
Středa 31. 1. 2018 

U 19 – Nadregionální soutěţ, skupina A 

BK Sokolov – BK Teplice   64 : 56   (16:13, 30:32, 48:39) 

 

V den pololetního vysvědčení si sokolovští po dohodě se severočeským soupeřem domluvili 

předehrávku předposledního kola základní části nadregionální soutěţe. V té ani domácím, 

ani Teplicím nešlo primárně o výsledek, protoţe oba týmy mají jasnou skupinu další fáze. 

Tepličtí budou hrát po skončení základní části o konečné čtvrté aţ šesté místo, za to 

sokolovští junioři si výhrou v minulém kole nad Berounem zajistili účast ve finálové trojce. 

A jelikoţ se v těchto nadstavbách budou výsledky nulovat, středeční utkání mohli oba 

pojmout jako přípravné. Domácí navíc nebyli k utkání zcela kompletní, přesto ale určitě 

chtěli před domácím publikem zvítězit a odejít spokojeni ze sokolovské sportovní haly. 

Samotné utkání bylo celkem vyrovnané a odvíjelo se především podle obsazení 

momentálních hráčů na hřišti. Kdyţ domácí junioři hráli naordinovanou hru, byli lepší neţ 

Severočeši, coţ prokazovali na obou polovinách i výsledkově. Pokud ale opět chtěli 

vymýšlet jiné věci, začali předrţovat míč a utápěli se ve vlastních chybách. Toho vţdy 

dokázal soupeř vyuţít ke sníţení skóre nebo naopak jít do vedení. V poločase tak soupeř 

dokonce vedl o dva body, coţ ale po změně stran chtěli domácí jednoznačně zvrátit. 

V poločasové pauze si domácí vyslechli několik výtek svého trenéra, které je potřeba 

odstranit, aby dotáhli poslední domácí utkání základní části do vítězného konce. To se dařilo 

střídavě, přesto byli sokolovští o něco lepší a dokázali si vybudovat rozhodující 

několikabodový náskok. O něj sice střídající hráči nepozorností přišli, ale ihned své chyby 

napravili a opět si vytvořili pohodlný odstup. Domácí junioři dostali všichni dost prostoru na 

palubovce, a mohli tak dokázat svému kouči, ţe na palubovku patří a mají dostávat větší 

minutáţ i ve vypjatějších utkáních. Středeční utkání se hrálo totiţ značně v přátelském duchu 

a ani jeden tým určitě nepodal nijak ohromující výkon. Sokolovští, ale jak uţ bylo napsáno, 

byli o něco lepší a v utkání zaslouţeně vyhráli. O body v teplickém koši se rozdělili velice 

rovnoměrně, i kdyţ jich tam mohlo padnout mnohem více. Touto výhrou si sokolovští 

junioři zajistili kolo před koncem konečné druhé místo, kdyţ je ještě čeká dosud neporaţený 

tým z Roudnice nad Labem. Případná výhra v Roudnici však v tabulce nic neřeší. Přesto to 

určitě bude kvalitní prověrka před závěrečnou fází nadregionální soutěţe…    

 

Sestava a body sokolovských: David Sýkora 12, Dominik Čihák 8, Tadeáš Čabala 8, Roman 

Kinka 8, Michal Zubanič 7, Matěj Štefka 7, Lukáš Brus 6, Daniel Svojanovský 3, Daniel 

Kubín 3, Patrik Bolvari 2, Josef Král.  

 

 

Sobota 3. 2. 2018 

Muţi – Krajský přebor 

TJ Jiskra Aš – BK Sokolov  73 : 93  (13:23, 28:41, 54:78) 

 

Sokolovští muţi v sobotu sehráli po měsíční pauze utkání krajského přeboru, kdyţ se utkali 

v Aši s místní Jiskrou. Utkání v Aši jsou vţdy vyrovnaná a vypjatá, coţ se očekávalo i 

tentokrát. Sokolovští navíc k utkání neodjeli v plné síle, kdyţ trenér Šnobl po několika letech 

neměl z různých důvodů k dispozici maximálně obsazenou lavičku náhradníků. Samotné 

utkání řídil pak pouze jeden rozhodčí a vše tak nasvědčovalo ve vyrovnaný duel a utkání 

plné osobních soubojů. Domácí od prvních minut praktikovali zónovou obranu, kterou ale 



sokolovští celkem snadno přehrávali. K tomu se navíc přidala slušná úspěšnost střelby, která 

dávala sokolovským klid. V poločase tak hosté vedli rozdílem třinácti bodů, které měli za 

úkol po změně stran co nejrychleji navýšit, aby se nemuseli strachovat o vítězství. To se také 

povedlo, kdyţ se v průběhu třetí čtvrtiny sokolovští dostali aţ na rozdíl čtyřiadvaceti bodů. 

