
Pátek 28. 9. 2018 

U 15 – Nadregionální liga, skupina B 

BK Sokolov – BK Baník Most    49 : 88  (17:24, 30:42, 43:68) 

   

Ve sváteční pátek předehráli starší žáci BK Sokolov třetí utkání nadregionální ligy, ve 

kterém na domácí palubovce přivítali Severočechy z Mostu. Po prvních dvou kolech, ve 

kterých sokolovští celkem jednoznačně prohráli, chtěli svůj předváděný výkon zlepšit a 

poprat se tak o první výhru sezóny. V samotném počátku to i vypadalo z pohledu domácích 

slibně, když sokolovská základní pětice přehrávala soupeře ve hře jeden na jednoho. Domácí 

tak v polovině první čtvrtiny vyhrávali 14:9. Konec úvodní desetiminutovky však už byl 

v režii hostů, kteří svými jednoduchými rychlými protiútoky strhli vedení na svou stranu. Ve 

druhé části ještě domácí vzdorovali fyzicky vyspělejšímu soupeři, když do poločasové pauzy 

šli pouze s mankem šesti košů. Po změně stran však mostečtí pokračovali v nastoleném 

tempu, kterému sokolovští bohužel nestačili. Náskok soupeře tak narůstal po jednoduchých 

individuálních akcích Severočechů, které sokolovští nestíhali nebo nezvládali zastavit. 

Konečné skóre o necelých čtyřicet bodů tak celkem jednoznačně vypovídá o průběhu 

pátečního duelu. Trenéru Šnoblovi dělalo ale radost větší sebevědomí jeho svěřenců oproti 

prvním kolům a také větší zapojení hráčů do střelecké listiny. Naopak ho trápí malá 

agresivita v osobních soubojích a malý důraz v obranné činnosti. To jsou zásadní věci, na 

kterých se musí celý tým zaměřit v tréninkovém procesu. 

Sestava a body sokolovských: Jean-Paul Prajka 10, Petr Veselý 8, Adam Vrabec 6, Jakub 

Novotný 6, Radim Brešťanský 5, Robert Malý 4, Vojtěch Marek 3, Tadeáš Krejčí 3, Jan 

Svojanovský 2, Filip Vejnar 2, Jakub Hermann, Matěj Tvarůžek. 

Sobota 29. 9. 2018 

U 15 – Nadregionální liga, skupina B 

BK Sokolov – BA Roudnice nad Labem   54 : 89  (8:20, 25:56, 37:77) 

   

V sobotním utkání sokolovští starší žáci přivítali na své palubovce hráče z Basketbalové 

akademie z Roudnice nad Labem. Oba celky dosud ještě nevyhrály, proto se očekával 

urputný boj o první sezónní vítězství. Hosté přijeli do Sokolova pouze se šesti hráči, kteří ale 

opět fyzicky přečnívali domácí žáky. I přesto tento očekáváný fakt se chtěli sokolovští hráči 

poprat o cennou výhru. Bohužel tomu tak nebylo, když v první polovině utkání svěřenci 

trenéra BKS Šnobla předvedli dosud nejhorší výkon od začátku sezóny. I přes zmíněný 

fyzický deficit byli sokolovští jednoznačně horším týmem. Dělali zbytečné ztráty, nedokázali 

si přesně přihrát, neproměňovali jasné pozice, nedůsledně bránili a samozřejmě opět 

prohrávali osobní souboje. To vše mělo za následek jasnou poločasovou více jak třiceti 

bodovou výhru hostů. V poločase musel domácí trenér na své svěřence zvýšit hlas a vysvětlit 

jim, že hrají kolektivní sport, ve kterém je potřeba dodržovat stanovená pravidla a bojovat za 

každého stavu. Dále určil cíl pro druhou polovinu již rozhodnutého utkání, a tou bylo zlepšit 

vytýkané chyby a pokusit se vyhrál alespoň druhý poločas. Ve druhém poločase se domácí 

mladíci začali snažit plnit domluvené pokyny a předvedli absolutně rozdílný výkon oproti 

prvnímu poločasu. Sice se jim cíl vyhrát druhý poločas nepodařilo, když ho prohráli 29:33. 

Přesto ale podaný výkon proti vysilujícímu se soupeři se zlepšoval a chybělo pouze více 



klidu při zakončování, aby se cíl podařilo splnit. Domácí si tak opět dokázali, že se dá hrát 

s fyzicky disponovanějším soupeřem, a že když dodržují trenérské pokyny, přináší to své 

ovoce. Přesto je na sokolovských hráčích vidět velká nevyhranost a čeká je ještě spousty 

tréninkové dřiny. Skvělou zprávou ale je, že hned v úvodních čtyřech utkáních dal trenér 

Šnobl příležitost už devatenácti hráčům, kteří tak okusili na vlastní kůži nadregionální ligu. 

Pokud sokolovští hráči budou kvalitně pracovat v takto konkurenčním prostředí v trénincích, 

dostaví se i samotné výsledky! 

 

Sestava a body sokolovských: Radim Brešťanský 23, Jean-Paul Prajka 22, Jakub Novotný 4, 

Ladislav Dostál 3, Adam Vrabec 2, Filip Vejnar, Štefan Čúzy, Jan Heřman, Jan 

Svojanovský, Matěj Tvarůžek, Tadeáš Krejčí, Robert Malý.  

