
Sobota 13. 1. 2018 

Mladší miniţáci U 12 – Oblastní přebor  

BK Sokolov – BK Jiskra Domažlice   19 : 88  (6:31, 6:49, 15:66) 

 

Sestava a body sokolovských: Robert Malý 8, Tadeáš Krejčí 4, Adam Vrabec 3, Jan Ţák 2, 

Ladislav Dostál 2, Štefan Čúzy, Jan Svojanovský, Matěj Šnobl, Jan Heřman, Jakub 

Hermann.  

BK Sokolov – BK Jiskra Domažlice   32 : 77  (3:21, 15:35, 24:55) 

 

Sestava a body sokolovských: Adam Vrabec 15, Robert Malý 7, Ladislav Dostál 4, Jan 

Heřman 2, Matěj Šnobl 2, Tadeáš Krejčí 2, Štefan Čúzy, Jan Svojanovský, Jakub Hermann, 

Jan Ţák. 

V sobotu dopoledne načali svou druhou polovinu základní části mladší miniţáci (hráči do 12 

let) Basketbalového klubu Sokolov, kdyţ na domácí palubovce přivítali Jiskru Domaţlice. 

Jiskra má v soutěţi vysoké ambice, kdyţ společně s plzeňskou Lokomotivou pošilhávají po 

účasti na mistrovství republiky. V prvním vzájemném měření sil Jiskra hráče BKS jasně 

porazila, a i díky tomu byla favoritem obou sobotních utkání. Tento fakt v utkáních také 

potvrzovala, kdyţ sokolovské přehrávala prakticky ve všech směrech. Domácí navíc oslabeni 

vlivem nemocí o několik hráčů stabilní rotace pouze přihlíţeli poklidně hrajícímu soupeři 

z Chodska. Ve druhém utkání domácí hráči začali více bojovat a hrát více kombinačně. To se 

hned projevilo na samotném skóre, které vypadalo z pohledu domácích mnohem příznivěji. 

Za druhé utkání tak zaslouţí sokolovští mladíci od svého trenérského tria pochvalu, avšak za 

první velké pokárání. V něm totiţ chyběla bojovnost a nasazení, bez kterého se prostě 

basketbal hrát nedá. Doufejme, ţe se ale hráči z těchto rad a chyb poučí a vyvarují se jim 

v dalších duelech. To je čeká hned v pátek, kdyţ sokolovští zajíţdějí k dohrávce do Klatov.  

Sobota 13. 1. 2018 

U 17 – Nadregionální soutěţ, skupina B 

BK Kralupy Junior – BK Sokolov   44 : 78  (9:21, 25:50, 37:65) 

 

Po sobotním obědě se sokolovští kadeti (hráči do 17 let) vydali ke svému utkání do Kralup 

nad Vltavou. Utkání načalo druhou část soutěţe, ve které se sokolovští se všemi týmy utkají 

v odvetách. Hned ta první ve středočeských Kralupech byla pro sokolovské velice důleţitá. 

Hrál totiţ první tým s druhým a v případě výhry sokolovských kadetů by odskočili 

Kralupům o tři vítězství a jejich první místo v tabulce nadregionální soutěţe by bylo značně 

nedostiţné. Úvod samotného utkání tomu ovšem vůbec nenasvědčoval. Sokolovští do něj 

vstoupili velice vlaţně, bojácně a kupili chybu za chybou. Domácí houţevnatým výkonem 

v obranné fázi toho vyuţili k vedení 7:2. Trenér Lukáš Šnobl nevěřil svým očím, co 

předvádějí jeho hráči a musel si ihned vzít oddechový čas, ve kterém svým svěřencům rázně 

vysvětlil důleţitost duelu. Také samozřejmě zaznělo, ţe pokud nebudou hrát na sto procent, 

nemusí se jim to vyplatit a mohou prohrát i se slabším soupeřem. Hráči si všechno vzali 

patřičně k srdci, začali si více věřit a na palubovce Kralup uţ vládl pouze jeden tým, tým BK 

Sokolov. Následných deset minut hry vyhráli sokolovští 33:4 a o vítězi duelu bylo prakticky 

rozhodnuto. Sokolovští si i po změně stran udrţovali více jak dvaceti bodový odstup, který 

umoţňoval trenéru Šnoblovi postupně vpouštět hráče z lavičky. Ti se do hry obstojně 

zapojili, i kdyţ to trochu ublíţilo kvalitě sokolovského útoku. Na výkon celé základní pětice 

ve sloţení Kinka, Čabala, Gregor, Míča a Tvarůţek to však nedosahovalo, protoţe tato pětice 



odvedla nadstandartní výkon, který pak vedl k pohodlné výhře. Nutno ještě podotknout, ţe 

do Kralup neodjela úplně ideální sestava, protoţe se kvůli nemocem omluvilo trenérovi BK 

Sokolov několik hráčů, kteří patří do stabilní zápasové rotace. Šanci tak dostali další hráči, 

protoţe tým kadetů BKS v letošní sezóně čítá více jak dvacet hráčů, coţ je pro konkurenci 

v týmu výborným faktem. Sobotní výhrou si tak sokolovští zřejmě s předstihem zajistili 

první místo nadregionální soutěţe. Nyní tak mají další úkol, dokončit sezónu bez jediné 

poráţky. 

