
Sobota 4. 11. 2017 

U 12 – Oblastní přebor 

BK Sokolov – TJ Lokomotiva Cheb  41 : 53   (8:9, 20:25, 33:43) 

 

Sestava a body sokolovských: Radim Brešťanský 12, Ladislav Dostál 9, Robert 

Malý 6, Adam Vrabec 4, Tomáš Putz 3, Jan Ţák 3, Štefan Čúzy 2, Matěj Šnobl 

2, Marek Zubanič, Jan Heřman, Jan Svojanovský, Tadeáš Krejčí, Jakub 

Hermann.  

 

BK Sokolov – TJ Lokomotiva Cheb  47 : 55  (8:22, 22:29, 39:45) 

 

Sestava a body sokolovských: Radim Brešťanský 10, Adam Vrabec 10, Jan 

Heřman 7, Jan Ţák 6, Ladislav Dostál 4, Robert Malý 4, Matěj Šnobl 4, Tadeáš 

Krejčí 2, Tomáš Putz, Štefan Čúzy, Marek Zubanič, Jan Svojanovský, Jakub 

Hermann.   

 

Sobotní dopoledne bylo ve znamení minibasketbalu ve velké tělocvičně ZŠ 

Švabinského, kde se utkali domácí hráči Basketbalového klubu Sokolov proti TJ 

Lokomotivě Cheb. Oba týmy mají na svých soupiskách starší hráče, a tak hrají 

tzv. mimo soutěţ. Chebští těchto „starších“ hráčů má o něco více, coţ se 

projevilo i v samotných utkáních. Obě utkání byla velice vyrovnaná, ale vţdy 

měli mírně navrch hosté z Chebu. Ti ukázali vyšší herní vyzrálost, která 

v klíčových momentech hrála důleţitou roli. Sokolovští tak po čtvrtečním 

vyrovnaném utkání proti holkám Lokomotivy Karlovy Vary podlehli těsně i 

Lokomotivě chebské. Přesto tyto duely a stoprocentní nasazení sokolovské hráče 

posouvá basketbalově dále. Pokud v takto nastoleném tempu budou pokračovat 

nadále v tréninkových jednotkách, dostaví se k tomu i touţené výhry. K těm sice 

chybí zdánlivý kousek, ale přesto pořád spousty tréninkové dřiny a soustředění. 

V utkáních totiţ sokolovští kupí zbytečně chyby, a především neřeší správně 

určité herní situace. Na tom všem se bude dále pracovat a výsledky se doufejme 

dostaví. Kluci ale určitě zaslouţí pochvalu za bojovnost a kvalitní reprezentaci 

svého klubu… 

 

Sobota 4. 11. 2017 

U 17 – Nadregionální soutěţ, skupina B 

BK Sokolov – ŠSK Slaný   76 : 60      (26:12, 44:29, 59:43) 

   

Odpolední utkání měli na starosti kadeti BK Sokolov, kteří přivítali ŠSK Slaný. 

