Konečná tabulka U 17 (nadregionální soutěž, skupina A) 

1. BK Lokomotiva Plzeň 10 7 3 683:603 17 

http://www.cbf.cz/souteze/detail_6887_soutez_2034.html


2. BK Sokolov 10 7 3 686:564 17 

3. ŠSK Slaný 10 6 4 588:567 16 

4. BK Chomutov 10 5 5 652:603 15 

5. BK Beroun  10 4 6 570:616 14 

6. BK Baník Most 10 1 9 455:681 11 

 

Sobota 22. 4. 2017 

U 19 – Nadregionální soutěž, skupina A 

BK Sokolov – TJ Slovan Varnsdorf   69 : 98     (14:32, 29:56, 53:76) 

   

Poslední utkání sezóny měli na programu po kadetech také junioři. Ti měli 

taktéž před sebou přímý souboj o konečné druhé místo, ale aby ho získali, tak by 

museli v utkání s Varnsdorfem zvítězit o více jak osmatřicet bodů. Domácí 

trenér Lukáš Šnobl se navíc musel v tomto duelu obejít bez několika klíčových 

hráčů, které bohužel postihlo zranění znemožňující se zúčastnit utkání či účast 

na přijímacích zkouškách na vysokou školu. Proto tak sokolovským hráčům 

nebylo vštěpováno za úkol vysoké vítězství, ale hlavně vítězství samotné. Tomu 

ovšem předváděná hra od úvodního rozskoku nenasvědčovala. Sokolovští jen 

přihlíželi, jak hosté zakončují jeden rychlý protiútok za druhým. Domácí trenér 

si už v první čtvrtině vybral oba oddechové časy, prostřídal sestavu, ale k žádné 

změně hry sokolovských juniorů to bohužel nevedlo. Sokolovští junioři se trápili 

na útočné polovině a po neúspěšných střelách nebo ztrátách bleskurychle 

inkasovali. V poločase utkání už byl rozdíl propastný a vítězství domácích se tak 

stávalo pouze snem. Ve druhém poločase si dali sokolovští více záležet na 

návratu do obranné fáze, přidali zónovou obranu a hned se průběh utkání 

vyrovnal. Třetí desetiminutovku dokonce sokolovští vyhráli rozdílem čtyř bodů. 

V této části začali svěřenci trenéra Šnobla předvádět odpovídající hru, která 

zaslouží pochvalu. Na zvrat ve skóre to však již nebylo, a tak se do poslední 

části zaměřili domácí nedostat sto bodů a co nejvíce snížit náskok Severočechů. 

To se jim nakonec podařilo, když varnsdorfští utkání drželi pevně v rukou a 

v celém druhém poločase hráli, co potřebovali a zaslouženě celé utkání 

pohodleně vyhráli. V sokolovském dresu se nejvíce prosazovali Honzové Volf 

se Žalmanem, které bohužel nikdo bodově patřičně nepodpořil a zde byla právě 

nejvíc znát absence zmíněných hráčů. Průběh utkání se tak velice podobal 

prvnímu měření sil, které skončilo podobným rozdílem. V sobotním utkání však 
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byla citelně znát absence klíčových hráčů sokolovského družstva a doplnění 

kadeti měli už po svém utkání, což také nepřispělo na zvýšení výkonu. Po 

sobotní porážce končí junioři BKS na třetím místě v nadregionální soutěži, což 

je odpovídající výkonům v celé sezóně, ovšem po několikaleté neporazitelnosti 

juniorů je to mírné zklamání. Tým juniorů BKS se tímto utkáním rozloučil hned 

s osmi hráči, kteří v příští sezóně budou hrát v kategorii mužů.  

 

Sestava a body sokolovských: Jan Volf 23, Jan Žalman 20, Lukáš Brus 7, David 

Sýkora 5, Bohumil Kuzebauch 4, Patrik Bolvari 4, Matěj Štefka 3, Matěj 

Jedlička 3, Ondřej Sládek, Michal Zubanič, Josef Dicse, Michael Kohár.  

