
Středa 9. 1. 2019 

U 15 – Krajský přebor 
BK Sokolov – TJ Lokomotiva Cheb 60 : 39 (13:15, 30:17, 47:31) 

Ve středu odpoledne místo tradičního tréninku měli sokolovští starší žáci na programu utkání 

krajského přeboru proti žákům Lokomotivy Cheb. Po zlepšených víkendových výkonech v 

nadregionální lize a také po první výhře, byl domácí trenér Šnobl zvědav na výkon svých 

svěřenců v krajském přeboru, protože v dresu chebských hráčů hraje spoustu opor sokolovského 

týmu nastupujících v nadregionální lize. Samotný úvod utkání byl velice vyrovnaný a vedení se 

přelévalo na obě strany. Po sedmi odehraných minutách však plně převzali domácí otěže utkání 

do svých rukou. Od této chvíle až do poločasové přestávky, tedy za celých třináct minut, 

inkasovali pouhý jeden koš. V útoku se snažili být aktivní a díky tomu narůstalo skóre v jejich 

prospěch. V poločase už vedli třinácti bodovým rozdílem, což vypadalo velice slibně. Po změně 

stran se hra opět mírněji vyrovnala, ale pořád to byli domácí žáci, kteří určovali tempo hry. Lépe 

bránili a především více bojovali. Především díky těmto dvěma aspektům drželi od soupeře 

slibný odstup, který je měl dovézt k první výhře v této soutěži. V poslední desetiminutovce 

domácí dodržovali stanovené pokyny, když pokračovali v dobré obraně, o každý míč patřičně 

bojovali a disciplinovaně se vraceli do obrany. Vše tak svěřenci Lukáše Šnobla zdárně zvládli a 

dokázali zvítězit. Do utkání navíc zasáhlo všech třináct přítomných hráčů, na kterých bylo vidět 

herní zlepšení. Je tedy povzbudivé, že sokolovští dokázali vyhrát sami i bez „posil“ z jiných 

klubů, jak je tomu v nadregionální lize. Trenér Šnobl tak je s přístupem všech hráčů po prvních 

třech utkáních nového roku maximálně spokojen a doufá, že tento vzrůstající trend bude jen 

pokračovat dále. Vše samozřejmě vychází především z kvalitního tréninku, kde budou muset 

sokolovští tvrdě pracovat především na útočných individuálních činnostech. Ve středečním 

utkání totiž sokolovští neproměnili kvantum jasných příležitostí a třicet trestných hodů! Kdyby 

se toto povedlo, rozdíl ve skóre mohl být mnohokráte vyšší. Je ale skvělé, že dokázali sokolovští 

žáci zvítězit se soupeřem, se kterým v této sezóně dvakrát prohrál skoro o třicet bodů. Jen tak 

dál!!! 

Sestava a body sokolovských: David Žemlička 13, Jean-Paul Prajka 11, Martin Čech 9, Adam 

Vrabec 8, Tadeáš Krejčí 7, Radim Brešťanský 5, Robert Malý 4, Jan Heřman 2, Jan Žák 1, 

Tomáš Putz, Jan Svojanovský, Ladislav Dostál, Vladimír Dušák. 

Sobota 12. 1. 2019 

U 12 – Krajský přebor 

BK Lokomotiva Karlovy Vary „B“ – BK Sokolov   22 : 71  (6:16, 6:36, 17:51) 

   

Sestava a body sokolovských: Vladimír Krýsl 14, Matěj Šnobl 14, Jan Žák 13, Lukáš 

Marcinek 12, Lukáš Sladomel 6, Filip Schöppf 2, Antonín Petřek 2, Martin Přindiš 2, Matěj 

Krátký 2, Karel Dulovec 2, František Pulda 2, Patrik Ulman. 

