
Středa 30. 1. 2019 

Starší žáci U 15, Nadregionální liga, skupina B2 

BK Sokolov – TJ Thermia Karlovy Vary   46 : 48  (16:12, 26:20, 38:30) 

Ve středu místo tréninku předehrávali starší žáci krajské derby nadregionální ligy, které se 

původně mělo hrát v termínu jarních prázdnin. Sokolovští do něj vstupovali vlivem nemocí 

bez několika hráčů základní rotace, ale soupeř na tom byl v tomto ohledu velice podobně. Od 

samého úvodu byli domácí hráči o něco aktivnější, což koncem první desetiminutovky 

prokázali i průběžným vedením. Ve druhé čtvrtině pokračovala obě družstva sice 

v bojovném, ale velice nepřesném a hodně chybujícím výkonu. Oba týmy ztrácely hodně 

přihrávek a velice se trápily v koncovce, což je patrné i z celkového nízkého skóre. V tomto 

duchu probíhal i celý druhý poločas, ve kterém bylo určitě vidět více osobních soubojů než 

samotných košů či pěkných kolektivních akcí. Po třech desetiminutovkách vedli domácí o 

slibných osm bodů. Tento náskok udržovali až do poloviny poslední čtvrtiny, když vedli 

dokonce dvouciferným rozdílem. V této chvíli utkání ale hostující trenér naordinoval svým 

svěřencům velice zataženou obranu hraničící skoro s obranou zónovou. Domácí hráči na toto 

v útoku nebyli schopni zareagovat, což hosté z Thermie začali využívat k jednoduchým 

ziskům a k postupnému snižování skóre. To karlovarští dokázali v poslední minutě vyrovnat 

a jít po dlouhé dvoubodové střele dokonce po dlouhé době do vedení. V následném 

oddychovém čase se domácí trenér Šnobl rozhodl pro netradiční variantu v této kategorii 

rozhodnout tříbodovou střelou ještě v základní hrací době. Nakreslený signál do puntíku 

vyšel a domácí Jakub Novotný měl otevřenou střelu. Ta byla celkem povedená, ale bohužel 

obroučkou nepropadla a radovat se tak mohli hosté. Přesto sokolovští neprohráli utkání touto 

nepovedenou střelou, ale spousty nevynucenými ztrátami a několika jasnými 

neproměněnými pokusy. K tomu se přidala obrana hostů vedoucí ke 

krátkodobému momentálnímu úspěchu, nikoliv však k rozvoji hráčů. Porážka je o pouhý koš 

je mrzutá, ale snad si z ní sokolovští žáci vezmou jen to pozitivní do dalších duelů.  

Sestava a body sokolovských: Jakub Novotný 18, Robert Thomas Seaborn 9, Jakub Matúšek 

6, Robert Malý 4, David Žemlička 3, Martin Čech 3, Radim Brešťanský 2, Jean-Paul Prajka 

1, Matěj Mucha 1, Tomáš Putz, Tadeáš Krejčí, Jan Svojanovský. 

 

Sobota 2. 2. 2019 

Starší žáci U 15 – Nadregionální liga, skupina B2 

TJ Slovan Varnsdorf – BK Sokolov   124 : 39   (35:18, 62:20, 95:24) 

V sobotu odehrálo družstvo starších žáků Basketbalového klubu Sokolov ve vzdáleném 

Varnsdorfu a načalo tak sérii venkovních zápasů. Jelikož v Sokolově hráli junioři a muži, 

musela s družstvem žáků na utkání do Varnsdorfu odjet pouze asistentka trenéra místo 

trenéra Šnobla. Tým se mimo trenéra musel obejít i bez několika hráčů základní rotace, kteří 

nemohli kvůli nemocem odjet. I přesto, že družstvo odjelo v oslabeném složení a družstvo 

Varnsdorfu mělo v sestavě ty nejsilnější hráče, začátek utkání vypadal slibně. Skoro celou 

čtvrtinu drželi hráči krok s očekávaně silnějším týmem. Pak ale začal tým BK Sokolov dělat 



školácké chyby. Hráči nebyli schopni vyhodit z autu, přihrát si, a když se vydřenými silami 

dostali konečně do zakončení na koš, tak ho neproměnili. Najednou tým opustila bojovnost, 

která je s novým rokem začala zdobit. Snad byla na vině dlouhá cesta, oslabená sestava nebo 

nepřítomnost trenéra. Jedno pozitivum ale zápas měl, celá sestava si dostatečně zahrála, a tak 

snad hráči získali další zkušenosti proti o dost silnějšímu týmu.  

Sestava a body sokolovských: Radim Brešťanský 13, Jakub Novotný 10, Jakub Matúšek 7, 

Matěj Mucha 4, Martin Čech 2, Ladislav Dostál 2, Jean-Paul Prajka 1, Vojtěch Marek, 

Vladimír Dušák, Tadeáš Krejčí, Jan Svojanovský. 

