
Pátek 10. 3. 2017 

U 15 – Nadregionální soutěž, skupina A 

BK Sokolov – TJ Klášterec nad Ohří   94 : 29   (23:12, 46:19, 64:25) 

   

Utkání prvního týmu proti poslednímu nadregionální soutěže se kvůli vytíženosti sportovní 

haly muselo hrát v pátek v době tréninku starších žáků. Ti měli za úkol potvrdit roli favorita 

a vedoucího družstva soutěže. Od samého začátku se sokolovští ujali vedení, ovšem hře 

chyběla potřebná jiskra. To se projevovalo především na nedůsledné osobní obraně, když 

nechávali domácí soupeři až příliš prostoru. Přesto se rychle ujali sokolovští dvouciferného 

náskoku, který až do konce duelu neustále navyšovali. Do druhé poloviny utkání si domácí 

dali za úkol neobdržet do konce duelu více jak pětatřicet bodů a soustředit se tak především 

na defensivní činnost. To se celkem i dařilo a mělo to efekt i na činnost útočnou, ve které se 

někdy až příliš snadno sokolovští dostávali do zakončení. Náskok tak neustále narůstal ve 

prospěch domácích, kteří si s chutí zahráli. Jako bonus pak bylo, že se všichni přítomní 

zapsali do střelecké listiny a ukázali tak svou aktivitu i na útočné polovině. Za tu si zaslouží 

pochvalu především Benedikt Janda, který na útočné polovině vyniknul šestadvaceti body. 

Sokolovští si touto výhrou pět kol před koncem soutěže zajistili první místo nadregionální 

soutěže, ze kterého již nemohou být sesazeni, což je určitě nečekaný skvělý úspěch tohoto 

družstva. Do konce soutěže však zbývá ještě pět kol, které určitě sokolovští nechtějí vypustit 

a chtějí dokončit sezónu pokud možno bez jediné porážky, což ale nebude lehký úkol. 

 

Sestava a body sokolovských: Benedikt Janda 26, Lukáš Gregor 21, Daniel Míča 12, Matěj 

Heřman 12, Jakub Tvarůžek 9, Jan Pacelt 6, Karel Machala 4, Jan Forejt 2, Adam Beran 2. 

 

Sobota 11. 3. 2017 

U 19 – Nadregionální soutěž, skupina A 

M&J EBC Mělník – BK Sokolov   69 : 54   (20:16, 41:22, 55:27) 

 

Sokolovští junioři odjeli do Mělníka s cílem potvrdit roli favorita a zvítězit. Vítězství by jim 

totiž dávalo slušnou šanci bojovat o konečné druhé místo vyrovnané tabulky nadregionální 

soutěže. V utkání se bohužel musel trenér Šnobl obejít bez zraněných pivotů a tak do 

Mělníka odjelo sice dvanáct hráčů, ale pouze Jan Růžička na této pozici. Utkání od samého 

počátku měli v rukou pouze domácí, kteří si šli jednoznačně za svým cílem vrátit 

sokolovským porážku z úvodního střetnutí. Sokolovští byli zbytečně zakřiknutí a bojácní, 

čehož domácí skvěle využili a první část zvítězili rozdílem třídy 20:6. Nepomohl vybraný 

oddechový čas ani prostřídání sestavy plné lavičky hostů ze Sokolova. Hráči BKS byli 

neaktivní, v obraně všude o chvíli později a především patřičně nebojovali. Tento projev hry 

byl v mělnické hale vidět i ve druhé a třetí části. I když si sokolovští v poločasové pauze 

řekli zásadní nedostatky a slíbili si jejich nápravu, nic se nezměnilo. Za zmínku stojí až 

výkon z poslední čtvrtiny, kde už ale sokolovští nehráli o vítězství, ale o konečné lepší skóre 

z obou vzájemných utkání. V poslední desetiminutovce dokázali sokolovští dát stejně bodů 

jako za předchozích třicet minut. Tento fakt mluví za vše a jasně dokazuje nemohoucnost 

juniorů BK Sokolov na útočné polovině v prvních třech čtvrtinách utkání. Po celé utkání se 

bohužel nebylo o koho patřičně opřít, když se sokolovští utkáním prakticky protrápili. Tato 

zbytečná porážka tak velice zkomplikovala juniorům BK Sokolov bojovat o konečné druhé 

místo tabulky. Pokud by toho chtěli dosáhnout, musí vyhrát zbývající dvě utkání nebo 

alespoň porazit Varnsdorf o více jak pětatřicet bodů, což bude úkol velice složitý. Přesto 



naděje umírá poslední a věřme, že svěřenci Lukáše Šnobla se předvedou v posledních 

domácích utkáních v jiném světle a o druhé místo se ještě řádně porvou… 

 

Sestava a body sokolovských: Jan Volf 17, Jan Růžička 12, Jan Žalman 10, Vladimír 

Beránek 8, Matěj Štefka 2, Michal Kohár 2, Roman Kinka 2, Patrik Bolvari 1, Matěj 

Jedlička, David Sýkora, Michal Zubanič, Ondřej Sládek.  

 

 

Na domácí palubovce se po delší odmlce představí v sobotu 18.3. od 10 hodin kadeti, kteří 

přivítají BK Beroun. V pondělí 20.3. od 17:30 se pak taktéž ve sportovní hale ISŠTE utkají 

starší žáci proti Thermii Karlovy Vary a po nich se střetnou v posledním domácím utkání 

ženy, které změří síly s TJ Jiskra Aš… 