 

Konečná tabulka U 19 (nadregionální soutěž, skupina A) 

1. ŠSK Slaný 12 12 0 1232:613 24 

2. TJ Slovan Varnsdorf 12 9 3 1303:788 21 

3. BK Sokolov 12 7 5 907:709 19 

4. BK R&J EBC Mělník  12 7 5 860:710 19 

5. BK Teplice 11 3 8 542:867 14 

6. BK Kunratice 12 2 10 562:1088 14 

7. SKB Strakonice 11 1 10 533:1164 12 

Sobota 22. 4. 2017 

Ženy – Oblastní přebor 

TJ Sokol Toužim – BK Sokolov   60 : 63     (18:10, 36:35, 48:48) 

 

V sobotu odehrály ženy BK Sokolov svou nejen sezónní, ale i zřejmě existenční 

derniéru. Kvůli velkému úbytku hráček, který není problémem jen této sezóny 

se rozhodlo, že bude lepší již příští rok soutěž nepřihlašovat. A protože se 

jednalo o poslední zápas tohoto družstva a možná o poslední zápas v kariéře 

některých hráček, chtěly si ho sokolovské ženy náležitě užít a s úctou odehrát. 

Tentokrát odjel tým BK Sokolov do Toužimi, kde se očekával přátelský, ale 

zároveň vypjatý duel. Toužimské hráčky po loňském posledním místě v tabulce 

letos ucítily možnost být na třetím místě od konce a to tehdy, když tým BK 

Sokolov porazí o více jak čtyřiatřicet bodů. Je to sice vysoký bodový rozdíl, ale 
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v košíkové je možné vše. V půlce první čtvrtiny to i dokonce vypadalo, že 

Toužim vyhraje a snad i s dost vysokým rozdílem. Sokolovské ženy nepočítaly 

s tak rychlým a tvrdým nástupem Toužimi a rázem prohrávaly 2:11. Do konce 

čtvrtiny sice Sokolov lehce stáhl náskok, ale k vyrovnání došlo až na konci 

prvního poločasu. Opět se tedy začalo hrát od nuly. Tuto šanci si již sokolovské 

ženy nenechaly utéct. Sice nevyhrávaly, ale nenechaly si toužimský tým 

odskočit na vyšší bodový rozdíl. Zápas byl dramatický a vyrovnaný až do 

samého konce, který byl ale šťastnějším pro BK Sokolov. Celkově byl zápas 

fyzicky náročný a hra na obou stranách tvrdá. Sokolovské ženy se totiž opět 

musely poprat s jejich tak neoblíbenou zónovou obranou, kterou na ně 

toužimské ženy hrály celý zápas, a tak musely neustále zkoušet rychlé 

protiútoky nebo svižnější postupné útoky. Ale i v postupném útoku se podařilo 

pár nádherných akcí. Sokolovské ženy si tedy zápas se vším všudy užily, a i přes 

špatné vystoupení rozhodčích si nenechaly zápas znechutit a dotáhly ho do 

vítězného konce. Toto vítězství bylo opravdu sladké a zakončilo tak krásně 

konec jedné éry. 

 

Sestava a body sokolovských: Veronika Šnoblová 19, Michaela Heidlerová 13, 

Veronika Zemanová 11, Lenka Žáková 11, Ingrid Ašenbrenerová 5, Lenka 

Černá 4, Lenka Seberová, Eliška Moudrá. 

