
Středa 12. 12. 2018 

U 15 – Krajský přebor 

BK Sokolov – TJ Sokol Kraslice   47 : 49  (10:11, 18:18, 33:34) 

   

Starší žáci BKS se ve středu rozloučili posledním domácím utkáním klubu v tomto 

kalendářním roce, ve kterém přivítali TJ Sokol Kraslice. Krasličtí v tříčlenném krajském 

přeboru ještě neprohráli, sokolovští zase nevyhráli a chtěli tento fakt změnit. Celé utkání 

bylo velice vyrovnané a každá chybička byla velice znát. Domácí se ovšem trápili 

s koncovkou utkání, když měli možná více jak dvojnásobek střeleckých pokusů oproti 

hostům. Sice se sokolovským nedala upřít snaha, ale výsledek byl někdy až neuvěřitelný. To 

byl hlavní důvod, proč si domácí nedokázali vytvořit během zápasu více jak dvoubodový 

náskok. I když soupeř nehrál také nijak výjimečný zápas, na samotné proměňování jim 

stačilo méně střel. I z tohoto důvodu si krasličtí dokázali dvakrát v utkání vytvořit 

dvouciferný náskok. Domácí ale vždy dotáhli, což je ale stálo spousty sil. V samotné 

koncovce stahovali sokolovští bod po bodu, ale výhru nakonec bohužel uhájil soupeř 

z Kraslic. I když už v utkání bylo vidět individuální zlepšení u některých domácích žáků, vše 

přebylo nedávání jednoznačných střel. Je to veliká škoda, protože dle rozboru domácího 

trenéra Šnobla, měli jednoznačně sokolovští tento duel vyhrát. Tato výhra by pak mohla 

dodat nový impuls všem hráčům, protože v první polovině sezóny bohužel ani jednou 

nezvítězili. Snad se poctivějším tréninkem a sbíráním herních zkušeností ve druhé polovině 

zlomí a sokolovští začnou ochutnávat pocity výher. V krajském přeboru už k tomu měli 

dvakrát velice blízko. Nyní mohou nabrat během vánoční pauzy nové síly a chuť do další 

práce. 

Sestava a body sokolovských: David Žemlička 15, Adam Vrabec 10, Radim Brešťanský 9, 

Jean-Paul Prajka 5, Martin Čech 4, Ladislav Dostál 2, Jan Svojanovský 2, Robert Malý, 

Tomáš Putz, Jakub Hermann, Štefan Čúzy, Vladimír Dušák, Tadeáš Krejčí.  

Sobota 15. 12. 2018 

U 12 – 2. turnaj ČBF (Plzeň) 

DBaK Plzeň – BK Sokolov  32 : 58   

 

Sestava a body sokolovských: Matěj Šnobl 36, Lukáš Sladomel 6, Martin Bureš 4, Dalimil 

Vlk 4, Matěj Krátký 4, Hugo Koncz 2, Vít Kučera 2, Jakub Čúzy, Lukáš Bílý, Petr Kýček, 

Lukáš Janko.  

 

ZŠ Blovice – BK Sokolov  9 : 84 

 

Sestava a body sokolovských: Matěj Šnobl 24, Matěj Krátký 22, Martin Bureš 12, Dalimil 

Vlk 8, Hugo Koncz 6, Lukáš Bílý 6, Lukáš Sladomel 2, Vít Kučera 2, Lukáš Janko 2, Petr 

Kýček, Jakub Čúzy. 

 

V sobotu měly na programu přípravky druhý turnaj pořádaný Českou basketbalovou 

federací, který se tentokráte konal v Plzni. Turnaje se neúčastnilo dívčí BCM Sokolov, které 

do této skupiny bylo nalosováno, ale po prvním turnaji se z neuvedených důvodů z další fáze 



odhlásilo. Celý týden se tak hledal náhradní tým, který by doplnil domácí DBaK a BK 

Sokolov a mohl se odehrát plnohodnotný turnaj. Pořádajícímu týmu se podařilo sehnat tým, 

který se skládal se začínajících hráček DBaK a přípravky ZŠ Blovice, pod kterým i v turnaji 

hráli. V prvním utkání sokolovští změřili síly s domácím týmem děvčat. I když sokolovští 

nepodali úplně optimální výkon, dokázali své soupeřky s přehledem porazit. Byla zde ale 

znát absence některých stabilních hráčů a možná i delší cesta, když přípravka poprvé 

vyrazila na utkání mimo Karlovarský kraj. Ve druhém utkání proti Blovicím bylo velice 

znát, že většina hráčů a hráček soupeře hrají první utkání kariéry a spíše se seznamují 

s pravidly a chodem utkání. V tomto duelu dal tak trenér Šnobl více prostoru hráčům, kteří 

basket hrají kratší dobu než tradiční opory týmu. Vítězství v tomto duelu tak bylo povinností, 

přesto bylo super, že se tým Blovic turnaje zúčastnil a mohl se odehrál plnohodnotný turnaj. 