BK Lokomotiva Karlovy Vary „B“ – BK Sokolov   13 : 70  (7:31, 7:41, 9:59) 

   

Sestava a body sokolovských: Vladimír Krýsl 27, Matěj Šnobl 9, Jan Žák 8, Filip Schöppf 6, 

Antonín Petřek 6, Karel Dulovec 6, Martin Přindiš 4, Matěj Krátký 2, František Pulda 2, 

Patrik Ulman, Lukáš Marcinek, Lukáš Sladomel. 



V sobotu dopoledne načali mladší minižáci Basketbalového klubu Sokolov druhou polovinu 

základní části odvetnými utkáními. Ty první sehráli s béčkém Lokomotivy Karlovy Vary, 

které ještě doposud v sezóně nezvítězily. Sokolovští ale nechtěli nic ponechat náhodě a chtěli 

především předvést přesvědčivý zodpovědný výkon. To se jim dařilo střídavě, když 

chvilkama neplnili stanovené pokyny, jak měli. Domácí tým prokázal herní zlepšení a 

svěřenci trenéra Šnobla to neměli už tak jednoduché, jako v prvním měření sil. Trenér Šnobl 

v obou sobotních utkáních promíchal jednotlivé pětky, protože každá pětka vynikala, či 

zaostávala v něčem jiném. Jedni lépe bránili, ale více se trápili na útočné polovině a druzí to 

zase měli naopak. Trenér Šnobl se tak snažil najít optimální sestavu, která by si vyhověla na 

obou polovinách hřiště. O vítězství v Karlových Varech neměl vzhledem k vývoji strach, ale 

bral to jako ostrou přípravu na další dvoj utkání. To se bude hrát proti áčku Lokomotivy a 

zřejmě předčasně rozhodne o vítězi této kategorie. Trenér Šnobl zhodnotil sobotní výkon 

jako uspokojující a jako největší slabinu viděl v zakončování jednoduchých střeleckých 

pozic. Kdyby tento fakt jeho svěřenci zlepšili, mohli zvítězit ještě vyšším rozdílem. I tak ale 

je hlavně potřeba se poučovat z herních chyb, které pak ve vyrovnanějším utkání mohou 

sokolovské stát i výsledek. Nyní čeká sokolovské hráče další tréninková příprava, ve které se 

zaměří právě na hlavní nedostatky a budou se snažit co nejlépe připravit na další utkání.  

 

Sobota 12. 1. 2019 

U 17 – Nadregionální liga, skupina B 

BK Sokolov – BA 2006 Roudnice nad Labem „B“   98 : 43 (21:21, 41:30, 67:33)   

 

Sokolovští kadeti se v prvním svém utkání nového roku utkali s ligovou rezervou Roudnice 

nad Labem. Utkání vlivem obsazenosti sportovní haly byli nuceni sehrát ve velké tělocvičně 

ZŠ Švabinského, kde trénují jen občas. Možná i to byl jeden z důvodů, proč se v samotném 

začátku utkání se soupeřem doslova trápili. Hosté přijeli pouze v sedmi hráčích, kteří navíc 

byli v průměru o rok až dva mladší než domácí kadeti. Ti ale velice špatně v úvodní čtvrtině 

bránili, a proto výsledek byl stále nerozhodný. Ve druhé desetiminutovce se pořád sokolovští 

nedokázali bodově odpoutat od jednoduše hrajícího soupeře. V poločasové přestávce tak 

musel trenér Šnobl zvýšit hlas a vysvětlit svým svěřencům, že zdaleka nepředvádějí hru, na 

kterou mají. Jeho slova se ujala a ve třetí čtvrtině tak nastoupilo zcela jiné družstvo, které 

jasně nad soupeřem dominovalo. V obraně začali domácí být více pozorní a lépe si 

vypomáhat a na útočné polovině hru velice zjednodušili. Tyto dva aspekty měly za následek 

velice výrazné vedení, které dovolovalo domácím pravidelně střídat bez obavy o konečný 

výsledek. Domácí po ziscích velice rychle zakončovali do soupeřova koše a neustále 

navyšovali svůj náskok. V této chvíli hráli svěřenci trenéra Šnobla kolektivně a především 

efektivně. Druhý poločas tak vyhráli 57:13, což jasně dokazuje zlepšení oproti první půli. 