Sobota 29. 9. 2019 

U 19 – Nadregionální liga, skupina A 

BK Sokolov – BK Kondoři Liberec „B“     97 : 46  (26:15, 45:20, 77:34) 

   

Po starších žácích se v sokolovské sportovní hale představili junioři, kteří se utkali 

s extraligovou rezervou Kondorů Liberec. Ti přijeli k utkání pouze v pěti hráčích, což značně 

usnadnilo domácím práci. Přesto ale domácí junioři nechtěli nic nechat náhodě a přistoupili 

k utkání zodpovědně. Po celý duel tradičně hráli agresivní celoplošnou obranu, která měla 

soupeře unavit a nutit ho ke zbytečným ztrátám. Soupeř bez možnosti střídání ovšem 

překvapivě fyzicky vzdoroval, a navíc se mu dařilo střelecky z dlouhé vzdálenosti, když 

proměnili v utkání úctyhodných jedenáct trojkových pokusů. V ostatních činnostech ale 

v sokolovské sportovní hale byli lepší svěřenci Lukáše Šnobla, kteří byli pravidelně střídáni 

a soupeře převyšovali nejen fyzičnem, ale především po herní stránce. To vše vedlo k velice 

atraktivní podívané plné rychlých protiútoků, která přinášela i své ovoce v podobě neustále 

se zvyšujícího skóre ve prospěch domácích. Ti se dokonce zapsali všichni i do střelecké 

listiny, avšak neprolomili magickou sto bodovou hranici. To ale nic nemění na faktu, že se 

domácí hráči po celý duel snažili plnit domluvené pokyny a soupeře jasně přehrávali. Po 

dvou celkem jasných výhrách vedou junioři BKS tabulku nadregionální ligy, ovšem sezóna 

je teprve v počátku a opravdové prověrky připravenosti teprve přijdou. Za sobotní 

předvedenou hru je ale potřeba všem domácím hráčům poděkovat a přát si, aby jim hlad po 

výhrách vydržel po celou sezónu. 

Sestava a body sokolovských: Lukáš Gregor 19, Tadeáš Čabala 18, Lukáš Brus 13, David 

Sýkora 8, Jakub Tvarůžek 8, Dominik Čihák 6, Matěj Štefka 6, Ondřej Sládek 6, Daniel 

Svojanovský 5, Michal Zubanič 4, Daniel Míča 2, Jan Pacelt 2. 

Neděle 30. 9. 2019 

U 11 – Oblastní přebor, 1. turnaj 

BK Sokolov – TJ Sokol Kraslice    44 : 24  (15:10, 33:14, 40:16) 

   

Sestava a body sokolovských: Vladimír Krýsl 13, Matěj Šnobl 12, Lukáš Marcinek 6, Filip 

Schöppf 6, Matěj Krátký 3, Lukáš Sladomel 2, Marie Heřmanová 2, Martin Fritsch, Lukáš 

Bílý, Jakub Čúzy, Karel Bartoš, Martin Bureš.  



BK Sokolov – DBaK Plzeň    67 : 28  (8:10, 34:16, 47:24) 

   

Sestava a body sokolovských: Matěj Šnobl 36, Vladimír Krýsl 11, Lukáš Marcinek 5, Filip 

Schöppf 4, Lukáš Sladomel 4, Matěj Krátký 3, Karel Bartoš 2, Martin Fritsch 2, Lukáš Bílý, 

Jakub Čúzy, Marie Heřmanová, Martin Bureš.   

BK Sokolov – TJ Thermia Karlovy Vary   78 : 8  (26:0, 36:4, 55:4) 

   

Sestava a body sokolovských: Matěj Šnobl 27, Vladimír Krýsl 21, Lukáš Marcinek 20, Lukáš 

Sladomel 6, Matěj Krátký 4, Karel Bartoš, Martin Fritsch, Lukáš Bílý, Jakub Čúzy, Marie 

Heřmanová, Martin Bureš.   

V neděli měli na programu svůj první sezónní turnaj nejmladší minižáci, tedy hráči do 11 let. 

Tento turnaj byl pro hráče Basketbalového klubu Sokolov navíc domácím, když tento turnaj 

i pořádali. V něm se sehrálo celkem šest utkání, ve kterých se všichni přítomní utkali 

systémem každý s každým. Kluci BKS se tak postupně utkali se Sokolem Kraslice, Dívčím 

basketbalovým klubem Plzeň a Thermií Karlovy Vary. Ve všech třech utkáních byli lepší 

než jejich soupeři a ve všech přesvědčivě zvítězili. Sokolovští dominovali především 

v herních činnostech jednotlivce a v kolektivním pojetí hry. Hráli vždy totiž proti vyšším a 

často i starším protihráčům. To dělá trenéru Šnoblovi největší radost, že z přítomných 

dvanácti jeho svěřenců ještě celých osm patří do mladší kategorie U 10. Přesto dokázali 

v neděli soupeře jasně přehrávat a dokázali tak, že letní příprava a tréninkové úsilí bylo 

kvalitní. Jasná výhra v prvním turnaji však nesmí sokolovské naděje uspat a je potřeba se 

dále zlepšovat kvalitní prací v trénincích. Všichni přítomní hráči za nedělní výkon zaslouží 

velikánskou pochvalu trenér jim touto cestou děkuje za vzornou reprezentaci klubu… 

Příští sobotu (6.10.) se na domácí palubovce představí kadeti (hráči do 17 let), kteří přivítají 

od 10:30 ve sportovní hale ISŠTE družstvo BK Horejsek Děčín „B“.  

 

 


