
Pátek 4. 1. 2019 

Muži B – Krajský přebor 

TJ Jiskra Aš – BK Sokolov U 20   104 : 46  (27:7, 56:25, 75:36) 

   

Prvním družstvem z Basketbalového klubu Sokolov, které vstoupilo oficiálním utkáním do 

kalendářního roku 2019 bylo družstvo mladých mužů, tedy mužů do 21 let. Ti se 

v odloženém utkání (kvůli prosincovému náledí) střetli až teď v pátek v Aši s místním 

zkušeným týmem Jiskry. Sokolovští k tomuto utkání odjeli bez dvou „nejzkušenějších“ 

hráčů, kteří zároveň pendlují i do mužů A. Jedním z nich byl Vladimír Beránek, který se 

omluvil z pracovních důvodů a druhým byl Rudolf Neudert. Ten se však bez jakékoliv 

omluvy k utkání nedostavil, z čehož budou vyvozeny důsledky. Nejenom že se zachoval 

velice netýmově, když tým spoléhal na jeho hru a výkon, ale především zabral místo 

v sestavě dalšímu hráči (trenér Šnobl dělal předzápasovou nominaci z osmnácti hráčů)! Do 

Aše tak odjelo družstvo oslabené o tyto dva hráče, přesto se mladíci BKS chtěli poprat o 

vítězství v přímém souboji o druhé místo tabulky krajského přeboru mužů. Od samého 

úvodu utkání však domácí nedali sokolovským šanci. Domácí v obraně velice tvrdě bránili a 

na útočné polovině byli ve všech soubojích dominantnější. K tomu domácí přidali slušnou 

střelbu z delší vzdálenosti, skvělý doskok pod oběma koši a o jejich výhře nemohl být 

pochyb. Sokolovští vědomi si svých fyzických nedostatků oproti domácím působili dosti 

bázlivě a bojácně. Zkušený domácí tým toho plně využil, když po celé utkání navyšoval 

rozdíl ve skóre. To se zastavilo až na konečné osm a padesáti bodové prohře sokolovských, 

což je doposud nejvyšší prohra v soutěži. I přes toto jasné vítězství není však důvod panikařit 

na promarněným zápasem, o čemž se už přesvědčili po porážce s vedoucím Chodovem, když 

pak dvakrát sokolovská jednadvacítka dokázala zvítězit. Po polovině základní části tak jsou 

sokolovští v polovině tabulky na třetím místě, které budou chtít udržet i po konci základní 

části, aby měli vhodnou pozici pro následné play off. Tým těmito zápasy ze silným a 

zkušeným soupeřem získává cenné zkušenosti, kvůli kterým bylo toto družstvo do soutěže 

přihlášeno. Více jak polovina družstva z pátečního utkání to může hned předvést v sobotu 

v Teplicích, kde sehrají junioři další utkání nadregionální ligy.  

Sestava a body sokolovských: Tadeáš Čabala 10, Lukáš Gregor 9, Matěj Štefka 5, Jan Volf 4, 

Jan Žalman 4, Josef Král 4, David Sýkora 3, Daniel Svojanovský 3, Lukáš Brus 2, Jan 

Růžička 2, Daniel Kubín.  

Sobota 5. 1. 2019 

U 19 – Nadregionální liga, skupina A 

BK Teplice – BK Sokolov  47 : 92  (12:27, 28:47, 39:70) 

 

Sokolovští junioři první sobotu tohoto roku vstoupili do druhé poloviny sezóny, když ke 

svému utkaní zajížděli do severočeských Teplic. Trenér Šnobl dal přes vánoční prázdniny 

svým svěřencům volno, aby doléčili svá drobná zranění a nabrali nové síly a chuť do další 

práce. Proto se v koutku duše obával, aby se tréninkový výpadek nijak zvlášť neprojevil na 

hře a především pak na výsledku utkání. Domácí tým Teplic ale sokolovským tuto obavu 

vyvrátil už tím, že nastoupili k utkání pouze v šesti hráčích oproti nabité sestavě BK 



Sokolov. Navíc domácí hráči byli v průměru mladší, čehož sokolovští junioři dokázali skvěle 

využít. Od úvodu hry určovali tempo hry a šli rychle do dvouciferného vedení. Trenér Šnobl 

tak mohl pravidelně střídat a držet vysoké tempo hry. Sokolovští byli ve všech ukazatelích 

lepší, ale v jedné vynikali oproti domácím maximálně a tím byla hra pivotů pod oběma koši. 

