
Pátek 8. 12. 2017 

Muži – Krajský přebor 

BK Sokolov – TJ Lokomotiva Cheb   87 : 56  (23:18, 50:33, 74:49) 

 

V pátek večer se v posledním kole první poloviny základní části utkali muži Basketbalového 

klubu Sokolov s Lokomotivou Cheb. Domácí tým byl v jednoznačné roli favorita, když 

momentálně vede bez prohry tabulku krajského přeboru, zatímco Cheb je s pouhým jedním 

vítězstvím na čtvrtém, předposledním místě. Samotné utkání ale už tak jednoznačné nebylo. 

Domácí si nebyli od začátku schopni vybudovat větší bodový náskok, když byli především 

nedůslední pod vlastním košem a nechali soupeře z Chebu jednoduše doskakovat a následně 

i skórovat. Hlavní trhák tak nastal až v první polovině druhé desetiminutovky, kterou domácí 

vyhráli 18:2 a vytvořili si tak pohodlný odstup. Po té se nehrál nijak líbivý basket, když se na 

obou stranách především nedůsledně bránilo. K tomu se navíc přidala malá úspěšnost střelby 

a utkání tak vypadalo, jako tréninkový přípravný zápas. I přes tyto výtky domácího trenéra 

Šnobla, si jeho svěřenci pohodlně došli pro vítězství a zakončili tak první polovinu sezónu 

bez porážky, což bylo i předsezónním cílem. S výkonem však spokojeni být sokolovští 

rozhodně být nemohou a v utkáních s lepším soupeřem by se jim tento laxní přístup nemusel 

vyplatit. Konec pátečního utkání se pak nesl v duchu, aby všichni domácí skórovali, což se 

ale přes veškerou snahu všech spoluhráčů nepodařilo. Nejlepšími střelci utkání tak byli 

sokolovští pivoti Fiala s Vážanem, kteří oba shodně zatížili koš soupeře dvaceti body. Po 

polovině základní části tak sokolovští vedou bez prohry a budou se to snažit prodloužit až do 

konce soutěže včetně play off, aby si opět po roce mohli zahrát kvalifikaci o druhou ligu. 

K tomu ale ještě vede dlouhá cesta, která bude muset být okořeněna lepším herním výkonem, 

než byl vidět v sokolovské hale v pátek večer… 

Sestava a body sokolovských: Petr Fiala 20, Milan Vážan 20, Jaroslav Smrčka 10, Jaroslav 

Polák 9, Jaroslav Jirotka 9, Miloš Šťastný 5, Jan Stariat 4, Vladimír Beránek 4, Jan Růžička 

4, Jan Volf 2, Daniel Giecek, Jaroslav Budín.  

Sobota 9. 12. 2017 

U 19 – Nadregionální soutěž, skupina A 

BK Sokolov – TJ Slovan Varnsdorf  75 : 73  (25:24, 39:37, 58:60) 

 

Sobotní utkání proti nejvzdálenějšímu soupeři soutěže načalo odvetná utkání a tím pádem 

druhou polovinu základní části nadregionální soutěže. V prvním utkání sokolovští dokázali 

ve Varnsdorfu zvítězit rozdílem jedenácti bodů a na domácí palubovce chtěli potvrdit, že tato 

výhra byla zasloužená. Hosté však přijeli pouze ze sedmi hráči, přesto přivezli hlavní osu 

svého týmu a přijeli vrátit domácí neúspěch. Úvod utkání byl velice útočně laděný, když obě 

družstva střílela s celkem vysokou úspěšností a útoky jenoznačně převládaly nad obranami. 

Druhá čtvrtina utkání však byla jak na houpačce. Domácím juniorům se povedl vstup a 

šňůrou 11:0 se hostům utrhli na dvouciferný rozdíl ve skóre. V polovině druhé 

desetiminutovky si vybrali oba týmy hluché místo, když vyráběli spousty ztrát a nedůsledně 

zakončovali. Po té ale přišla nejhorší pasáž domácích, když koncovku prvního poločasu 

prohráli 12:0 a začínalo se opět od znova. V této části asi trenér sokolovských Lukáš Šnobl 

ne zcela dobře střídal, a i když se snažil zbrzdit hosty oddechovým časem, vyrovnání skóre 

duelu nezabránil. Sokolovští tak svému severočeskému soupeři do druhého poločasu vlili 

krev do žil, za to sami byli psychicky dole. V poločasové přestávce byli domácí upozorněni, 

že pokud chtějí vyhrát, budou si muset výhru hlavně vybojovat. A to se také stalo. Po změně 



stran byl na hřišti vidět na obou stranách veliký boj a touha po vítězství než líbivý basketbal. 

A to i přes to, že obě družstva ve druhém poločase preferovala zónovou obranu. Vedení se ve 

třetí i čtvrté čtvrtině neustále přelévalo a o vítězi nebylo rozhodnuto až do závěrečného 

klaksonu. V samotné koncovce ale sokolovští prokázali více bojovnosti zejména pod košem 

soupeře, herní vyzrálosti a samozřejmě měli i více potřebného štěstí. Poslední domácí utkání 

tohoto roku všech kategorií BK Sokolov tak skončilo těsnou a ubojovanou výhrou o pouhé 

dva body. Nutno poděkovat právě za tu bojovnost a také konečně poprvé pochválit hráče za 

slibnější procentuální úspěšnost střelby ze střední a delší vzdálenosti. Tato výhra odděluje 

sokolovské juniory od druhé poloviny tabulky, když se souběžně s Berounem dělí o druhé a 

třetí místo šestičlenné tabulky skupiny A. Právě s Berounem se pak zřejmě sokolovští 

poperou o druhé místo a tím pádem lepší pozici do play off.  

Sestava a body sokolovských: David Sýkora 16, Lukáš Gregor 14, Roman Kinka 13, Matěj 

Štefka 13, Lukáš Brus 7, Michal Zubanič 6, Tadeáš Čabala 4, Ondřej Sládek 2, Dominik 

Čihák, Patrik Bolvari, Daniel Kubín.  


