
Pátek 5. 1. 2018 

Muži – Krajský přebor 

BK Sokolov – TJ Sokol Kraslice   81 : 49  (21:9, 40:23, 58:32) 

 

Muži vstoupili jako první z družstev Basketbalového klubu Sokolov do roku 

2018 utkáním proti Sokolu Kraslice. Duel vedoucího týmu s posledním 

družstvem měl být pro domácí jasnou záležitostí. Po delší vánoční pauze se ale 

oba týmy značně rozkoukávali a nehrál se nijak líbivá basketbal. Je k tomu 

potřeba dodat, že se hrálo spíše v tréninkovém tempu. Sokolovští muži si ihned 

na začátku utkání vytvořili pohodlný odstup a od této chvíle se hrálo 

v pohodovém rytmu. Trenér domácích pravidelně střídal svoji plně obsazenou 

lavičku, což přineslo rovnoměrnou minutáž pro všechny jeho svěřence. Na jejich 

výkonu ale byla znát delší pauza, možná i malé podcenění a výkon tak nebyl 

zcela uspokojující. I přes tato negativa nebylo v utkání místo, kdy by dali 

domácí naději sokolíkům z Kraslic naději na výhru. Pohodlnou páteční výhru 

pečetil fakt, že se všech dvanáct sokolovských hráčů zapsalo do střelecké listiny, 

což je vždy potěšující zprávou především pro jejich lodivoda. K utkání nutno 

dodat, že se hrálo ve velmi přátelské atmosféře bez žádných konfliktů či ostrých 

nebo vyhrocených soubojů. Na úvod nového roku tak sokolovští muži 

prodloužili dvou neporazitelnost a pokračují v jasně nastaveném cíli vyhrát 

krajský přebor a zúčastnit se kvalifikace o druhou ligu. K tomu ale vede ještě 

dlouhá cesta, která se navíc prodlouží měsíčním herním výpadkem, když příští 

kolo sokolovští „stojí“ díky lichému počtu účastníků soutěže. Bude tak čas na 

potrénování a opětovné se uvedení do herní a střelecké pohody…  

Sestava a body sokolovských: Petr Fiala 12, Jaroslav Polák 11, Rudolf Neudert 

10, Milan Vážan 10, Jaroslav Smrčka 8, Jaroslav Jirotka 7, Jan Stariat 6, 

Jaroslav Budín 4, Vladimír Beránek 4, Josef Dicse 4, Miloš Šťastný 3, Petr 

Soural 2.  

Sobota 6. 1. 2018 

U 19 – Nadregionální soutěž, skupina A 

BK Kunratice DDM P 10 – BK Sokolov   37 : 66  (15:20, 23:31, 27:50) 

 

V sobotu před polednem se vydali sokolovští junioři do Prahy, kde s místním 

týmem Kunratic sehráli další utkání nadregionální soutěže. Tým Kunratic je bez 

vítězství na posledním místě, proto bylo pro svěřence Lukáše Šnobla povinností 

v Kunraticích zvítězit. V prvním měření sil se ale sokolovkým proti Kunraticím 

moc nedařilo, když po špatném výkonu zvítězili pouze o patnáct bodů. Navíc se 

po vánoční pauze vždy tak trochu vstupuje do neznáma, když sokolovští měli 

v novém roce za sebou pouze dva tréninky a sokolovský trenér tak měl menší 

obavy. Ty se naplnily od prvních minut utkání, když domácí hráli jednoduše a 

ihned si vytvořili náskok 8:0. V prvních minutách sokolovští nedůsledně bránili 

jeden na jednoho a na útočné polovině místo agresivní hry směrem ke koši volili 



pohodlnější střelu ze střední a delší vzdálenosti. Tyto střely však nebyly úspěšné 

a útočný doskok byl v tuto dobu nulový. Tyto fakty také zazněly v oddechovém 

čase, který si musel trenér Šnobl vzhledem k vývoji utkání brzy vybrat. Po něm 

se podařilo Davidu Sýkorovi trefit trojku a k tomu přidal pivot Tadeáš Čabala 

koš s faulem a rázem byli sokolovští opět ve hře. Sokolovští se rychle ujali 

vedení, ale nebyli v průběhu první a druhé desetiminutovky si vytvořit 

dostatečný bodový odstup. Před poločasovým klaksonem proměnil střelu 

s faulem Roman Kinka a do šaten se tak šlo s osmi bodovým náskokem. Po 

změně stran už na hřišti dominovali pouze sokolovští. Dostali se do tempa, 

měnili osobní obranu se zónovou a následně po ziscích si vytvářeli přesilovkové 

situace. Ve třetí čtvrtině tak sokolovští zlomili odpor domácích a rozhodli o 

konečném vítězi prvního utkání nového roku. V této části hry dostali sokolovští 

pouhé dva koše, což byl hlavní důvod úspěchu. Průběh druhého poločasu dalo 

možnost trenéru Šnoblovi rovnoměrně střídat, aby si všech deset přítomných 

hráčů do sytosti zahrálo. Výsledek utkání (nízké skóre) je ale odpovídající 

předváděné hře obou družstev, když bylo na obou stranách vidět spousty 

nevynucených chyb a také značně neproměněných střeleckých pokusů. To je asi 

také největší zklamání pro sokolovského trenéra a podnětem do další tréninkové 

práce, která bude zaměřena především na střeleckou potenci. V sobotním utkání 

stojí za zmínku čtyřiadvacet bodů sokolovského pivota Tadeáše Čabaly, který je 

věkově ještě kadetem. Nyní čekají sokolovské juniory dva domácí duely proti 

Berounu a proti Teplicím, které rozhodnou o konečném druhém místu po 

základní části, což si dali sokolovští za cíl.   

Sestava a body sokolovských: Tadeáš Čabala 24, David Sýkora 10, Roman 

Kinka 9, Matěj Štefka 8, Lukáš Brus 8, Michal Zubanič 2, Lukáš Gregor 2, 

Daniel Kubín 2, Ondřej Sládek 1, Daniel Svojanovský.  

V sobotu 13.1. se od 9 a od 10:30 hodin na domácí palubovce ZŠ Švabinského 

utkají v tradičním dvojutkání mladší minižáci (hráči do 12 let) s BK Jiskra 

Domažlice. V neděli pak od 9 hodin na stejném místě sehrají svůj pátý turnaj 
přípravky (hráči do 10 let), kteří zde budou hájit svou neporazitelnost.  