Velkým problémem celého utkání ze strany hostů ale byla špatná úspěšnost střelby 

z bezprostřední blízkosti koše. Trenér Šnobl to odhadl na minimálně dvacet jasných 

příležitostí, které jeho svěřenci neproměnili. Možná to bylo zmíněným tréninkovým 

výpadkem, možná brzkým ranním vstáváním, ale každopádně se hráči sami „obrali“ o 

zlepšení individuálních střeleckých statistik. A tím se ochudili o vyšší vítězství, které mohlo 

na úvod roku ještě více povzbudit. Sokolovští každopádně splnili cíl v podobě snadné výhry 

a udržení neporazitelnosti v soutěži, což je i dílčí sezónní cíl. Nyní je opět potřeba naskočit 

do pravidelného tréninkového procesu a zlepšení individuálních činností, ve které nad 

soupeři můžou ještě více vyniknout. Výhodou pro sokolovské juniory je, že už je ve druhé 

polovině utkání čeká pouze jedno utkání na hřišti soupeře, vše ostatní budou hrát na své 

domácí palubovce. Snad se jim podaří v sezóně nepoznat hořkost porážky a suverénně soutěž 

vyhrát. K tomu bude potřeba dobrá tréninková píle a především zdraví všech hráčů… 

 

Sestava a body sokolovských: Lukáš Gregor 30, Tadeáš Čabala 19, Daniel Svojanovský 8, 

David Sýkora 7, Daniel Míča 6, Jakub Tvarůžek 5, Matěj Štefka 5, Jan Pacelt 4, Ondřej 

Sládek 4, Lukáš Brus 4, Matěj Heřman, Michal Zubanič. 

 

Sobota 5. 1. 2019 

U 15 – Nadregionální liga, skupina B2 

BK Sokolov – ŠSK Slaný   53 : 42  (10:12, 28:24, 46:32) 

   

Starší žáci po vánoční přestávce vstoupili tuto sobotu odpoledne do druhé poloviny sezóny. 

Ta bude probíhat stejně jako první část včetně rozlosování vyjma družstva Slavoje 

Litoměřice, které postoupilo do žákovské ligy. Od ledna se začíná s čistým štítem, když se 

výsledky první poloviny nezapočítávají. Vzhledem k tomu, že sokolovští ani jednou 

nezvítězili, tak tento fakt velice uvítali. A s novou tabulka přišla i jedna velká novinka a tou 

je první vítězství v soutěži! Vše ale postupně. Tým po zmíněném vánočním odpočinku a 

pouhém jediném tréninku nastoupil k utkání tradičně bázlivě. Toho Středočeši ze Slaného 

využili k rychlému vedení 9:2, na což musel zareagovat trenér Šnobl oddechovým časem. I 

když jeho svěřenci bojovali, nebyli schopni překonat soupeře a dát jednoduché body. Po 

tomto oddechovém čase začali domácí žáci především bojovností ukrajovat bod po bodu 

soupeřův náskok, což vedlo ke zkorigování skóre. I když to hráče na palubovce stálo moc sil, 

přinášelo to své ovoce. Ve druhé desetiminutovce na výkon z konce první části sokolovští 

navázali, když se poctivě všichni vraceli do obrany a na útočné polovině ztratili ostych a 

nebáli se hrát jeden na jednoho. Sice to nedopadalo vždy dle představ, ale přesto byla vidět 

sokolovská touha po výhře a iniciativa. Ta vedla k otočení skóre ve prospěch domácích, 

které sokolovští udrželi až do konce duelu. Rozhodující ale byla koncovka třetí části hry, 

kterou svěřenci Lukáše Šnobla vyhráli díky rychlým protiútokům 10:0 a navýšili svůj náskok 

až na slibných čtrnáct bodů. V poslední desetiminutovce tak měli za úkol si výhru pohlídat a 

vydat ze sebe maximum sil pro úspěch celého týmu. To se domácím povedlo, za což zaslouží 



všichni přítomní hráči velikou pochvalu. Je ale s podivem, že se stejným týmem v první 

polovině soutěže dvakrát prohráli v součtu rozdílem neuvěřitelných devadesáti bodů! Teď si 

ale sokolovští kluci dokázali, že když hrají naplno celých čtyřicet minut a když se snaží 

dodržet stanovené pokyny, vede to k úspěchu v podobě vítězství. V neděli je čeká favorit 

soutěže a po té další tréninkový dril, aby k této sobotní výhře přibývali další.  

Sestava a body sokolovských: David Tien Nguyen 18, Jakub Novotný 10, Adam Vrabec 6, 

Radim Brešťanský 5, Martin Čech 4, Robert Thomas Seaborn 4, David Žemlička 2, Matěj 

Mucha 2, Jean-Paul Prajka 2, Robert Malý, Matěj Tvarůžek, Tomáš Putz.  

