
Pátek 22. 3. 2019 

Muži B – Krajský přebor, play off (1. utkání semifinále) 

BK Sokolov U 20 – TJ Jiskra Aš   65 : 98  (9:32, 22:47, 46:72) 

   

V páteční večer místo tréninku „áčka“ sehráli mladíci Basketbalového klubu Sokolov první 

utkání dlouho očekáváného play off. V něm narazilo domácí družstvo „dvacítek“ z třetího 

místo základní části na Jisku Aš, která skončila po boji s Chodovem druhá. Toto postavení 

v tabulce, a především dvě vzájemná měření sil ze základní části jasně pasovalo Aš do role 

favorita v semifinále proti BKS. To od samotného rozskoku soupeř také prokazoval, když 

byl velice precizní v osobních soubojích a hrál velice efektivně. Naopak domácí hráli 

zbytečně bojácně, nekontaktně a navíc netrefovali v útoku volné střely. To mělo za následek 

propastné skóre 2:20, na což reagoval domácí trenér jak oddechovým časem, tak i 

prostřídáním sestavy. Po té se hra domácích mírně zlepšila, ale pořád tempo hry určoval 

hlavně soupeř z nejzápadnějšího cípu Čech. Od druhé desetiminutovky se ale domácí začali 

adaptovat na tvrdou hru hostů, zrychlili přechod na útočnou polovinu a rázem se stali hostům 

více než důstojným soupeřem. Touto hrou se prezentovali i po změně stran, čímž odvrátili 

hrozící výsledkový debakl. Sokolovští tak prohráli druhou, třetí a čtvrtou čtvrtinu o pouhých 

deset bodů, což určitě je vypovídající hodnota zlepšeného výkonu. S tímto úsekem hry byl 

spokojen i domácí trenér, když viděl snahu prát se o každý míč, a především o každý doskok 

s velice silovými pivoty soupeře. O to je ale větší škoda, že domácím zbytečně utekl začátek 

duelu, když mohli zkušené ašské hráče dostat pod větší výsledkový tlak. Sobotní odveta tak 

bude zřejmě pro ašské muže jen formalitou, aby dotáhli svůj tým do finále soutěže. 

Sokolovští mladíci sice zřejmě nevyhrají potřebným čtyřiatřiceti bodovým rozdílem, přesto 

odjedou do Aše opět předvést zlepšený výkon a sbírat cenné zkušenosti. Právě proto byl 

tento mladý tým do soutěže přihlášen!  

Sestava a body sokolovských: Tadeáš Čabala 12, Vladimír Beránek 11, David Sýkora 10, 

Lukáš Gregor 9, Lukáš Brus 6, Jan Žalman 6, Jan Volf 4, Daniel Svojanovský 3, Matěj 

Štefka 2, Josef Král 2, Ondřej Sládek, Jakub Tvarůžek.  

 

 

Sobota 23. 3. 2019 

U 17 – Nadregionální liga, skupina B 

BA Tygři Louny – BK Sokolov  76 : 69  (19:9, 27:33, 48:53) 

 

Po brzkém ranním sobotním vstávání odjeli sokolovští kadeti do Loun, kde se střetli 

s místním týmem Tygrů. V prvním měření sil sokolovští prohráli kvůli ospalému první 

poločasu, na což si tentokráte chtěli dát pozor. Úvod utkání byl ale ze strany sokolovských 

opět velice rozpačitý. Sice si dokázali pohlídat rychlý protiútok domácích, ale v útoku hráli 

hrozně svázaně a nedisciplinovaně. Tím umožnili domácím si vytvořit celkem pohodlně 

dvouciferný náskok hned v průběhu první čtvrtiny. Ve druhé se obraz hry svěřenců trenéra 

