
Pátek 2. 11. 2018 

Muži B – Krajský přebor II 

TJ Sokol Kraslice – BK Sokolov U 21    65 : 74  (17:12, 33:27, 43:49) 

 

V pátek večer sehrálo béčko Basketbalového klubu Sokolov první venkovní utkání této 

sezóny, které se konalo v Kraslicích proti místnímu Sokolu. Sokolovští mladíci po obdržené 

lekci z prvního utkání opět neměli dobrý vstup do duelu. Působili ustrašeně a v obraně 

nebránili pozorně, čehož zkušený domácí tým dokázal využít k rychlému vedení 10:2. Na to 

musel reagovat kouč Šnobl oddechovým časem, ve kterém svým svěřencům zdůraznil jejich 

sílu hry jeden na jednoho. Také bylo zmíněno, že není potřeba v obraně tolik vypomáhat a 

spíše si hledět svých hráčů. Po těchto argumentech se sokolovská „dvacítka“ začala postupně 

adaptovat na mužský basket, když se soupeři začínali vyrovnávat ve fyzických soubojích. 

Rychlostně samozřejmě měli sokolovští navrch a bylo jen otázkou času, kdy zlomí vedení na 

svou stranu. To přišlo až po změně stran, kdy domácím začaly docházet síly a sokolovští se 

naopak nadechli k velkému obratu. Ten šéfoval na útočné polovině především Ruda Neudert, 

který se stal se sedmadvaceti body i nejlepším střelcem utkání. Především pak na něm bylo 

vidět, že už má v této soutěži odehrané těžká utkání a minuty, které teď zúročil a pomohl 

svému mladému týmu zvítězit poprvé v soutěži dospělých. Sokolovští tak po drtivé porážce 

s favorizovaným Chodovem odčinili ostudu a připsali si první a zaslouženou výhru. Ta 

značí, že by se po základní části mohli sokolovští zúčastnit play off, které přinese další 4 

utkání a další drahocenné herní zkušenosti. To je právě ten důvod, proč byli mladíci BKS do 

této soutěže přihlášeni. 

Sestava a body sokolovských: Rudolf Neudert 27, Tadeáš Čabala 12, Lukáš Gregor 8, David 

Sýkora 6, Matěj Štefka 6, Jan Volf 5, Vladimír Beránek 5, Jan Růžička 4, Jan Žalman 1, 

Ondřej Sládek, Daniel Kubín, Josef Král. 

Sobota 3. 11. 2018 

U 12 – Krajský přebor 

BK Lokomotiva Karlovy Vary „A“ – BK Sokolov  34 : 55  (5:14, 8:26, 21:40) 

 

Sestava a body sokolovských: Jan Žák 21, Vladimír Krýsl 8, František Pulda 6, Matěj Šnobl 

5, Marek Zubanič 4, Karel Dulovec 4, Lukáš Marcinek 4, Matěj Žák 2, Matěj Krátký 1, 

Patrik Ulman, Lukáš Sladomel, Vít Kučera. 

BK Lokomotiva Karlovy Vary „A“ – BK Sokolov  58 : 50  (11:11, 27:20, 41:37) 

 

Sestava a body sokolovských: Jan Žák 22, Vladimír Krýsl 10, Matěj Šnobl 6, Lukáš 

Sladomel 4, Marek Zubanič 3, Karel Dulovec 3, Lukáš Marcinek 2, Patrik Ulman, Vít 

Kučera, Matěj Krátký, František Pulda, Matěj Žák. 

V sobotu dopoledne sehráli mladší minižáci Basketbalového klubu Sokolov dvojutkání na 

palubovce áčka Lokomotivy Karlovy Vary. V předchozích duelech doma mladší minižáci 

porazili béčko Lokomotivy dvakrát rozdílem třídy, ovšem tento sobotní dvoj zápas se 

očekával o hodně vyrovnanější průběh. K tomu se navíc přidalo několik omluvenek v týmu 