Sobota 5. 1. 2019 

Muži A – Západočeská liga 

BK Sokolov – SKB Rokycany „B“   74 : 60  (20:15, 35:27, 58:42) 

   

Sobotní podvečer měl v sokolovské sportovní hale ještě na programu jedno utkání, ve kterém 

se v rámci Západočeské ligy utkalo sokolovské „áčko“ s „béčkem“ Rokycan. Jednalo se o 

předehrávku, o kterou požádal soupeř a sokolovský tým tomuto požadavku vyhověl. Pro 

sokolovské muže se opět jednalo o zcela neznámého soupeře, se kterým se v minulosti 

nesetkával. Úvod utkání tak byl tradičně rozpačitý, když se soupeři spíše poznávali a také 

z důvodu více jak měsíční herní pauzy. Domácí muži měli ale od poloviny první čtvrtiny 

navrch, když se ujali po dobré kombinační hře několika bodového náskoku. Už v první 

desetiminutovce se na palubovce objevili téměř všichni domácí hráči, aby „ochutnali“ tempo 

dosti silového utkání. V průběhu druhé a třetí desetiminutovky se střídaly lepší chvilky 

s těmi slabšími. Přesto ale domácí navyšovali vedení, když na konci třetí čtvrtiny se po 

úspěšných trojkových střelách dostali do slibného šestnácti bodového vedení. V poslední 

čtvrtině utkání ho dokázali ještě navýšit až na dvacet bodů, ale pak přišlo uspokojení se 

spoustou nepřesností. Zkušený soupeř tohoto zhruba pětiminutového zaváhání domácích 

dokázal využít ke snížení skóre na rozdíl pouhých sedmi bodů. Po vystřídání klíčových 

hráčů opět na palubovku ale několika důležitými koši rozhodli domácí muži v pohodlnou 

čtrnácti bodovou výhru. Skvělým důkazem kolektivní hry je, že hned celá základní pětice 

sokolovských byla bodově dvouciferná, což není zcela běžný jev. I když byli domácí lepším 

týmem, mohli to výsledkově prokázat ještě o něco více. Vítězství je ale velice cenné, čímž si 

domácí upevnili třetí pozici v tabulce. Nyní je ale opět čeká měsíční herní pauza, po které se 

střetnou v přímém souboji o druhé místo s celkem Domažlic. Je tak na čase opět pravidelný 

tréninkový rytmus s přípravou na tyto klíčové duely, které mají sokolovští jednoznačně 

v plánu vyhrát. 

Sestava a body sokolovských: Petr Fiala 16, Jan Stariat 14, Milan Vážan 13, Jaroslav Polák 

12, Jaroslav Smrčka 10, Petr Soural 4, Miloš Šťastný 3, Jaroslav Jirotka 2, Vladimír 

Beránek, Jaroslav Budín, Daniel Giecek.  

Neděle 6. 1. 2019 

U 15 – Nadregionální liga, skupina B2 

BK Sokolov – Sokol Vyšehrad  45 : 74  (11:25, 21:40, 34:55) 



   

Po senzační a nečekané sobotní výhře čekalo v neděli brzy ráno na sokolovské starší žáky 

další utkání. Tentokráte se střetli s favoritem soutěže Sokolem Vyšehrad (po postupu 

Litoměřic do ligy, které byli jediné schopni Vyšehrad porazit). V předchozích dvou měření 

sil si sokolovští v částech utkání ukázali, že jde hrát i se silnějším celkem. Bylo ale otázkou, 

zda jsou schopni bojovat celé utkání dvakrát po sobě a kolik je sobotní výhra stála fyzických 

sil. Sokolovští ale od úvodního rozskoku pokračovali v mírně obměněné sestavě ve 

výborném nasazení a snažili se bojovat o každý míč. Soupeř z Prahy ale prokazoval své 

kvality a celkem rychle si vytvořil uklidňující dvouciferný náskok. Svěřenci Lukáše Šnobla 

ale bez ohledu na skóre pokračovali v bojovném výkonu plného fyzických kontaktů se 

spoustou přeběhů pod oba koše. Sice to všechny hráče stálo spousty sil, ale takto se hraje 

moderní basketbal. Sokolovští ještě navíc začali pozitivně používat osobní chyby, díky 

kterým nedovolovali soupeři snadně zakončovat. To a skvělý obětavý návrat do obrany 

drželo sokolovský tým na velice přijatelném výsledku. Ve třetí čtvrtině dokonce zvládli uhrát 

remízu, což je oproti první polovině sezóny veliký pokrok. Na konci samotného utkání už 

byla vidět na domácích žácích velká únava, čehož Vyšehrad využil ještě k navýšení skóre. 

