
Sobota 27. 1. 2018 

U 12 – Oblastní přebor 

TJ Lokomotiva Cheb – BK Sokolov  41 : 54   (9:17, 18:34, 27:39) 

 

Sestava a body sokolovských: Radim Brešťanský 11, David Ţemlička 11, Adam 

Vrabec 7, Matěj Šnobl 7, Jan Heřman 4, Tomáš Putz 4, Robert Malý 2, Jan 

Svojanovský 2, Tadeáš Krejčí 2, Jakub Hermann 2, Ladislav Dostál 2, Jan Ţák.  

 

TJ Lokomotiva Cheb – BK Sokolov  36 : 39  (10:8, 16:18, 22:24) 

 

Sestava a body sokolovských: Jan Ţák 7, David Ţemlička 7, Ladislav Dostál 6, 

Jan Heřman 6, Radim Brešťanský 5, Tadeáš Krejčí 4, Adam Vrabec 3, Matěj 

Šnobl 1, Robert Malý, Tomáš Putz, Jan Svojanovský, Jakub Hermann.   

 

V sobotu dopoledne odjeli sokolovští mladší miniţáci na dvojutkání 

k nejbliţšímu soupeři soutěţe, do nedalekého Chebu. Domácí museli tato utkání 

vlivem vytíţenosti chebské sportovní haly odehrát na ZŠ Matěje Kopeckého, 

takţe vlastně ani oni nemohli mluvit o domácím prostředí. První dvě měření sil 

skončila malým rozdílem pro chebské hráče a tak se i tuto sobotu očekávala 

vyrovnaná utkání. Sokolovští hráči chtěli ukázat svůj herní vzestup a potvrdit to 

třeba i dvěma vítězstvími v Chebu. V prvním utkání byli sokolovští od začátku 

lepší a hned v první čtvrtině si vybudovali slibný dvouciferný náskok. Na tento 

výkon navázala i druhá šestice, která bodový odstup od domácích ještě navýšila. 

Po změně stran se začalo více bojovat neţ hrát a domácí toho vyuţili k mírnému 

sníţení skóre. Do poslední osmiminutovky ale šli sokolovští s velice slušným 

dvanáctibodovým náskokem. O ten ale po polovině poslední čtvrtiny přišli, kdyţ 

se nestíhali vracet do obrany a po hloupých chybách dostávali laciné koše. To 

donutilo si trenéra Lukáše Šnobla vybrat oddechový čas a opět usměrnit své 

hráče ke hře, která povede k vítězství. Naštěstí se kluci uklidnili a několika 

rychlými koši si opět vybudovali náskok, který v klidu udrţeli aţ do samotného 

závěru prvního duelu. Ve druhém měření sil se domácí značně a především 

nepovoleně zatáhli do vymezeného území a pro sokolovské začalo dobývání 

chebského koše. Zde se ukázala nevyhranost sokolovských miniţáků, kdyţ si 

nedokázali s ucpanou chebskou obranou poradit a začali si svým rozestavením 

ještě více škodit. Na hřišti se tak spíše vidělo více bojovnosti, neţ samotných 

líbivých basketbalových akcí. Přesto bylo utkání do posledních chvil velice 

vyrovnané, a proto kaţdá chyba či nevynucená ztráta byla o to bolestivější. 

V samotné koncovce měli více štěstí sokolovští, kteří dokázali strhnout výhru na 

svou stranu. K oběma utkáním je určitě nutné podotknout, ţe sokolovští se drţeli 

pravidel minibasketbalu oproti domácímu druţstvu. To nejen svou zataţenou 

obranou ale především střídáním mohlo a značně ovlivnilo výsledek. Přesto 

sokolovští dokázali chebským protihráčům vrátit dvě poráţky a prokázali tak 

herní zlepšování. Přes všechna tato sokolovská pozitiva ale pořád hráči BKS 



vytvářejí spousty individuálních chyb a jsou velice nedůrazní v osobních 

soubojích. Na tom všem se ale bude dále pracovat v tréninkovém procesu.  

 

Sobota 27. 1. 2019 

U 17 – Nadregionální soutěţ, skupina B 

BK Sokolov – SKB Strakonice   67 : 54      (16:10, 32:24, 47:38) 

   

V sobotu podvečer se sokolovští kadeti utkali s jihočeskými Strakonicemi. 

Vzhledem k průběhu soutěţe se mělo jednat pro sokolovské sedmnáctky o 

jednoduchou záleţitost. Ale opak byl pravdou. Domácí hráči se od samotného 

úvodu aţ do závěrečného klaksonu utkáním značně protrápili. Trenér Šnobl se 

v utkání musel obejít bez pivota základní pětky Gregora, kterého nikdo v utkání 

nedokázal v základní pětici nahradit. Tradiční opory Kinka s Čabalou se 

střelecky trápili, ostatně jako celý zbytek sokolovského týmu. Hosté bránili 

zónu, kterou hráli dosti netradičně a sokolovští si s tím nedokázali jednoduše 

poradit. Náskok nad soupeřem si tak museli vytvořit kvalitním osobním 

presingem, který občas přinesl získaný míč a následný úspěšný rychlý protiútok. 

V postupném útoku pět na pět byli sokolovští značně bezzubí, kdyţ předrţovali 

míč a především neproměňovali snadné pozice. K tomu se přidaly individuální 

chyby v obraně a sokolovští kadeti se museli strachovat o výsledek. I kdyţ 

trenér Šnobl rotoval se sestavou a hledal optimální sloţení, nenašel během 

utkání oporu druţstva, která by táhla domácí k jednoznačné výhře. Samotná 

výhra domácích kadetů tak byla spíše týmově vydřená a usmolená, kdyţ domácí 

naplno nevyuţili svojí technickou vyspělost oproti jihočeskému soupeři. Je sice 

důleţité, ţe se zvítězilo i přes fakt, ţe se sokolovským prakticky nic nedařilo, ale 

nutno podotknout, ţe výkon by v duelech s lepšími soupeři nemusel k vítězství 

stačit. Z toho plynou jasná poučení – nepodceňovat ţádného soupeře, jít do 

kaţdého utkání na sto procent, hrát kolektivněji, a kdyţ se nedaří na útočné 

polovině, je třeba zabrat dvojnásob na polovině obranné. Trenér Šnobl tak ze 

sokolovské sportovní haly odcházel s rozporuplnými pocity, spokojen 

s vítězstvím, ale rozhořčen z předvedeného výkonu. Je tak třeba opět spadnout 

nohama na zem a opět pracovat na trénincích i v utkáních na plné obrátky i přes 

fakt, ţe uţ by sokolovští neměli přijít o konečné první místo v soutěţi… 

Sestava a body sokolovských: Tadeáš Čabala 17, Roman Kinka 16, Matěj 

Heřman 14, Alexandr Nasadil 6, Jan Krych 5, Jan Pacelt 5, Jakub Tvarůţek 2, 

Jakub Krpenský 1, Jan Forejt 1, Daniel Míča, Purev-Ochir Byambajan, Karel 

Machala. 



Ve středu 31.1. se na domácí palubovce sportovní haly ISŠTE představí tým 

juniorů, který přivítá od 17:30 BK Teplice. V neděli 4.2. se od 9 hodin pak 

v tělocvičně ZŠ Švabinského utkají v turnaji nejmladšího minižactva domácí 

kluci BKS proti dívčímu družstvu BK Lokomotiva Karlovy Vary „A“ a „B“. 


