
Pátek 14. 9. 2018 

U 19 – Nadregionální liga, skupina A 

BK Sokolov – BK Teplice   109 : 46   (16:11, 43:25, 73:37) 

 

V pátek vstoupili junioři BK Sokolov do sezóny vůbec jako první z celého klubu a načali tak 

nekonečnou porci utkání BKS, který se bude účastnit rekordních deseti soutěží. Junioři 

obhajují loňské třetí místo v nadregionální lize a určitě i letos budou pomýšlet jen na ty 

nejvyšší příčky. Po kvalitní letní přípravě je v prvním utkání sezóny měl prověřit 

severočeský tým z Teplic. Domácí do utkání ovšem nevstoupili vůbec dobře. Zbytečná 

bojácnost hráčů základní pětice, nedůraz a malé nasazení mělo za následek nekoukatelný 

začátek duelu, který musel za stavu 0:9 přerušit domácí trenér Lukáš Šnobl oddechovým 

časem. Po něm se hráči uklidnili a začali pomalu hrát svou naučenou hru, i když se pořád 

teprve zahřívali na tu správnou provozní teplotu. Od konce první čtvrtiny už převzali vedení 

domácí na svou stranu a neustále navyšovali své vedení. V poločasové přestávce už byl 

rozdíl téměř dvacet bodů a o vítězi v sokolovské hale již nikdo nepochyboval. Po změně 

stran už byl na palubovce pouze tým domácích, který jasně určoval řád hry i samotný 

výsledek. Stále zlepšující výkon okořeněný spousty rychlými protiútoky vedl až ke 

konečnému vítězství o třiašedesát bodů. Nutno dodat, že se jednalo o týmový výkon, což 

dokazuje u bodové rozdělení jednotlivých hráčů. Ti se i rovnoměrně podělili o minuty 

strávené na palubovce. Zejména tyto dva fakty udělaly trenéru Šnoblovi radost, na druhou 

stranu mu udělal vrásky nepovedený vstup do utkání a zbytečný bojácný přístup klíčových 

hráčů. Úvod sezóny tak výsledkově dopadl na výbornou a nad příčinou špatného vstupu se 

zamyslí hráči s koučem na trénincích… 

 

Sestava a body sokolovských: Lukáš Gregor 21, Tadeáš Čabala 16, Jakub Tvarůžek 11, 

Daniel Míča 10, Michal Zubanič 9, Lukáš Brus 9, Dominik Čihák 8, Ondřej Sládek 8, Matěj 

Štefka 7, David Sýkora 6, Jan Pacelt 4, Matěj Heřman.  

 

Pátek 14. 9. 2018 

U 17 – Přípravné utkání 

BK Sokolov – BA Roudnice nad Labem   46 : 83   (12:17, 18:43, 31:63)  

 

Po utkání juniorů sehráli sokolovští kadeti poslední předsezónní přípravné utkání, ve kterém 

na domácí palubovce přivítali Basketbalovou akademii z Roudnice nad Labem. Hosté přijeli 

s mixem ligových a nadregionálních hráčů, což mělo být pro domácí prověrkou, zda obstojí i 

proti silnějšímu soupeři. Zpočátku duelu to vypadalo na vyrovnaný souboj, ovšem 

s přibývajícím časem hosté prokazovali svou dominanci. Ta se nejvíce prokázala ve druhé 

čtvrtině utkání, kterou hosté vyhráli o propastných dvacet bodů. V této části hry většinou za 

domácí nastupovali hráči z lavičky a na samotném výsledku se to hned podepsalo. Jedná se 

totiž o hráče, kteří za sebou nemají moc odehraných minut a spíše sbírají herní zkušenosti. 

Ve všech zbylých třech čtvrtinách byli domácí kadeti hostům důstojným soupeřem, který 

měl ale vždy mírně navrch. Největší slabinou domácích byly zbytečné a nevynucené ztráty a 

špatná útočná aktivita směrem ke koši. Na útočné polovině se prosazovali pouze výborně 

hrající střední rozehrávač Dan Míča a pivot Matěj Heřman. Ostatní na útočné polovině 

prakticky jen sekundovali, když si nedokázali poradit s agresivně bránícím soupeřem. 

Sokolovský trenér Lukáš Šnobl je nesmírně rád za takovéto utkání, ve kterém se naplno 

projevila spousta chyb a nedostatků, na kterých je potřeba stále pracovat. Příští týden už 



kadeti BKS zahajují v Boru u Tachova sezónu, ve které se pokusí obhájit loňské jednoznačné 

prvenství v nadregionální lize. To bude ale velice těžký, nicméně ne nesplnitelný úkol… 

 

Sestava a body sokolovských: Daniel Míča 17, Matěj Heřman 14, Tomáš Vácha 7, Jan Pacelt 

5, Radek Buřič 2, Daniel Eliáš 1, Karel Machala, Jan Forejt, David Navrátil, Ondřej 

Honomichl, David Řánek, Jakub Krpenský, Jan Čermák.  

