
Čtvrtek 9. 11. 2017 

U 11 – Krajský přebor 

BK Sokolov – TJ Sokol Kraslice  73 : 26  (21:6, 44:12, 60:22) 

   

Ve čtvrtek místo tradičního tréninku sehráli nejmladší miniţáci (hráči do 11 let) 

Basketbalového klubu Sokolov odloţené utkání druhého turnaje proti „sokolíkům“ z Kraslic 

(ti nepřijeli minulou neděli na turnaj kvůli nepřízni počasí). Oba týmy se na utkání sešli 

téměř v plných sestavách a vzhledem k dosavadní neporazitelnosti se tak očekával kvalitní 

minibasketbal. Od úvodu utkání prokazovali domácí hráči větší basketbalové kvality, které 

se ukazovaly především v přechodové fázi a v kombinační hře. Sokolovští se snaţili vše více 

řešit přihrávkami neţ driblinkem, coţ neslo své ovoce. I kdyţ se ne všechno zcela povedlo, 

zaslouţí všichni přítomní za předvedený výkon pochvalu. Obě „pětky“ BKS jasně nad 

soupeřem dominovali a uţ do poločasové přestávky si vytvořili rozhodující náskok. 

Sokolovští touto výhrou potvrdili neporazitelnost a osamostatnili se na prvním místě tabulky 

krajského přeboru. Pokud budou v nastaveném trendu sokolovští mladíci dále pokračovat 

v trénincích a potaţmo i utkáních, můţeme se těšit na nastupující generaci sokolovského 

basketbalu. 

Sestava a body sokolovských: Jan Ţák 21, Matěj Šnobl 13, Vladimír Krýsl 10, Matěj Ţák 6, 

Marek Zubanič 6, Lukáš Marcinek 4, Filip Schöppf 4, František Pulda 4, Martin Přindiš 2, 

Patrik Ulman 2, Dalimil Vlk 1, Karel Dulovec, Lukáš Sladomel. 

Pátek 10. 11. 2017 

Muţi – Krajský přebor 

BK Sokolov – TJ Jiskra Aš  105 : 54  (24:13, 51:32, 80:45) 

   

Páteční večer patřil muţům, kteří v letošní domácí premiéře změřili síly s Jiskrou Aš. 

Opakoval se duel loňského semifinále play off a tak se očekával vyrovnaný boj o čelo 

tabulky krajského přeboru. Domácí navíc mají za sebou měsíční herní pauzu, která se ovšem 

na jejich hře nijak neprojevila. Svěřenci trenéra Šnobla od samotného úvodu šli rychle do 

vedení a svůj náskok po celé utkání neustále zvyšovali. Na všech postech byli lepší, a to se 

ihned začalo projevovat na samotném skóre. Domácí nabitá lavička byl pravidelně střídána, 

aby sokolovští muţi nepodlehli hostujícímu uspokojivému tempu hry. To byla prakticky 

jediná jejich „zbraň“, kdyţ se snaţili ašští hráči zpomalit hru a být v útočné činnosti 

nebezpeční ze střední a delší vzdálenosti. Oběma faktorům se sokolovským podařilo ubránit 

a o vítězi pátečního duelu nebyl pochyb. Hostům po změně stran navíc docházeli fyzické 

síly, čehoţ sokolovští plně vyuţili k několika jednoduchým rychlým protiútokům. V kaţdé 

čtvrtině domácí stříleli s velkou procentuální úspěšností a vše se tak schylovalo k atakování 

oblíbené stobodové hranice v soupeřově koši. Stý bod sokolovští vsítili uţ dvě minuty před 

závěrečným klaksonem a zpříjemnili si tak výhru nad tradičním soupeřem. Nutno dodat, ţe 

takto „jednoduché“ vítězství proti Jiskře Aš sokolovští nepamatují, kdyţ nejen ţe prolomili 

sto bodovou hranici, ale navíc vyhráli jedenapadesáti bodovým rozdílem. V příštím kole ale 

sokolovské muţe čeká rozhodně těţší duel, kdyţ se utkají na palubovce Spartaku Chodov. 

Právě tato dvě druţstva několik posledních sezón vţdy vzájemně bojují o výhru v krajském 

přeboru. Pokud ale předvedou sokolovští výkon z prvních dvou utkání této sezóny, určitě 

mají právo pomýšlet i na výhru proti nepříjemné zónové obraně Chodova.  



