
Pátek 8. 2. 2019 

Muži B – Krajský přebor 

TJ Lokomotiva Cheb – BK Sokolov U 20   85 : 52  (14:17, 42:26, 65:37) 

   

Muži do 20 let Basketbalového klubu Sokolov se v pátek večer utkali v Chebu s místním 

týmem Lokomotivy. Sokolovští dvě kola před koncem základní části si v tabulce nemohou 

polepšit ani pohoršit, takže pro ně bylo utkání spíše přípravou. Chebští muži ale v sezóně 

ještě nevyhráli a měli tak tento pátek jedinečnou možnost to změnit. Sokolovský tým 

mladíků do utkání ale vstoupil aktivně a po pěti odehraných minutách vedl o deset bodů, což 

donutilo domácí vybrat si oddechový čas. Po té se ale vývoj utkání rapidně otočil, když 

domácí vyhráli úsek mezi šestou až šestnáctou minutou propastně 30:4. V tomto úseku hry 

předváděli sokolovští zřejmě nejhorší výkon v soutěži. Na obranné polovině nebojovali, 

nedoskakovali, a především nebyli pozorní a důslední. Na útočné polovině pak spíše volili 

střelu než účinný nájezd či napíchnutí do obrany. Obraz hry se ani po prostřídání sestavy ani 

po oddychovém čase nijak zvlášť nezměnil, když domácí hráli přesně to, co potřebovali. 

Zkušeně si po zbytek utkání hlídali potřebný bodový odstupu a nepustili sokolovské do 

žádné stíhací jízdy či tlaku. Chebští tak získali první výhru, která však v tabulce krajského 

přeboru pro ně také nic neřeší a o účast v play off se v přímém souboji utkají s Kraslicemi. 

Mladíci BK Sokolov už mají účast v play off jistou, ale sobotní výkon tomu tedy vůbec 

neodpovídal. I když jim v pátečním duelu nijak nešlo o výsledek, jejich předváděná hra se 

neslučovala s nastavenou filozofií hry klubu. Družstvo bylo přihlášeno do této soutěže, aby 

sbíralo zkušenosti a seznamovalo se s mužským basketbalem. Ale v pátek to bylo domácí 

mužstvo, které bojovalo a nebálo se hrát do koše. Tyto artefakty by měly zdobit především 

mladíky BKS. Snad se v dalším utkání s Aší, ve kterém také nepůjde o konečný výsledek, 

předváděná hra změní k lepšímu. 

Sestava a body sokolovských: Jan Růžička 10, Tadeáš Čabala 9, Matěj Štefka 6, Jan Volf 6, 

David Sýkora 6, Daniel Kubín 5, Vladimír Beránek 4, Ondřej Sládek 2, Lukáš Brus 2, 

Dominik Korel 1, Daniel Svojanovský 1, Jan Žalman.  

Sobota 9. 2. 2019 

U 12 – Krajský přebor 

TJ Sokol Toužim – BK Sokolov  34 : 104  (6:23, 16:46, 26:71) 

 

Sestava a body sokolovských: Matěj Šnobl 31, Vladimír Krýsl 21, Jan Žák 16, Antonín 

Petřek 12, Lukáš Marcinek 9, František Pulda 9, Marek Zubanič 4, Karel Dulovec 2, Martin 

Přindiš, Lukáš Sladomel, Karel Bartoš.  

 

TJ Sokol Toužim – BK Sokolov  20 : 116  (9:30, 15:55, 19:83) 

 

Sestava a body sokolovských: Vladimír Krýsl 24, Matěj Šnobl 23, Jan Žák 18, Lukáš 

Marcinek 18, Martin Přindiš 11, Antonín Petřek 10, Marek Zubanič 4, Karel Dulovec 2, 

Lukáš Sladomel 2, Karel Bartoš 2, František Pulda 2.  

 



Mladší minižáci v sobotu odpoledne sehráli předposlední dvě utkání sezóny v Toužimi, kde 

se utkali s místním týmem dívek Sokola. Hráči Basketbalového klubu Sokolov jsou druzí 

v tabulce krajského přeboru, ale už čtyři utkání před koncem a po prohře s Karlovými Vary 

je jasné, že nemohou být ani lepší ani horší. Přesto ale chtěli svěřenci trenéra Šnobla 

prokázat svou dominanci a v Toužimi předvést kvalitní výkon, který povede k jednoznačným 

výhrám. To od prvních minut také potvrzovali, když oproti soupeřkám dominovali ve všech 

herních činnostech. I když neměl trenér Šnobl k dispozici díky nemocem a ostatním 

problémům dvanáct hráčů, jedna pětice tak vždy musela hrát bez možnosti střídání. I s tímto 

se ale sokolovští popasovali skvěle a s velikou chutí si zaútočili. Vždy po obranném doskoku 

či zisku přecházeli do rychlého protiútoku, kterých za dvě odehraná utkání bylo nespočet. 

Sokolovští si tak v ostrém zápasovém tempu vyzkoušeli tréninkové drily a cvičení, které 

nesou úspěch v podobě zakončení do koše soupeře. Všichni sokolovští se během obou utkání 

zapsali do střelecké listiny, když hráli velice kolektivně a bylo vidět na tuto kategorii spousty 

pěkných kolektivních akcí. Odměnou v obou utkáních jim bylo dosažení stobodové mety. Za 

předvedený a poctivě odpracovaný výkon zaslouží všichni přítomní velikou pochvalu. Oproti 

prohraným utkání s Karlovými Vary tuto sobotu sokolovští prokázali proti soupeři svou 

fyzickou i herní převahu, když vyhrávali většinu osobních soubojů. Ve čtvrtek ještě 

sokolovské mladší minižáky čeká poslední dvojzápas proti Kraslicím, kterými uzavřou 

stříbrnou sezónu. Snad se jim bude dařit stejně jako v Toužimi.  

 

Ve čtvrtek 14.2.2019 se od 15:45 a od 17:00 ve velké tělocvičně ZŠ Švabinského představí 

družstvo mladších minižáků (hráčů do 12 let), kteří přivítají v posledních utkáních sezóny TJ 

Sokol Kraslice.  