Sestava a body sokolovských: Lukáš Gregor 19, Roman Kinka 19, Tadeáš Čabala 14, Daniel 

Míča 8, Jakub Tvarůţek 5, Martin Drapák 4, Matěj Heřman 4, Tomáš Vácha 3, Jakub 

Krpenský 2, Karel Machala, Alexandr Nasadil, David Navrátil. 

Neděle 14. 1. 2018 

Přípravky U 10 – Krajský přebor, 5. turnaj  

BK Sokolov – TJ Sokol Kraslice   34 : 25  (22:13) 

 

Sestava a body sokolovských: Lukáš Marcinek 14, Matěj Šnobl 11, Vladimír Krýsl 8, Filip 

Schöppf 4, Matěj Ţák 2, Dalimil Vlk, Matěj Krátký, Vít Kučera, Hugo Koncz, Jakub Čúzy, 

Lukáš Sladomel, Martin Fritsch, Karel Bartoš. 

BK Sokolov – BCM Sokolov   72 : 0  (46:0) 

 

Sestava a body sokolovských: Vladimír Krýsl 24, Matěj Šnobl 14, Filip Schöppf 14, Vít 

Kučera 8, Matěj Ţák 6, Lukáš Marcinek 6, Dalimil Vlk, Matěj Krátký, Hugo Koncz, Jakub 

Čúzy, Lukáš Sladomel, Martin Fritsch, Karel Bartoš. 

BK Sokolov – BK Lokomotiva Karlovy Vary 30 : 9  (16:4) 

 

Sestava a body sokolovských: Matěj Šnobl 14, Lukáš Marcinek 7, Matěj Ţák 3, Matěj Krátký 

2, Lukáš Sladomel 2, Karel Bartoš 2, Filip Schöppf, Vít Kučera, Dalimil Vlk, Hugo Koncz, 

Jakub Čúzy, Martin Fritsch. 

Nedělní dopoledne patřilo nejmladším basketbalovým nadějím, tedy přípravkám. Tato 

kategorie měla na programu pátý turnaj, který navíc pořádal Basketbalový klub Sokolov na 

své domácí palubovce ve velké tělocvičně ZŠ Švabinského. Domácí tým do tohoto turnaje, 

který načal druhou polovinu sezóny, vstupoval jako favorit, protoţe dosud neprohrál v této 

kategorii utkání. Tento fakt si chtěli uchovat i po domácím turnaji, ve kterém chtěli prokázat 

herní zlepšení a opět v turnaji dominovat. V prvním utkání proti druhému celku Sokola 

Kraslice se domácí trochu rozkoukávali, ale přesto byli v obou polovinách lepší a po zásluze 

vyhráli. Nejlepším hráčem utkání byl pak vyhlášen Lukáš Marcinek. Druhé utkání přípravka 

BK Sokolov sehrála proti sokolovskému dívčímu klubu BCM Sokolov. V tomto duelu kluci 

z BKS nedali malým děvčatům šanci a porazili je vysokým rozdílem. V tomto duelu si cenu 

pro nejlepšího hráče odnesl Vladimír Krýsl, který pak odjel plnit své klubové povinnosti 

s mladšími miniţáky do Chebu. V posledním utkání proti dívkám Karlových Varů se museli 

sokolovští obejít právě bez svého nejlepšího střelce, coţ je ale naopak semklo a odevzdali 

zde jeden z nejlepších výkonů v sezóně. Všichni hráči na hřišti patřičně bojovali a o vítězství 

se podělili kolektivním výkonem. Především tato dvě fakta udělala trenérům největší radost. 

Zde pak bylo na klucích samotných vidět veliké zlepšení a radost ze hry. V posledním duelu 

byl po zásluze odměněn cenou pro nejuţitečnějšího hráče teprve šestiletý Matěj Šnobl, který 



dominoval ve druhém poločasu utkání. Další tři vítězství v soutěţi jsou pak tedy odměnou za 

dobrou tréninkovou docházku a kvalitně odvedenou tréninkovou práci. V tomto nastoleném 

trendu musí hráči pokračovat a výsledky se budou dále jen a jen zlepšovat.  

V sobotu 20.1. se od 10:30 hodin na domácí palubovce ve sportovní hale ISŠTE utkají 

junioři (hráči do 19 let) s BK Beroun. Toto utkání je velice důležité, když se rozhodne o 
konečném druhém místu základní části nadregionální soutěže. 