 

Konečná tabulka OP žen 

1. BK Lokomotiva Karlovy Vary 12 12 0 1056:485 24 

2. BaK Plzeň "B" 12 9 3 787:592 21 

3. BSK Tatran Kraslice 12 7 5 794:715 19 

4. TJ Slavoj Tachov 12 6 6 599:672 18 

5. BK Sokolov 12 5 7 755:733 17 

6. TJ Sokol Toužim 12 3 9 608:795 15 

7. TJ Jiskra Aš 12 0 12 481:1088 12 

 

 

Pondělí 24. 4. 2017 

U 15 – Nadregionální soutěž, skupina A 

BK Sokolov – BK Kladno  119 : 25  (30:0, 57:7, 92:14) 
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Pondělní utkání starších žáků bylo zároveň posledním mistrovským střetnutím 

žáků v této sezóně. Toto odložené utkání mělo jasného favorita, což se navíc 

umocnilo faktem, že hosté přijeli s pouhými šesti hráči. Za to domácí byli 

k utkání připraveni ve své plné síle a chtěli si tak poslední duel sezóny řádně 

vychutnat. Domácí navíc hnal fakt, že letos ještě neprohráli a měli tak za úkol 

dotáhnout celou skvělou sezónu bez jediné prohry. Tento úkol plnili od první 

minuty, od které se hrálo prakticky na jeden koš. Sokolovští během první 

desetiminutovky prostřídali všech jedenáct hráčů a soupeře prakticky k ničemu 

nepustili. Skóre po první čtvrtině 30:0 mluví za vše a o vítězi odloženého utkání 

nebyl pochyb. Sokolovští ovšem nechtěli utkání jen dohrát, ale naopak neustále 

držet nastolené tempo hry. To vycházelo z agresivní celoplošné obrany a 

kvalitním přechodem do rychlého protiútoku. Skóre tak dále narůstalo ve 

prospěch domácích, kteří se poctivě podělili o strávené minuty na palubovce. 

Domácí byli ve všech ohledech lepší, jak v individuálních činnostech, tak i 

v obranné fázi. Ostatně obrana byla dominantou sokolovských žáků po celou 

sezónu, která pak byla doplněna kvalitní hrou jeden na jednoho. Vysokým 

vítězstvím v pondělním duelu dokončili svěřenci Lukáše Šnobla a Petra Fialy 

skvělou sezónu bez jediné prohry! V týmu vyčníval po celou sezónu svými 

výkony Jan Kříž, který zároveň hraje i extraligu v týmu BK Lokomotiva Plzeň. 

Ale i zbytek týmu udělal veliký herní posun, který pak budou hráči moci využít 

v celostátním měření sil na dětských letních olympijských hrách v Brně. Zhruba 

polovina sokolovského týmu totiž na této olympiádě bude reprezentovat výběr 

Karlovarského kraje. Za předvedené výkony a odvedenou práci v trénincích 

v celé, náročné sezóně 2016/2017 zaslouží starší žáci BKS velikánskou 

pochvalu… 

Sestava a body sokolovských: Jan Kříž 35, Daniel Míča 20, Lukáš Gregor 18, 

Jan Pacelt 11, Benedikt Janda 8, Matěj Heřman 8, Adam Beran 6, Jakub 

Tvarůžek 6, Jan Forejt 4, Radek Buřič 2, Karel Machala 1. 

 

Konečná tabulka U 15 (nadregionální soutěž, skupina A) 

1. BK Sokolov  24 24 0 2055:1044 48 

2. BK Teplice  23 16 7 1627:1333 39 

3. TJ Thermia Karlovy Vary  23 15 8 1811:1362 38 
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4. BK Baník Most 24 13 11 1219:1239 37 

5. BA Tygři Louny 24 9 15 1389:1707 33 

6. BK Kladno  23 4 19 1108:1667 27 

7. TJ Klášterec nad Ohří  23 1 22 1018:1875 24 

 

 

V sobotu 6. 5. čeká muže Basketbalového klubu Sokolov poslední domácí utkání, 

ve kterém se od 15:30 střetnou v oblastním finále ve sportovní hale ISŠTE s BK 

Mariánské Lázně. V neděli pak sehrají muži odvetný zápas v Mariánských 

Lázních, který bude zároveň i posledním v celém Basketbalovém klubu Sokolov 

v této sezóně.  
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