Součástí těchto turnajů jsou i dovednostní individuální a týmové soutěže, ve kterých se 

sokolovští vždy umístili na předních příčkách. Za ty pak byli při závěrečném vyhlášení 

odměněni sladkou cenností. Sokolovská přípravka tak po dvou odehraných turnajích ČBF a 

po dvou turnajích krajského přeboru nepoznala hořkost porážky, což je velice povzbuzující 

do další tréninkové práce. Nyní bude přípravka BKS netrpělivě očekávat, koho jim nalosují 

do další fáze turnajů ČBF, kde narazí určitě na lepší soupeře. Proto je potřeba po vánoční 

pauze dál pracovat na zlepšení, aby sokolovští sbírali výhry i druhé polovině sezóny… 

 

Neděle 14. 12. 2018 

U 17 – Nadregionální liga, skupina B 

BK Horejsek Děčín „A“ – BK Sokolov   91 : 65  (12:20, 42:34, 63:45) 

   

Kadeti Basketbalového klubu Sokolov v neděli ráno odcestovali do severočeského Děčína, 

kde je čekalo poslední utkání před vánoční přestávkou. Domácí áčko bylo určitě favoritem 

duelu, když mu v tabulce nadregionální ligy patří s pouhou jednou porážkou druhé místo. 

Sokolovští po nepřesvědčivých výkonech z minulých utkání chtěli ale v Děčíně překvapit a 

vrátit se do hry o medailové příčky. Začátek utkání tomu i nasvědčoval, když sokolovští 

určovali tempo hry a rychle se ujali vedení. Domácí hráli zakřiknutě a neproměňovali 

jednoduché střely, které si sokolovští vždy úspěšně doskočili a přecházeli do rychlého 

protiútoku. Po prvních deseti minutách tak sokolovští překvapivě vedli o osm bodů a zdálo 

se, že to s výhrou myslí vážně. Vstup do další čtvrtiny byl ovšem velice bídný, čehož domácí 

ihned využili ke srovnání skóre. Od doby, kdy šli děčínští do vedení, převzali i kontrolu nad 

vývojem utkání. Sokolovští začali zbytečně chybovat a v obraně pozdě nabírali jednoduše 

skórující domácí kadety. K tomu se přidala mizerná produktivita a bojovnost pod košem 

soupeře a náskok domácích se začal stupňovat. Výhra tak zaslouženě zůstala v Děčíně, když 

konečné skóre o šestadvacet bodů odpovídá realitě na samotné děčínské palubovce v době od 

začátku druhé čtvrtiny do konce utkání. I když se do hry zapojilo všech dvanáct přítomných 

sokolovských kadetů, nebyli schopni se soupeřem především ve druhém poločase udržet 

krok. První polovinu sezony tak zakončili kadeti BKS s bilancí čtyři výhry, tři porážky, což 

je staví na čtvrté místo nadregionální ligy. Ambice týmu ovšem jsou určitě na medailové 

pozice, na které ještě budou chtít svěřenci trenéra Šnobla ve druhé polovině sezony zaútočit. 



Sestava a body sokolovských: Jakub Krpenský 14, Jan Pacelt 13, Daniel Míča 12, Matěj 

Heřman 8, Ondřej Honomichl 5, Karel Machala 4, Jan Čermák 4, David Řánek 3, David 

Navrátil 2, Daniel Eliáš, Jan Forejt, Tomáš Vácha. 

Utkáním v Děčíně ukončil BK Sokolov první polovinu sezóny, za kterou chce vedení 

poděkovat hráčům, fanouškům, rozhodčím a všem pohybujícím se okolo BKS. Všem 

samozřejmě také přejeme pohodové prožití vánočních svátků a ještě úspěšnější rok 2019.  


