
Sobota 24. 3. 2018 

U 17 – Nadregionální soutěž, skupina B 

BK Sokolov – BK Brandýs nad Labem  87 : 45   (24:8, 46:31, 65:41) 

   

V sobotu dopoledne sehráli kadeti Basketbalového klubu Sokolov předposlední 

utkání sezóny, ve kterém změřili na domácím hřišti síly s BK Brandýs nad 

Labem. Sokolovští jsou už jasnými vítězi soutěže s velikým náskokem, přesto 

hrají o celkovou sezónní neporazitelnost a chtěli tak uspět na sto procent i 

v sobotním utkání. Středočeský Brandýs ovšem bojuje v nabité tabulce o 

konečné druhé místo a úspěch nad kadety BKS by se jim do tabulky velice 

hodil. Svěřenci trenéra Šnobla ovšem do utkání vlétli s plným odhodláním a po 

odehraných čtyřech minutách již měli dvouciferný náskok. Po sedmi minutách 

pak již vedli skvělým a nadějným výsledkem 20:3. Ve druhé desetiminutovce 

ale přišel ze strany domácích herní útlum, čehož houževnatý soupeř dokázal 

využít k vítězství v této části hry. Ve druhé čtvrtině sokolovští povolili v obraně, 

nebyli patřičně důslední v osobních soubojích a neproměňovali snadné střely 

z blízkosti koše. V poločasové přestávce tak trenér Šnobl apeloval na odstranění 

zmíněných chyb a vrácení se k hernímu stylu a pohodě z úvodu utkání. Do třetí 

desetiminutovky ale vstoupili lépe hosté a rychlými pěti body snížili na rozdíl 

pouhých dvanácti bodů. A opět bylo o co hrát! Po té ale opět převzali herní 

iniciativu domácí a opět si začali budovat potřebný bodový odstup. Do poslední 

čtvrtiny utkání tak sokolovští šli s uspokojivým čtyřiadvaceti bodovým 

náskokem a o vítězi bylo prakticky rozhodnuto. V poslední části navíc hostům 

začaly rychle ubývat fyzické síly, což se projevilo i na konečném skóre utkání. 

Poslední část totiž domácí vyhráli 22:4 a zpečetili tak jasnou výhru. V utkání si 

zahrálo všech dvanáct domácích kadetů, kteří si dle zásluh rozdělili minuty 

strávené na palubovce. Domácí kadeti tak opět splnili roli favorita a budou jí 

muset potvrdit i v posledním duelu, který se uskuteční hned v neděli proti 

extraligové rezervě Lokomotivy Plzeň.  

Sestava a body sokolovských: Tadeáš Čabala 21, Lukáš Gregor 18, Daniel Míča 

16, Jakub Tvarůžek 11, Jan Krych 9, Roman Kinka 6, Jakub Krpenský 2, 

Alexandr Nasadil 2, David Navrátil 2, Jan Pacelt, Karel Machala, David Řánek.  

 

Neděle 25. 3. 2018 

U 17 – Nadregionální soutěž, skupina B 

BK Sokolov – BK Lokomotiva Plzeň „B“  91 : 44   (29:19, 49:21, 76:37) 

   



Hned v neděli měli sokolovští kadeti na programu další utkání, které bylo 

zároveň i posledním v celé dlouhé a náročné sezóně. V této předehrávce se 

v neděli dopoledne utkali opět na domácí palubovce s rezervou extraligové 

Lokomotivy Plzeň. Tým Plzně, stejně jako Brandýsa nad Labem, je stále ve hře 

o konečné druhé místo a určitě tak nepřijel do Sokolova pouze duel odehrát. To 

se také projevovalo od samotného rozskoku, když se hrálo ve velkém tempu na 

obou polovinách hřiště. Domácí kadeti měli však mírně navrch a neustále byli 

ve vedení. Houževnatý tým Plzně ale byl pořád na dostřel, když po sedmi 

minutách bylo skóre 18:14. Pak ale koncovka úvodní čtvrtiny patřila domácím, 

když si šňůrou deseti bodů vytvořili potřebný dvouciferný náskok. Ve druhé 

desetiminutovce na svůj výkon sokolovští navázali, když za devět minut hry si 

nechali dát pouze jediný koš a sami vsítili dvacet bodů. V polovině utkání tak 

domácí vedli o osmadvacet bodů a o vítězi nedělního klání bylo téměř jasno. 

Přesto v poločasové přestávce kouč Šnobl kladl svým hráčům na srdce, že ho 

nezajímá konečný rozdíl ve skóre, ale především kvalitně odvedená práce na 

palubovce. A zároveň podotkl, že všechny ještě čeká dvacet minut fyzického 

basketbalu a stoprocentní koncentrace. Vstup do druhého poločasu se ale 

sokolovským zcela nevyvedl, když hostům dovolil několikrát snadně skórovat a 

mírně tak zredukovat vývoj utkání. Po několikerém vystřídání hráčů na 

palubovce se však sokolovští opět vrátili ke své hře založené na kvalitní 

celoplošné obraně a opět dělali soupeři nemalé starosti. Ty se zakládaly 

především na obraně sokolovských pivotů, kteří neměli v utkání konkurenci a 

všichni tři se postarali o téměř sedmdesát bodů v plzeňském koši. To byl zřejmě 

zásadní rozdíl ve hře obou týmů, kdy sokolovští dokázali zužitkovat fyzickou 

převahu, zejména právě pod oběma koši. Samotné utkání se opravdu hrálo na 

plné obrátky až do závěrečného klaksonu, za což patří zejména soupeři 

poděkování. Konečná výhra nad družstvem Plzně tak zpečetila skvělou sezónu 

kadetů Basketbalového klubu Sokolov, ve které dosáhli skvělé bilance – šestnáct 

výher, žádná porážka. Průměrné skóre sezóny mluví za vše, když sokolovští 

vyhrávali utkání průměrně 90:48, což jasně dokazuje převahu nad soupeři. Tato 

kategorie tak navázala na podobný úspěch z loňské sezóny, kde v kategorii 

starších žáků také ani jednou neprohrála. V letošní sezóně si kadeti vedli na 

výbornou, když trenér Šnobl měl k dispozici hned přes dvacet hráčů, což 

vytvořilo v týmu zdravou konkurenci a na každý duel mohl být prakticky 

nominován někdo jiný. Přes všechna tato pozitiva vidí trenér Šnobl ve hře svých 

svěřenců spousty nedostatků, na kterých je potřeba v přípravném období 

pracovat a odstraňovat, aby v následující sezóně byla hra ještě více efektivní. 



Každopádně je potřeba všem hráčům za skvělou sezónu a odvedenou práci jak 

v utkáních, tak především v samotných trénincích velice poděkovat… 

Sestava a body sokolovských: Lukáš Gregor 27, Jan Kříž 25, Tadeáš Čabala 17, 

Roman Kinka 4, Jakub Krpenský 4, Alexandr Nasadil 4, Jan Pacelt 2, Daniel 

Míča 2, Radek Buřič 2, Ondřej Honomichl 2, Jan Krych 2, Jakub Tvarůžek.   

 