Přesto svěřenci trenéra Šnobla mohli ze sokolovské haly odejít spokojeni se vztyčenou 

hlavou za dobře odpracovaná utkání. Sobotní výhra je pak perličkou a motivací k další 

tréninkové práci. Doufejme, že zvyšující se výkonnost bude dále pokračovat, s čímž určitě 

přibydou i další tolik chtěné výhry. Za obě utkání všichni nominovaní hráči zaslouží velikou 

pochvalu! 

Sestava a body sokolovských: Jakub Novotný 11, Robert Thomas Seaborn 10, Adam Vrabec 

8, Radim Brešťanský 6, David Žemlička 4, Jean-Paul Prajka 2, Matěj Mucha 2, Tadeáš 

Krejčí 2, Ladislav Dostál, Vojtěch Marek, Ondřej Řánek, Jan Svojanovský.  

Neděle 6. 1. 2019 

U 11 – 4. turnaj oblastního přeboru, pořadatel TJ Thermia Karlovy Vary 

BK Sokolov – BK Lokomotiva Karlovy Vary  41 : 36  (7:6, 22:14, 35:26) 

   

Sestava a body sokolovských: Matěj Šnobl 19, Lukáš Marcinek 11, Matěj Krátký 4, Matěj 

Žák 3, Filip Schöppf 2, Vít Kučera 2, Martin Fritsch, Bohuslav Graman, Lukáš Sladomel, 

Karel Bartoš, Marie Heřmanová, Martin Bureš. 

BK Sokolov – DBaK Plzeň  54 : 20  (16:4, 32:8, 36:11) 

   

Sestava a body sokolovských: Matěj Šnobl 20, Matěj Krátký 8, Lukáš Marcinek 8, Filip 

Schöppf 6, Lukáš Sladomel 4, Matěj Žák 4, Marie Heřmanová 2, Martin Fritsch 2, Bohuslav 

Graman, Karel Bartoš, Vít Kučera, Martin Bureš. 

BK Sokolov – TJ Thermia Karlovy Vary  74 : 22  (22:4, 35:9, 58:12) 

   



Sestava a body sokolovských: Lukáš Marcinek 20, Filip Schöppf 14, Matěj Šnobl 13, Matěj 

Žák 13, Matěj Krátký 6, Martin Bureš 4, Lukáš Sladomel 2, Martin Fritsch 2, Marie 

Heřmanová, Bohuslav Graman, Karel Bartoš, Vít Kučera.    

V neděli se v karlovarské hale míčových sportů konal čtvrtý turnaj nejmladších minižáků 

(hráčů do 11 let), který tentokráte pořádala TJ Thermia Karlovy Vary. Vzhledem k vývoji 

soutěže si hráči BK Sokolov v tomto předposledním turnaji sezóny mohli zajistit 

s předstihem vítězství v soutěži. V turnaji se postupně sokolovští setkali s dívčím týmem 

Lokomotivy Karlovy Vary, po té také s dívkami DBaK z Plzně a v posledním utkání změřili 

síly s pořádajícím týmem chlapců z Thermie Karlovy Vary. Nejdramatičtější utkání turnaje 

bylo hned to první s dívkami Lokomotivy, které ale v napínavé koncovce dokázali sokolovští 

hráči udržet ve svůj prospěch. V tomto utkání se ale hrál velice pohledný minižákovský 

basket, který byl z obou stran určitě velice posouvající ve výkonnosti, když zde byla každá 

chyba a ztráta dvojnásobně bolestivá. Ve druhém utkání se sokolovští kluci střetli s doposud 

jediným týmem, který je v této sezóně dokázal porazit. Dívky DBaK ale nebyly na turnaji 

v plné síle a sokolovští si tak došli pohodlně pro důležité vítězství. V posledním duelu 

turnaje se sokolovští utkali s týmem Thermie, který ještě nedokázal v sezóně zvítězit. Tento 

rozdíl dokázali sokolovští prokázat i v tomto utkání, když soupeře převyšoval na polovinách 

hřiště a zvítězili přesvědčivým rozdílem. Kluci BK Sokolov tak v nedělním turnaji vše 

vyhráli, čímž si před posledním turnajem zajistili vítězství v soutěži. To je samozřejmě 

lichotivý fakt, přesto se v posledním turnaji opět budou snažit přesvědčit svými výkony o 

právu prvního místa. Za nedělní turnaj zaslouží všichni přítomní hráči opět pochvalu. Nyní 

bude zase potřeba po vánoční pauze začít kvalitně trénovat, aby se mohli sokolovští mladíci 

dále výkonnostně posouvat. 

V sobotu 12.1.2019 se od 14 hodin v sokolovské sportovní hale ISŠTE představí družstvo 

kadetů (hráčů do 17 let), kteří přivítají ligovou rezervu z Roudnice nad Labem.  