 

Sobota 15. 9. 2018 

U 15 – Nadregionální liga, skupina B 

BK Sokolov – ŠSK Slaný   36 : 83   (8:25, 17:43, 32:58)  

 

V sobotu po juniorech do své sezóny vstoupili i starší žáci BK Sokolov, kteří se na úvod 

střetli s ŠSK Slaný. Pro sokolovské hráče se jednalo o první zkušenost s „velkým“ 

basketbalem (velký míč, velký koš. 4 x 10 minut). Po kvalitní letní přípravě se k týmu 

připojilo několik hráčů z chebské Lokomotivy a v této velice početné sestavě budou starší 

žáci absolvovat nadregionální ligu. Celé družstvo v konkurenčním prostředí má jasný úkol se 

během celé sezóny zlepšovat, čehož docílí kvalitním a poctivým tréninkem a herní praxí, 

která spoustě hráčům chybí. To vše ukázalo i první sezónní střetnutí. Soupeř měl fyzickou 

převahu, kterou dokázal využít především pod sokolovským košem a také v osobních 

soubojích, které sokolovští zpravidla prohrávali. Dále na hostech byla vidět větší vyhranost a 

herní zkušenosti. Sokolovští ale měli v utkání spousty momentů, kdy byli soupeři více jak 

rovnocenným soupeřem. To bylo především ve třetí desetiminutovce, kterou se Středočechy 

dokonce dokázali remízovat. V poslední části hry však sokolovští polevili, zřejmě došly i 

fyzické síly a náskok soupeře se rapidně navýšil až na konečných sedmačtyřiceti bodový 

rozdíl. Přesto výsledek utkání není hlavní prioritou, ale spíše předváděný a zlepšující se 

výkon svěřenců Lukáše Šnobla. Na útočné polovině se vyjma Radima Brešťanského nebyl 

schopen nikdo výrazněji prosadit, což byl také jeden z faktů vysokého rozdílu ve skóre. Na 

všech těchto zmíněných problémech budou žáci BKS intenzivně pracovat v tréninkovém 

procesu, což se musí pak projevit jak na výkonech, tak především i na samotných 

výsledcích… 

 

Sestava a body sokolovských: Radim Brešťanský 21, Jean-Paul Prajka 4, Jan Svojanovský 4, 

Tadeáš Krejčí 3, David Žemlička 2, Jakub Novotný 2, Tomáš Putz, Jan Heřman, Robert 

Seaborn, Filip Vejnar, Ondřej Řánek, Adam Vrabec. 

 

 

Neděle 16. 9. 2018 

U 15 – Nadregionální liga, skupina B 

BK Sokolov – Sokol Vyšehrad   36 : 90   (11:22, 21:42, 31:67)  

 

Nedělní dopolední utkání proti soupeři zvučného basketbalového jména bylo velice podobné 

svým průběhem tomu sobotnímu. Domácí do něj nastoupili v mírně pozměněné sestavě, aby 

zápasovou atmosféru ochutnalo hned v úvodu sezóny více hráčů. Soupeř z Prahy měl opět 

výškovou převahu, s čímž se ale sokolovský tým bude zřejmě potýkat celou sezónu, protože 

sokolovský tým je převážně složen z hráčů kategorie U 13 a U 14. To ale nic nemění na 

faktu, že v tomto týmu je veliký potenciál a pokud budou hráči kvalitně pracovat, projeví se 

to i na výsledcích se staršími a fyzicky lépe vybavenými soupeři. V nedělním duelu opět 



sokolovští prohrávali osobní souboje, k čemuž se přidalo ještě navíc mnoho nevynucený 

ztrát. To byly hlavní důvody vysoké porážky nad týmem, který má ambice tuto soutěž vyhrát 

a postoupit tak do žákovské ligy. Z pohledu sokolovských je super, že se do utkání o víkendu 

dostalo hned šestnáct hráčů. Ti si rovnoměrně rozložili minuty strávené ve hře a poznali tak 

na vlastní kůži atmosféru utkání „velkého basketbalu“. Také všichni poznali, že je třeba 

tvrdě pracovat na individuálních činnostech, ve kterých o víkendu za soupeři rapidně 

zaostávali. To vše by mělo být motivací do další práce… 

 

Sestava a body sokolovských: Jakub Novotný 11, Radim Brešťanský 5, Vojtěch Marek 5, 

Ondřej Řánek 5, Tadeáš Krejčí 4, Adam Vrabec 3, Jean-Paul Prajka 2, Filip Vejnar 1, 

Ladislav Dostál, Jan Heřman, Štefan Čúzy, Robert Seaborn. 

 

V sobotu 22.9. do sezóny vstoupí už i kadeti (hráči do 17 let), kteří zajíždějí ke svému utkání 

do Boru u Tachova.  