Šnobla rapidně změnil. V obraně se soustředili především na obranu jeden na jednoho, dobře 

doskakovali a na útočné polovině hru velice zjednodušili a zefektivnili. To mělo za následek 



obrat v zápase jednoznačným vítězstvím ve druhé čtvrtině o šestnáct bodů. Ve třetí 

desetiminutovce se hra oboustranně vyrovnala, ale pořád to byli sokolovští, kteří vedli a 

určovali tak tempo hry. V této části hry ale začal chybět obranný doskok sokolovských a 

v útoku hráli zbytečně pasivně. K tomu se navíc začala prosazovat domácí opora Kocourek, 

který jednoznačně přehrával svého obránce a defacto sám otočil v průběhu poslední čtvrtiny 

zápas ve prospěch domácích. Sokolovští už neměli síly na nějaký aktivní tlak a byli po 

obratu ve vývoji utkání značně psychicky dole. V utkání velice chyběly body sokolovských 

pivotů Pacelta a Krpenského, kteří dohromady dali pouhých šest bodů (oproti čtyřiceti 

vzájemném duelu). Dále v hlavních momentech utkání selhali i hlavní opory týmu, které 

dělaly v obraně dětinské chyby a na útočné polovině naopak chtěly vše zvrátit sami. Sobotní 

utkání v Lounech se tak dá brát jako psychické selhání, protože utkání bylo jednoznačně 

rozehráno na vítězství. Snad se z toho všichni přítomní hráči patřičně poučí, aby 

k podobným prohrám už nedocházelo.   

 

Sestava a body sokolovských: Daniel Míča 16, Matěj Heřman 14, Jan Čermák 9, David 

Navrátil 9, David Řánek 6, Jakub Krpenský 4, Ondřej Honomichl 3, Jan Pacelt 2, Jan Forejt 

2, Karel Machala 2, Tomáš Vácha, David Karafiát.  

 

Sobota 23. 3. 2019 

Muži B – Krajský přebor, play off (2. utkání semifinále) 

TJ Jiskra Aš – BK Sokolov U 20   84 : 60  (22:19, 34:32, 60:51) 

   

V sobotní odvetě semifinále play off měli sokolovští mladí muži přetěžký úkol smazat 

třiatřicetibodové manko z pátečního souboje. Tento fakt ale sokolovští v hlavách vůbec 

neměli a do Aše odjeli s chutí si zahrát a opět nasbírat cenné zkušenosti s dospělým 

basketbalem. Trenéru Šnoblovi se navíc ze sobotního utkání omluvila hned šestice hráčů, 

takže do Aše neodjeli v maximální možné síle. I přesto ale chtěli v utkání využít svůj fyzický 

fond a zkušenému domácímu soupeři být co nejrovnějším soupeřem. To se jim od 

samotného začátku i dařilo, když se vyvarovali bojácného vstupu do utkání jako v pátek. Se 

soupeřem tak drželi krok, když dokonce skoro celou první čtvrtinu drželi mírné vedení. O to 

přišli až sérií košů v závěru první desetiminutovky. Ve druhé části byla hra opět vyrovnaná, 

ale pomalu začali otěže utkání přebírat domácí. Ti se opírali především o svou fyzickou 

převahu, což museli sokolovští řešit dobrým postavením či horší variantou, osobními 

chybami. Přesto ale poločasová prohra o pouhý koš byla velice povzbuzující do dalšího dění. 

Ve třetí čtvrtině utkání si ale domácí svou trpělivou hrou vytvořili dvouciferné vedení, které 

bylo už nad síly sokolovských. V poslední části utkání už domácí jasně dominovali, když 

sokolovským hráčům chyběly síly především na útočné polovině. Bylo pro ně určitě fyzicky 

velmi vyčerpávající se dvě utkání přetlačovat se soupeři o postavení a bojovat o každý míč 

na doskoku. I přes tento výškový a váhový handicap oproti domácím zaslouží všichni 

sokolovští velikou pochvalu. V Aši totiž odehráli z pohledu trenéra Šnobla ještě kvalitnější 

utkání než v pátek na domácí palubovce. Tyto zápasy a takové výkony je pak basketbalově 

posouvají dále. Nutno dodat, že Jiskra Aš zaslouženě dvakrát zvítězila a postoupila tak do 

finále krajského přeboru, kde se utkají s doposud neporaženým Chodovem. Černou kaňkou 

utkání v Aši ale již tradičně je komentování domácích hráčů výroky rozhodčích a nevhodné 



chování fanoušků, které na basketbalové palubovky nepatří. Hráči BK Sokolov se snažili 

držet pokynů svého trenéra a pouze se soustředit na samotný výkon, za což zaslouží také 

pochvalu. Sokolovská dvacítka se tak za čtrnáct dní utká v posledním dvojzápase s Chebem 

o konečné třetí místo krajského přeboru mužů. 

