
Pátek 19. 1. 2018 

Mladší miniţáci U 12 – Oblastní přebor  

BK Klatovy – BK Sokolov   58 : 45  (7:9, 17:19, 32:36) 

 

Sestava a body sokolovských: Adam Vrabec 16, Radim Brešťanský 7, David 

Ţemlička 6, Tadeáš Krejčí 4, Jan Ţák 4, Ladislav Dostál 2, Jan Heřman 2, Jan 

Svojanovský 2, Robert Malý 2, Štefan Čúzy, Matěj Šnobl, Jakub Hermann.  

BK Klatovy – BK Sokolov   47 : 83  (5:28, 16:45, 27:65) 

 

Sestava a body sokolovských: Radim Brešťanský 20, Adam Vrabec 18, David 

Ţemlička 16, Matěj Šnobl 6, Jan Heřman 5, Jan Ţák 4, Robert Malý 4, Ladislav 

Dostál 4, Tadeáš Krejčí 2, Jan Svojanovský 2, Jakub Hermann 2, Štefan Čúzy. 

Mladším miniţákům Basketbalového klubu Sokolov chybělo dohrát dvojutkání 

v Klatovech, které se mělo odehrát uţ před Vánoci. Kvůli účasti trenéra na 

regionálních výběrech U 14 byli sokolovští miniţáci nuceni tato utkání ale 

přeloţit. Po dlouhém hledání kvůli nabitému programu obou trenérů se našel 

jediný moţný termín, a tím byl pátek. Nominovaní kluci tak šli dříve ze školy a 

vydali se všichni společně na dvojutkání do dalekých Klatov. První podzimní 

měření sil na sokolovské palubovce přineslo vyrovnané duely, proto se i tento 

pátek očekávaly vyrovnané zápasy. První utkání se svěřencům Lukáše Šnobla 

vůbec nevydařilo, kdyţ předvedli zřejmě nejhorší výkon v celé sezóně. Na hřišti 

nebyla vidět ţádná bojovnost, naopak bylo vidět spousty nevynucených ztrát a o 

obraně se ani nedá mluvit. I kdyţ domácí byli také značně nepřesní, v poslední 

čtvrtině nedali sokolovským mladíkům šanci a vítězství si nenechali sebrat. Je 

ale potřeba dodat, ţe sokolovští jim k tomu svým výkonem velice napomohli. 

Ani jeden z hráčů BKS nebyl v prvním utkání oporou svého druţstva a všichni 

si tak vyslechli mezi zápasy slova trenéra Lukáše Šnobla, které byly opravdu od 

plic a velice slyšitelným tónem. Výkon v prvním utkání totiţ hraničil aţ 

s ostudou, kterou nechtěl trenér Šnobl uţ opakovat. Ve druhém duelu proházel 

trenér BKS sloţení jednotlivých pětic a najednou začali sokolovští na hřišti 

dominovat. Hosté byli najednou ve všech činnostech lepší, více bojovali, byli 

přesnější a na samotném výsledku se to projevilo od začátku utkání. V poločase 

druhého duelu nebyl o vítězi pochyb a sokolovští si tak připsali pohodlnou, 

téměř čtyřicetibodovou výhru. O to více je s podivem rozdílnost výsledků obou 

utkání! K tomu je potřeba ještě dodat, ţe výkon ve druhém utkání byl rozhodně 

lepší neţ v tom prvním, ale kdyby se hráči soustředili a bojovali, tak jednoduše 

zvítězili i v prvním měření sil. Za druhé utkání tak oproti prvnímu duelu 

zaslouţí sokolovští pochvalu, ţe se probrali a dokázali se zvednout po 

nepříznivém vývoji prvního zápasu. Zřejmě to zavinila i dlouhá cesta po ještě 

delším sezení ve škole a následné minimální rozcvičení. Snad se podobný výkon 

z prvního utkání uţ nebude opakovat a výkony mladších miniţáků se budou dále 

zlepšovat, i kdyţ nebudou zcela ideální podmínky. 