Doufejme, že v následujících utkáních se sokolovští kadeti ponaučí a budou předvádět pouze 

hru, kterou se prezentovali v sobotu v druhém poločase. Dalším pozitivem, že všech dvanáct 

hráčů se minimálně dvakrát zapsalo do střelecké listiny a o body se velice rovnoměrně 

podělili.  

 



Sestava a body sokolovských: Ondřej Honomichl 15, Matěj Heřman 13, David Navrátil 12, 

Jakub Krpenský 12, Daniel Míča 8, Jan Pacelt 8, Jan Čermák 7, David Řánek 6, Daniel Eliáš 

5, Karel Machala 4, Tomáš Vácha 4, Radek Buřič 4. 

 

Sobota 12. 1. 2019 

Muži – Krajský přebor 

TJ Spartak Chodov – BK Sokolov U 20   64 : 52  (11:12, 24:24, 46:40) 

   

V sobotu v odpoledních hodinách sehráli sokolovští mladí muži utkání u vedoucího celku 

krajského přeboru v Chodově. Trenéru Šnoblovi se na toto utkání omluvilo hned několik 

hráčů buď ze studijních nebo zdravotních důvodů. Do Chodova tak z nabité dvaceti členné 

soupisky odjelo pouze osm hráčů. Ti se ale prezentovali velice bojovným výkonem, který 

zaslouží jen slova chvály. Od úvodního rozskoku byli domácím zkušeným mužům více než 

důstojným soupeřem. Sokolovští kvalitně bránili, dobře se vraceli a nenechali domácí 

jednoduše skórovat. Těm se navíc nedařilo střelecky z delší vzdálenosti, což hrálo 

sokolovským jen do karet. S domácími hráči tak hráli polovinu utkání jak herně, tak i 

výsledkově vyrovnanou partii. Po výměně košů v druhém poločase domácí netradičně 

přistoupili k osobní obraně, což ale paradoxně sokolovským nijak nepomohlo. Domácí si ve 

třetí desetiminutovce vytvořili dvouciferný náskok a zdálo se, že je o vítězi duelu 

rozhodnuto. Opak byl ale pravdou, jelikož zarputile hrající sokolovští využili několika 

rychlých protiútoků a do poslední čtvrtiny šli s pouhým šesti bodovým mankem. Vše tak 

bylo deset minut před koncem opět hratelné, ale domácí si opět vytvořili hned na začátku 

poslední části hry deseti bodový náskok, což se ukázalo jako rozhodující. I když sokolovští 

hráli koncentrovaně, nebyli schopni se soupeři nijak více přiblížit a dostat je tak pod 

výsledkový tlak. Přes prohru zaslouží všech osm přítomných svěřenců Lukáše Šnobla veliké 

uznání, že k utkání přistoupili zodpovědně a byli kompletnímu domácímu týmu kvalitním 

soupeřem. Po prvním měření sil, kde sokolovští obdrželi v silnější sestavě patřičnou lekci, 

mohli z chodovské sportovní haly odejít se vztyčenou hlavou. Tyto utkání je navíc velice 

posouvají jak herně, tak v agresivitě v osobních soubojích, což můžou pak prodat ve své 

soutěži juniorů. A to byl jeden ze zásadních důvodů, proč bylo toto družstvo do krajského 

přeboru mužů přihlášeno… 

Sestava a body sokolovských: Vladimír Beránek 12, Daniel Kubín 11, Tadeáš Čabala 9, 

Lukáš Gregor 8, Jan Volf 7, Dominik Čihák 3, Michal Zubanič 2, Ondřej Sládek.  

Příští sobotu (19.1.) se v sokolovské sportovní hale od 17:00 utkají starší žáci (hráči do 15 

let) s Roudnicí nad Labem. V neděli se pak stejná kategorie utká na stejném místě od 10:00 

s Baníkem Most. 