Domácí se museli obejít bez zraněného pivota Gregora a bez Kříţe, který si plní 

povinnosti za extraligovou Plzeň. Přesto do utkání sokolovští vstupovali jako 

favorité a jednoznačně pomýšleli na vítězství v utkání. To dokazovali hned od 

první minuty, kdyţ si uţ v polovině první čtvrtiny vytvořili svěřenci Lukáše 



Šnobla dvouciferný náskok. Hosté ovšem velice dobře doskakovali pod útočným 

košem, coţ domácím dělalo nemalé problémy. Sokolovští z toho inkasovali 

zbytečné koše, anebo si připisovali zbytečné osobní chyby. I kdyţ po první 

desetiminutovce sokolovští vedli o čtrnáct bodů a vše se zdálo jako jednoznačná 

záleţitost, opak byl pravdou. Zbylé tři čtvrtiny totiţ vţdy skočili vítězstvím 

domácích o pouhý jediný bod nebo remízou. V samotném součtu to sice stačilo 

na vítězství, ale rozhodně se nedá mluvit o dobře odvedené práci na palubovce 

samotné. Sokolovští byli nedůrazní v osobních soubojích, volili špatné střelecké 

pozice, a především nebyli důslední v doskakování pod oběma koši. Někteří 

hráči BKS jako by byli myšlenkami jinde a určitě neodvedli výkon, který byl od 

nich očekáván. Za zmínku stojí útočná potence rozehrávače Kinky a pivota 

Čabaly, kteří se postarali o 2/3 sokolovských bodů, přes to ale ani tito dva 

zmíněné hráči nepředvedli nijak oslnivý výkon. Je ale důleţité, ţe i přes ospalý 

výkon sokolovští dokázali zvítězit a vedou tak dále bez prohry skupinu B 

nadregionální soutěţe. V dalších duelech by ale tento výkon nemusel k vítězství 

stačit, a proto je potřeba si z toho vzít ponaučení a k dalším duelům přistoupit o 

to zodpovědněji… 

Sestava a body sokolovských: Roman Kinka 27, Tadeáš Čabala 22, Jakub 

Tvarůţek 12, Daniel Míča 6, Jan Krych 5, Jan Pacelt 2, Jan Forejt 2, Matěj 

Heřman, Jakub Krpenský, Tomáš Vácha, Karel Machala, Alexandr Nasadil. 

Neděle 5. 11. 2017 

U 10 – Krajský přebor, 2. turnaj 

BK Sokolov – BK Lokomotiva Karlovy Vary  34 : 6   (18:2) 

 

Sestava a body sokolovských: Matěj Šnobl 16, Lukáš Marcinek 7, Matěj Ţák 7, 

Vít Kučera 2 , Vladimír Krýsl 2, Jakub Čúzy, Bohumil Graman, Dalimil Vlk, 

Filip Schöppf, Lukáš Sladomel.  

 

BK Sokolov – BCM Sokolov  38 : 0  (16:0) 

 

Sestava a body BK Sokolov: Matěj Šnobl 16, Vladimír Krýsl 10, Lukáš 

Marcinek 4, Matěj Ţák 4, Filip Schöppf 4, Vít Kučera, Jakub Čúzy, Bohumil 

Graman, Dalimil Vlk, Lukáš Sladomel. 

BK Sokolov – TJ Sokol Kraslice   16 : 14   (8:6) 

 

Sestava a body sokolovských: Vladimír Krýsl 6, Matěj Ţák 6, Matěj Šnobl 2, 

Lukáš Marcinek 2, Vít Kučera, Jakub Čúzy, Bohumil Graman, Dalimil Vlk, 

Filip Schöppf, Lukáš Sladomel. 

 



Druhý z celkových osmi sezónních turnajů přípravek (hráčů do 10 let) hostil 

v neděli dopoledne TJ Sokol Kraslice. Sokolovští jako vítězové prvního turnaje 

odjeli s nejvyššími ambicemi i do Kraslic. V prvním utkání změřili síly 

s holkami z Lokomotivy Karlovy Vary, které sokolovští dokázali porazit 

jednoznačným rozdílem 34:6. Ve druhém utkání se pak utkali se sokolovskými 

děvčaty z BCM, kterým dokonce kluci nedovolili vstřelit ani koš. V obou těchto 

utkáních byli sokolovští agresivní v obraně, kde často brali soupeřkám míče a po 

té vše snadně zakončovali. V posledním dopoledním utkání pak nastoupili 

nejmladší naděje BKS proti domácím „sokolíkům“. V tomto utkání ale byloze 

strany hráčů BKS plno chyb, nesoustředěnosti a zřejmě i nakupené únavy. I 

kdyţ sokolovští po celé utkání mírně vedli, soupeř byl neustále na dostřel a o 

výsledek se tak sokolovští museli strachovat do samotného závěru. Po dvou 

odehraných turnajích sokolovští vedou tabulku bez prohry, ale je potřeba se 

zaměřit v trénincích na soustředěnost v obraně a větší týmovou práci na útočné 

polovině. Kluci zaslouţí velkou pochvalu za bojovnost a můţou se tak těšit na 

další turnaj, kde můţou zase ukázat herní pokrok…  

 

Příští pátek (10.11.) se poprvé na domácí palubovce sportovní haly ISŠTE 

představí tým mužů, který přivítá od 19:30 TJ Jiskru Aš. 