Sobota 20. 1. 2018 

U 19 – Nadregionální soutěţ, skupina A 

BK Sokolov – BK Beroun   83 : 66  (17:25, 33:47, 50:62) 

 

Sokolovští junioři měli před sobotním utkáním tři pokusy na to, aby si 

definitivně zajistili účast ve finálové trojici. Tu si chtěli potvrdit hned na první 

pokus v domácím utkání s Berounem. V prvním měření sil sokolovští na 

berounské hráče nestačili, kdyţ jim utekla jedna pětiminutovka hry a tím si sami 

prohráli zápas. Proto měli sokolovští v sobotu o důvod navíc soupeře porazit, 

kdyţ jim chtěli vrátit poráţku, a navíc si zajistit účast ve zmíněném final three. 

Od samotného úvodu utkání ovšem sokolovští tahali za pomyslný kratší konec 

lana, kdyţ pouze sekundovali dobře hrajícím hostům. Ti dobře kombinovali a 

vyuţívali nedůsledně odstoupené slabé strany v obraně sokolovských. Domácí 

navíc patřičně nebojovali a nebyli dostatečně agresivní i přes fakt, ţe věděli, o 

co se hraje. Druhá čtvrtina utkání byla velice podobná té první, kdyţ berounští 

bránili dvouciferný náskok. Kdyţ uţ se sokolovští nadechovali ke sníţení, opět 

vyrobili hrubku v obraně nebo inkasovali střelu z dlouhé vzdálenosti. 

Poločasový výsledek o čtrnáct bodů v neprospěch domácích byl velice 

alarmující a v tuto chvíli by si asi na svěřence Lukáše Šnobla moc přítomných 

diváků nevsadilo. V poločasové pauze si sokolovští hráči vyslechli od svého 

kouče, ţe takto se o vrcholné příčky tabulky nebojuje a ţe je potřeba rapidně 

změnit přístup ke hře samotné. Po změně stran se sokolovští slova svého trenéra 

snaţili plnit, ale pořád se jim nedařilo smazat náskok hostů. Ti i přes zlepšenou 

hru domácích neustále drţeli pohodlný odstup mezi osmi aţ dvanácti body. 

Sokolovští tak byli mírně frustrovaní výsledkem, i kdyţ byli v poločase 

upozorněni na to, ţe rozdíl čtrnácti bodů se v pohodě dá smazat a utkání otočit. 

A to se přesně stalo v poslední čtvrtině duelu. Kdo v sokolovské hale v sobotu 

před polednem nebyl, tak neuvěří! Domácí zlepšili obrannou fázi se 

stoprocentním doskokem a následným přechodem do rychlého protiútoku. 

Začali stahovat bod po bodu, aţ přehráli soupeře o neuvěřitelných sedmnáct 

bodů. Hosté začali mít problém s fyzičkou, přestávali se trefovat a nestíhali se 

sokolovskými hráči vracet do obrany. Sokolovští odehráli posledních osm minut 

ve sloţení Čabala, Štefka, Gregor, Sýkora a Kinka a nedali hostům sebemenší 

šanci. Celá tato pětice byla pak hnána přítomnými diváky a především oţivlou 

domácí lavičkou ke skvělému výkonu okořeněnému nádherným vítězstvím. 

Trenér Lukáš Šnobl po utkání svým hráčům poděkoval a upřímně vyřkl, ţe 

takovýto obrat sám nečekal (i kdyţ v něj tajně doufal) a u tohoto ročníku ještě 

neviděl. Doufejme, ţe si toto cenné vítězství uchovají v paměti a přenesou i do 

finálové fáze nadregionální soutěţe… 

Sestava a body sokolovských: Tadeáš Čabala 25, Roman Kinka 17, David 

Sýkora 15, Lukáš Gregor 9, Lukáš Brus 7, Matěj Štefka 7, Michal Zubanič 3, 



Ondřej Sládek, Patrik Bolvari, Daniel Kubín, Daniel Svojanovský, Dominik 

Čihák. 