BKS díky nemocem a k utkání do Karlových Varů odjelo hned pět hráčů patřících ještě do 

kategorie U 10. I přes markantní fyzickou převahu domácích dokázali ale sokolovští 

v prvním utkání zvítězit. Výkon ovšem nebyl nijak oslnivý, když sokolovští nebyli zcela 

koncentrovaní a kupili spousty zbytečných individuálních chyb. Přesto se ale sokolovským 



podařilo utkání dotáhnout do vítězného konce. Druhé utkání ovšem patřilo již domácím 

dívkám. Ty začaly využívat svou výškovou převahu a začaly oproti prvnímu utkání 

přehrávat především mladší protihráče. Sokolovští navíc často zbytečně faulovali a darovali 

tak zbytečně domácím dívkám trestné hody. Nutno dodat, že s přibývajícím časem 

sokolovským začaly docházet i fyzické síly, které sebou nesly další nevynucené chyby a 

spousty neproměněných košů. Další faktem neúspěchu ve druhém duelu bylo to, že se 

sokolovští nebyli schopni srovnat s agresivní obranou fyzicky lépe vybavených domácích 

dívek. Když si ale vezmeme fakt, že do těchto utkání naskočilo pouze pět hráčů kategorie U 

12, dva U 11 a pět U 10, tak jsou výsledky vlastně až druhotné. Důležité je, že přítomní kluci 

sehráli dvě vyrovnaná utkání, která museli hrát pod tlakem, a to je jen basketbalově posune 

dál. Pak si trenéři obou týmů můžou přát jen více takových vyrovnaných duelů… 

Neděle 4. 11. 2018 

U 10 – Krajský přebor, 1. turnaj 

BK Sokolov – BCM Sokolov  50 : 6  (22:2) 

 

Sestava a body BK Sokolov: Matěj Šnobl 24, Matěj Krátký 10, Vít Kučera 8, Lukáš 

Sladomel 4, Martin Fritsch 2, Hugo Koncz 2, Jakub Čúzy, Jan Minařík, Petr Kýček, 

František Liebl, Martin Bureš. 

BK Sokolov – TJ Sokol Kraslice  57 : 2  (31:0) 

 

Sestava a body sokolovských: Matěj Šnobl 22, Martin Fritsch 12, Matěj Krátký 10, Lukáš 

Sladomel 9, Hugo Koncz 2, Jakub Čúzy 2, Jan Minařík, Petr Kýček, František Liebl, Martin 

Bureš, Vít Kučera. 

BK Sokolov – BK Lokomotiva Karlovy Vary  48 : 4  (18:2) 

 

Sestava a body sokolovských: Matěj Šnobl 22, Lukáš Sladomel 12, Matěj Krátký 8, Martin 

Bureš 4, Petr Kýček 2, Hugo Koncz, Jakub Čúzy, Jan Minařík, Petr Kýček, František Liebl, 

Vít Kučera. 

Přípravky U 10 jsou poslední kategorií, která ještě do této neděle neměla rozehranou soutěž. 

To se ale změnilo právě nedělním turnajem, který pořádal ve velké tělocvičně ZŠ 

Švabinského Basketbalový klub Sokolov. Domácí tým je po loňském prvenství favoritem i 

v této sezóně, protože základní osa týmu díky své mladistvosti zůstala. I přes ne zcela 

kompletní sestavu v prvním turnaji tuto roli nejmladší naděje BKS potvrdili, když soupeřům 

nedali skoro žádnou šanci. Všechna utkání vyhráli podobným vysokým rozdílem a všichni se 

naprosto rovnoměrně podělili o minuty strávené na palubovce. Perličkou turnaje je, že 

sokolovští za celý turnaj obdrželi pouze čtyři koše. Zbylé dva si svou nepozorností vsítili 

sami. Všichni hráči BKS po celý turnaj výborně bránili, snažili se hrát kolektivně a nad 

soupeři jasně ve všech činnostech převyšovali. Důkazem je, že zbylá tři družstva, na rozdíl 

od utkání s BKS, mezi sebou odehrála velice vyrovnaná a vypjatá utkání. Mladíci BKS jsou 

v soutěži navíc jediným týmem, který nepoužívá na výjimku starší hráče, čímž jsou ty 

vysoké výhry ještě sladší. Konečné výsledky z prvního turnaje však nesmí hráče ukolébat, a 

naopak je motivovat k další tréninkové práci. Jejich tréninková docházka a kvalitní letní 

soustředění je pak vidět právě v měření sil s ostatními soupeři. Za to vše patří hráčům veliká 

pochvala… 

 