 

Sobota 2. 2. 2019 

Junioři U 19 – Nadregionální liga, skupina A 

BK Sokolov – BK Lokomotiva Plzeň „B“   69 : 78   (17:8, 35:32, 52:58) 

V sobotu odpoledne změřili sokolovští junioři síly s extraligovou rezervou Lokomotivy 

Plzeň. V prvním měření sil sokolovští v Plzni vyhráli rozdílem téměř osmdesáti bodů, a tak 

byli právem favoriti sobotního duelu. Plzeňští ale přijeli oproti prvnímu utkání s naprosto 

obměněnou sestavou. Ta byla tuto sobotu plná hráčů nastupující v extralize kadetů, přesto 

ale domácí chtěli potvrdit roli favorita a prokázat dominanci v soutěži. To se v úvodu utkání 

celkem dařilo, když se domácí jednoduše prosazovali a v obraně nenechávali soupeře snadno 

zakončovat. To mělo za následek několika bodové vedení. Na útočné polovině se dařilo 

především pivotům Čabalovi s Gregorem, které ale nikdo jiný z domácího týmu bohužel 

nedoplnil. Soupeř se tak postupně zahříval a začal se čím dále jednodušeji prosazovat. 

Sokolovští do poločasu udržovali vedení, ale jejich herní projev by dosti rozpačitý. To se 

bodově projevilo ve třetí desetiminutovce, kde se houževnatě hrající soupeř dostal do vedení 

a to už nepustil. Domácí nebyli schopni ustát nastavený tlak, vyráběli nesmyslné žákovské 

ztráty a v útoku neproměnili několik jednoduchých, ale do průběhu duelu zásadních střel. 

Největší problém domácích ale bylo, že se nedokázali srovnat s agresivitou soupeře a 

neustále si na něco stěžovali. Plzeňští kadeti tak dali sokolovským lekci z produktivity a 

uštědřili sokolovským první porážku sezóny. I když domácí prohráli, jejich postavení 

v tabulce to nijak neohrozí. Důležitý duel přijde s Mostem, kde se v přímém souboji poperou 

o první místo tabulky. Přesto by tato prohra měla být největším varováním a opět by měla 

sokolovské juniory donutit ke stoprocentní práci v tréninku, která bohužel v poslední době 

chyběla. 

Sestava a body sokolovských: Tadeáš Čabala 33, Lukáš Gregor 14, David Sýkora 10, Ondřej 

Sládek 4, Matěj Štefka 4, Dominik Korel 2, Daniel Míča 2, Michal Zubanič, Daniel 

Svojanovský, Lukáš Brus, Jan Pacelt. 

 

Sobota 2. 2. 2019 



Muži – Západočeská liga 

BK Sokolov – BK Jiskra Domažlice „B“   90 : 66   (20:19, 44:36, 70:54) 

Muži v sobotu přivítali v prvním utkání druhé poloviny soutěže druholigovou rezervu 

Domažlic. V úvodním měření sil sokolovští prohráli o čtyři body a měli tak soupeři co 

vracet. Navíc oba týmy bojují o druhé místo tabulky západočeské ligy za zatím suverénní 

Lokomotivou Plzeň. Domažličtí ale v sobotu do Sokolova dorazili pouze v šesti hráčích, 

přičemž se jim ještě v průběhu prvního poločasu zranil jeden hráč. Tím jednoznačně 

usnadnili domácím práci, protože domácí v plné dvanáctičlenné sestavě šli za svým cílem 

zvítězit. I když se sokolovští herně přizpůsobili pohodovému tempu soupeři, měli neustále 

navrch. Nebyli se ale schopni bodově odpoutat k potřebnému a bezstarostnému náskoku. 

Domažličtí střídali osobní obranu se zónovou, ale sokolovští do osobní obrany dobře 

využívali své pivoty a do zóny se trefovali za tři body. I když se sokolovským nedařil 

vytvořit pohodlný bodový náskok, snažili se bránit domažlické střelce a v útoku si chtěli 

vytvářet dobré pozice. Pohodlný odstup ale vznikl až v momentě, kdy hostům hrajícím bez 

možnosti střídání došly síly. Potřebnou pětibodovou výhru tak nemuseli domácí nijak zvlášť 

řešit a soupeře porazili pohodlným rozdílem. Touto výhrou se sokolovští dostali na zmíněné 

druhé místo, které budou chtít udržet do konce soutěže. Za zmínku stojí, že v sobotním 

utkání v dresu domácích nastoupil po dlouhé době bývalý ligový hráč Jiří Stariat a poprvé 

také junior Tadeáš Čabala. Oba pak byli důležitou součástí důležité sobotní výhry.  

Sestava a body sokolovských: Petr Fiala 22, Jiří Stariat 17, Vladimír Beránek 11, Jaroslav 

Smrčka 9, Petr Soural 6, Jaroslav Polák 6, Jan Stariat 6, Miloš Šťastný 5, Tadeáš Čabala 5, 

Jaroslav Jirotka 2, Daniel Giecek 1, Jaroslav Budín. 

 