Poslední čtvrtina tak byla spíše povinností sehrát, kdyţ se na palubovce vystřídalo všech 

deset přítomných hráčů. Ti se všichni odvděčili zodpovědným výkonem, který završil jinak 

sváteční střelec Jan Stariat – autor devětadvaceti bodů a stal se tak nejlepším střelcem 

sobotního utkání. Trenér Šnobl měl před utkáním mírné obavy jak ze sestavy na sobotní 

utkání, tak především z herní a tréninkové pauzy některých hráčů. Vše ale dopadlo na 

výbornou a sokolovští z Aše odjeli s pocitem dobře odvedené práce a zaslouţeným 

vítězstvím. V příštím kole narazí ale sokolovští na silný tým Chodova, proti kterému budou 

sokolovští hájit letošní neporazitelnost a první místo před následným play off.  

 

Sestava a body sokolovských: Jan Stariat 29, Jaroslav Smrčka 14, Milan Váţan 12, Rudolf 

Neudert 10, Vladimír Beránek 8, Jaroslav Polák, Petr Soural 6, Jaroslav Budín 6, Jaroslav 

Jirotka, Daniel Giecek.  

 

Neděle 4. 2. 2018 

U 11 – Krajský přebor, 5. turnaj 

BK Sokolov – BK Lokomotiva Karlovy Vary „B“  87:1 (22:0, 41:1, 57:1) 

   

Sestava a body sokolovských: Jan Ţák 25, Matěj Šnobl 17, Vladimír Krýsl 16, Filip Schöppf 

8, František Pulda 8, Marek Zubanič 4, Martin Přindiš 4, Matěj Krátký 3, Karel Dulovec 2, 

Vít Kučera, Patrik Ulman, Lukáš Sladomel. 

BK Sokolov – BK Lokomotiva Karlovy Vary „A“  66:26 (20:6, 38:12, 52:22) 

   

Sestava a body sokolovských: Jan Ţák 22, Matěj Šnobl 18, František Pulda 4, Vladimír Krýsl 

4, Karel Dulovec 4, Patrik Ulman 4, Martin Přindiš 2, Filip Schöppf 2, Lukáš Sladomel 2, 

Marek Zubanič 2, Vít Kučera 2, Matěj Krátký. 

Nejmladší miniţáci odehráli v neděli dopoledne svůj pátý turnaj, který tentokráte i pořádali 

ve velké tělocvičně ZŠ Švabinského. V turnaji se utkali se dvěma dívčími týmy Lokomotivy 

Karlovy Vary, nejprve s výkonnostně slabším béčkem a po té s áčkem. V prvním duelu bylo 

na hřišti prakticky vidět pouze druţstvo domácích kluků, kteří jasně na soupeřkami 

dominovali. Konečný výsledek utkání mluví za vše, kdyţ si navíc sokolovští nenechali dát 

ani jeden koš ze hry, coţ je určitě kvalitní vizitka obrané činnosti. Ve druhém utkání čekaly 

na sokolovské uţ vyrovnanější soupeřky, které v minulém utkání dokázaly porazit i silné 

Kraslice. Kluci z BK Sokolov ovšem neponechali nic náhodě a s přehledem zvítězili i nad 

áčkem. Obě dvě domácí šestice byly po celý turnaj velice vyrovnané, o čemţ i vypovídají 

výsledky jednotlivých čtvrtin utkání. Domácí kluci tak zaslouţí velkou pochvalu za 

předvedený zodpovědný a bojovný výkon, který vedl ke dvěma pohodlným výhrám. 

V turnaji se navíc všichni přítomní hráči BKS alespoň jednou trefili do koše soupeře, coţ je 

pro trenéry vţdy velice lichotivou zprávou. Těmito dvěma výhrami si navíc sokolovští 

zajistili konečné první místo v tabulce krajského přeboru, ze kterého uţ nemohou být 



sesazeni. Tuto kategorii tak uţ čeká pouze poslední turnaj, ve kterém budou chtít kluci BKS 

udrţet svou letošní neporazitelnost.   

V sobotu 10.2. se na domácí palubovce ZŠ Švabinského představí mladší minižáci (hráči do 

12 let), který přivítají od 10:00 a od 11:30 vedoucí celek BK Lokomotiva Plzeň. 