Sestava a body sokolovských: Lukáš Gregor 19, Tadeáš Čabala 15, Vladimír Beránek 9, 

David Sýkora 7, Jan Žalman 7, Jakub Tvarůžek 3, Daniel Svojanovský, Jan Volf, Ondřej 

Sládek, Matěj Heřman, Josef Král. 

 

Neděle 24. 3. 2019 

U 11 – 6. turnaj, pořadatel TJ Sokol Kraslice 

BK Sokolov – BCM Sokolov  58 : 6  (30:0) 

 

Sestava a body sokolovských: Matěj Šnobl 32, Matěj Krátký 13, Lukáš Sladomel 5, Martin 

Fritsch 4, Lukáš Janko 4, Jan Minařík, Petr Kýček, František Liebl, Vít Kučera, Lukáš Bílý, 

Martin Bureš. 

 

BK Sokolov – TJ Sokol Kraslice  49 : 13  (27:3) 

 

Sestava a body sokolovských: Matěj Šnobl 12, Matěj Krátký 11, Martin Bureš 6, Lukáš 

Sladomel 4, Jan Minařík 4, Vít Kučera 4, Petr Kýček 2, Martin Fritsch 2, Lukáš Bílý 2, 

Lukáš Janko 2, František Liebl. 

 

BK Sokolov – BK Lokomotiva Karlovy Vary  53 : 8  (27:2) 

 

Sestava a body sokolovských: Matěj Šnobl 13, Matěj Krátký 12, Martin Bureš 10, Lukáš Bílý 

6, Lukáš Sladomel 4, Petr Kýček 4, Martin Fritsch 2, Vít Kučera 2, Lukáš Janko 2, František 

Liebl, Jan Minařík. 

  

 

V neděli měli na programu přípravky předposlední turnaj krajského přeboru, který se 

tentokráte konal v kraslické sokolovně. Sokolovští na turnaj odjeli bez několika hráčů 

základní rotace, kteří jsou nemocní nebo měli v neděli jiný program. Prosto tak dostali jiní 

hráči, kteří ještě tolik turnajů za sebou nemají. V prvním utkání se mladíci BKS utkali 

s dívčím týmem BCM Sokolov. V tomto utkání kluci z BKS jasně dominovali a soupeřky 

opět přehrávali ve všech směrech. Ve druhé utkání se BKS utkalo s domácími Sokoly 

z Kraslic. I v tomto duelu byli sokolovští jednoznačně lepší, když si dokázali pohlídat 

nejlepší domácí hráče a duel jasně vyhráli. Trenér Šnobl navíc ve druhé polovině utkání 

pošetřil síly nejvytíženějších hráčů, čímž dovolil mírné zkorigování celkového skóre.  

V tomto utkání se do střelecké listiny zapsalo hned deset hráčů, což je za dvakrát osm minut 

super kolektivní počin. V posledním utkání se pak kluci BKS střetli s dívkami Lokomotivy 

Karlovy Vary. I v tomto duelu byli sokolovští jednoznačně lepší a zaslouženě vyhráli. Ve 

všech třech utkáních byli sokolovští zdravě agresivní v obraně a nenechávali soupeři žádné 

volné místo. Tím získávali spousty míčů a přecházeli do rychlých protiútoků, které zpravidla 

i úspěšně zakončovali. Trenéru Šnoblovi dělala hlavně radost kolektivní hra, kdy si jeho 

svěřenci několikrát přihráli a po té zakončili. Na klucích je tak vidět, že mají za sebou oproti 

soupeřům více herních zkušeností, které získávají ve starších kategoriích a turnajích ČBF. Za 



nedělní výkony zaslouží všichni velikou pochvalu a bonusem je, že v této kategorii už 

nemohou být sokolovští sesazeni z prvního místa.  

 

V sobotu 30. 3. 2019 se od 17 hodin v sokolovské sportovní hale ISŠTE představí družstvo 

juniorů (hráčů do 19 let), kteří se rozloučí se sezónou utkáním proti Kralupům nad Vltavou. 

V neděli se pak od 10 hodin na stejném místě taktéž v posledním utkání sezóny představí 

starší žáci (hráči do 15 let) proti Varnsdorfu.   