Neděle 21. 1. 2018 

Nejmladší miniţáci U 11 – Krajský přebor  

BK Sokolov – BCM Sokolov   84 : 3  (16:0, 31:0, 64:0) 

 

Sestava a body hráčů BK Sokolov: Karel Dulovec 18, Matěj Šnobl 15, Jan Ţák 

12, František Pulda 12, Matěj Ţák 9, Filip Schöppf 6, Lukáš Sladomel 4, Dalimil 

Vlk 4, Vít Kučera 2, Patrik Ulman 2.  

BK Sokolov – TJ Sokol Kraslice   74 : 37  (18:13, 31:24, 42:29) 

 

Sestava a body sokolovských: Matěj Šnobl 33, Jan Ţák 16, František Pulda 7, 

Filip Schöppf 6, Karel Dulovec 6, Matěj Ţák 4, Vít Kučera 2, Patrik Ulman, 

Dalimil Vlk, Lukáš Sladomel.   

Neděle patřila nejmladším miniţákům Basketbalového klubu Sokolov, kteří se 

zúčastnili tentokráte v Kraslicích čtvrtého ze šesti sezónních turnajů. Na turnaj 

sokolovští odjeli bohuţel oslabeni o několik svých opor, které na turnaj neodjeli 

kvůli nemocem. BK Sokolov tak na turnaji v Kraslicích reprezentovali hráči 

spíše kategorie U 10 neţ U 11, ale přesto se svého úkolu zhostili na výbornou. 

V prvním utkání proti dívčímu týmu BCM Sokolov předvedli suverénní výkon, 

kdyţ zvítězili jednaosmdesáti bodovým rozdílem hovořícím za vše. Kluci z BKS 

byli i přes mladší věk ve všech činnostech lepší a dominantnější, a navíc se 

všech deset přítomných hráčů zapsalo do střelecké listiny. Ihned po zápase je 

čekalo utkání proti domácí sokolům, které se stává tradičním soubojem o čelo 

tabulky ať uţ v této kategorii nebo kategorii přípravek U 10. A samotné utkání 

tomu i nasvědčovalo. Bylo velice vyrovnané a kaţdá chyba byla velice znát. 

Sokolovští měli neustále navrch, ale houţevnatě hrající domácí byli pořád na 

dostřel. Aţ před koncem třetí čtvrtiny náročného duelu si sokolovští vytvořili 

dvouciferný náskok, který dokonali v závěrečné osmiminutovce. V té totiţ 

sokolovští jiţ dominovali a tuto část hry vyhráli o čtyřiadvacet bodů. Celkový 

výsledek o sedmatřicet bodů vypadá celkem snadnou záleţitostí, ale sokolovští 

se na toto cenné vítězství museli pořádně nadřít. V tomto utkání zaslouţí 

pochvalu zejména dva hráči – Jan Ţák a Matěj Šnobl, kteří svojí neúnavnou 

energií na obou polovinách hřiště táhli svůj tým za vítězstvím. Těmato dvěma 

výhrami se sokolovští mladíci odpoutali na prvním místě tabulky právě před 

Kraslicemi a mají na ně dvě výhry náskok. Potěšujícím je ale především fakt, ţe 

i přes absenci několika stěţejních hráčů se dokázali kluci BK Sokolov popasovat 

s danou situací a vše zvládnout na výtečnou. 

V sobotu 27.1. se od 17 hodin na domácí palubovce ve sportovní hale ISŠTE 

utkají kadeti (hráči do 17 let) s SKB Strakonice. V tomto utkání budou sokolovští 



kadeti bojovat o prodloužení doposavadní neporazitelnosti v nadregionální 

soutěži. 