 

Sestava a body sokolovských: Petr Fiala 22, Jaroslav Smrčka 19, Jaroslav Polák 15, Rudolf 

Neudert 13, Jan Stariat 11, Milan Váţan 9, Jaroslav Jirotka 8, Vladimír Beránek 4, Jaroslav 

Budín 2, Miloš Šťastný 2, Daniel Giecek, Petr Soural. 

Sobota 11. 11. 2017 

U 19 – Nadregionální soutěţ, skupina A 

BK Teplice – BK Sokolov     70 : 80  (17:18, 36:39, 50:61) 

   

Svatomartinskou sobotu měli sokolovští junioři ve znamení venkovního utkání 

v severočeských Teplicích. Předchozí výsledky obou druţstev nasvědčovaly vyrovnanému 

průběhu, který také byl v sobotu odpoledne v teplické sokolovně k vidění. Samotný úvod byl 

ze strany hostů ze Sokolova přímo tragický. Špatná koncentrace, nulová obrana a v útoku jiţ 

tradiční bojácnost. To mělo z následek vedení domácích 9:0 a oddechový čas trenéra BK 

Sokolov Lukáše Šnobla. V něm se snaţil probudit své hráče a vštěpit jim do hlav, ţe hrajeme 

s vyrovnaným soupeřem, tím pádem je bojácnost naprosto zbytečná. Po oddechovém čase se 

sokolovští ještě minutku rozkoukávali a pak všichni přítomní pochopili, ţe přijeli do Teplic 

vyhrát. Ještě v průběhu první čtvrtiny obrátili nepříznivý vývoj na svou stranu a vedli tak po 

prvních deseti minutách rozdílem jednoho bodu. Po té začal boj o kaţdý míč a přetahovaná 

ve skóre. Sokolovští byli ale mírně lepší a vţdy si v této části hry dokázali vytvořit několika 

bodový náskok. Ovšem pak vţdy přišla nepochopitelná „půlminutovka“ plná chyb, čehoţ 

domácí dokázali vyuţít ke sníţení sokolovského náskoku. Do druhého poločasu tak svěřenci 

Šnobla vstupovali s pouhým tříbodovým rozdílem. Třetí čtvrtina však byla pro vývoj utkání 

rozhodující. Sokolovští oproti utkání v Berouně si nenechali vzít vedení, a naopak dobrou 

kombinací na útočné polovině svůj náskok ještě navýšili. V této části hry dobře putoval míč 

a k tomu navíc sokolovští stříleli s kvalitní úspěšností včetně mnoha útočných doskoků. Po 

třech čtvrtinách junioři BKS vedli o jedenáct bodů a bylo jen v jejich rukou a hlavně 

hlavách, jak s tímto dobře rozehraným utkáním naloţí. V poslední desetiminutovce tak bylo 

na domácích, jestli chtěli s osudem utkání něco změnit. I přes veškerou snahu ale sokolovští 

dokázali vţdy kontrovat a drţeli si tak dvouciferný odstup. Sice v samotném závěru vytvářeli 

sokolovští hloupé chyby, které by ve svém věku uţ na hřišti neměly být vidět, ale přesto 

dokázali utkání dotáhnout do vítězného konce. Tato výhra tak byla vybojovaná a zaslouţená 

a má být satisfakcí za nepovedený druhý poločas minulého utkání v Berouně. V Teplicích 

totiţ bylo na hráčích samotných vidět odhodlání zvítězit a podrobit tomu veškerou snahu a 

úsilí. Nejenom za to zaslouţí všichni přítomní pochvalu a doufáme, ţe minimálně podobný 

výkon předvedou v dalším utkání, ve kterém se utkají o první místo tabulky nadregionální 

soutěţe s Roudnicí nad Labem. Za zmínku určitě stojí, ţe dva nejlepší střelci sokolovských 

patří ještě věkově do kategorie kadetů, i kdyţ se suverénně mohou rovnat i se staršími 

protihráči. Navíc dostávají větší porci minut, protoţe se trenér sokolovských uţ druhé utkání 

musel obejít bez nemocného pivota základní pětky Lukáše Bruse. 



Sestava a body sokolovských: Lukáš Gregor 23, Roman Kinka 18, Matěj Štefka 12, Ondřej 

Sládek 8, David Sýkora 7, Tadeáš Čabala 4, Patrik Bolvari 4, Michal Zubanič 4, Daniel 

Kubín, Daniel Svojanovský, Dominik Čihák. 

 


