
Pátek 13. 4. 2018 

U 19 – Nadregionální soutěž, skupina A, play off 

BK Sokolov – BA 2006 Roudnice nad Labem  57 : 68  (11:20, 30:44, 42:62) 

   

V pátek večer sehráli sokolovští junioři poslední utkání letošní sezóny, ve kterém přivítali 

lídra soutěže z Roudnice nad Labem. Domácí se v tomto utkání i v případě vítězství bohužel 

už nemohli v play off tabulce posunout výše. Za to soupeř ze středních Čech měl o motivaci 

postaráno. V minulém kole totiž poprvé v sezóně prohrál a musel tak v Sokolově zvítězit, 

aby junioři z Roudnice uhájili konečné první místo v nadregionální soutěži. Sokolovští ale 

nechtěli dát svou kůži lacino a chtěli se se sezónou rozloučit výhrou, která by protrhla šňůru 

čtyř po sobě jdoucích porážek. Samotný úvod utkání byl ze strany sokolovských celkem 

vydařený, když drželi se soupeřem krok a vedli vždy o jeden koš. Po odehraných čtyřech 

minutách však vzali otěže zápasu do svých rukou hosté, kteří si bodovou šňůrou 11:0 

vytvořili dostatečný náskok. Ten udrželi až do konce první desetiminutovky, ve které byli 

hosté oproti domácím produktivnější. Druhá čtvrtina utkání se nesla v podobném duchu, 

když si Středočeši svou trpělivou a přesnou hrou vytvořili až sedmnáctibodový náskok. 

Domácí v těchto chvílích neproměňovali jednoduché volné střely a v obraně nebyli dosti 

důrazní. Ke konci prvního poločasu se ale konečně třikrát trefili z poza tříbodového oblouku 

a zkorigovali tak náskok na poločasových hratelných čtrnáct bodů. Problém prvních dvou 

čtvrtin byl ale především na obranné polovině, což jednoznačně potvrzuje obdržených 

čtyřiačtyřicet bodů. V poločasové pauze tak zaznělo z úst trenéra Šnobla především zvýšení 

důrazu na obranné polovině a lepší kombinace na útočné, když v prvním poločase domácí 

často míč předržovali. Po změně stran ale sokolovští junioři na útočné polovině hru nijak 

nezměnili. Za to na obranné viditelně přitvrdili, což neslo své ovoce v podobě málo 

obdržených bodů. Když se ale sokolovští přiblížili na přijatelný rozdíl, roudničtí zabrali a 

proměnili několik důležitých střel. Poslední čtvrtinu utkání si hosté spíše hlídali výsledek, 

když jejich útoky již nebyly tolik aktivní a byly zdlouhavé. Domácí tohoto ale dokázali 

využít a stáhli nepříjemný dvaceti bodový odstup na konečných jedenáct bodů, když 

dokonce poslední čtvrtinu sokolovští vyhráli poměrem 15:6. Přesto ale soupeř měl nad 

utkáním jasnou kontrolu a s přehledem dotáhl utkání do potřebného vítězného konce. Touto 

výhrou tak Roudnice nadregionální soutěž vyhrála, na druhém místě skončil Beroun a 

bronzoví skončili junioři BK Sokolov. Ti tak obhájili loňské třetí místo, přesto měl trenér 

Šnobl před letošním play off vyšší ambice. A mě k tomu důvod, protože jeho svěřenci 

zvládli kvalitně odehrát základní část, po které skončili na druhém místě. V play off ovšem 

jeho svěřenci nepřepnuli na tzv. play off mód, kde je potřeba hrát na hraně svých možností. 

To mělo za následek prohry v play off, které ale snad sokolovské juniory výkonnostně 

posunou dále, protože zde odehráli kvalitní duely s kvalitními soupeři. Velkou výhodou je, 

že tým opouští z věkových důvodů pouze tři hráči ročníku narození 1999, kteří navíc 

nepatřili k základní ose družstva. To by právě měla být výhoda do příští sezóny, kde hráči 

ročníku 2000 budou doplněni o rok mladší spoluhráče a budou tak mít ve své soutěži ty 

nejvyšší ambice a cíle. K tomu je ale čeká kvalitní letní příprava se spousty tréninkové dřiny. 



Sestava a body sokolovských: Roman Kinka 14, Tadeáš Čabala 11, Lukáš Gregor 10, Michal 

Zubanič 9, Ondřej Sládek 6, Matěj Štefka 5, Dominik Čihák, Patrik Bolvari 2, Daniel Kubín, 

Lukáš Brus, Josef Král.  

Neděle 15. 4. 2018 

U 10 – Krajský přebor, 8. turnaj 

BK Sokolov – TJ Sokol Kraslice   29 : 14  (16:4) 

   

Sestava a body sokolovských: Vladimír Krýsl 16, Lukáš Marcinek 8, Matěj Šnobl 3, Matěj 

Krátký 2, Hugo Koncz, Bohuslav Graman, Martin Fritisch, Jakub Čúzy, Dalimil Vlk, Lukáš 

Sladomel.  

BK Sokolov – BK Lokomotiva Karlovy Vary  28 : 16  (17:6)   

Sestava a body sokolovských: Matěj Šnobl 13, Vladimír Krýsl 9, Lukáš Marcinek 4, Lukáš 

Sladomel 2, Dalimil Vlk, Hugo Koncz, Bohuslav Graman, Martin Fritsch, Jakub Čúzy, 

Matěj Krátký.  

BK Sokolov – BCM Sokolov  68 : 2  (38:1)   

Sestava a body BK Sokolov: Matěj Šnobl 24, Vladimír Krýsl 24, Lukáš Marcinek 12, Lukáš 

Sladomel 6, Martin Fritsch 2, Dalimil Vlk, Hugo Koncz, Bohuslav Graman, Jakub Čúzy, 

Matěj Krátký.  

Nedělní den patřil nejmladší kategorii, tedy přípravce U 10. Ta měla na programu poslední 

turnaj sezóny, který tentokráte pořádal BK Lokomotiva Karlovy Vary. Tento turnaj už neměl 

možnost změnit jednotlivá umístění konečné tabulky, přesto se opět očekávala vyrovnaná a 

napínavá utkání. Kluci z BK Sokolov si v tomto turnaji opět vedli skvěle a všechna tři utkání 

s přehledem vyhráli, čímž potvrdili roli favorita a právem vítězné družstvo soutěže. Nejprve 

si v nedělním turnaji poradili se Sokolíky z Kraslic, po té porazili domácí dívky Lokomotivy 

Karlovy Vary, a nakonec v nejjednodušším duelu dokázali porazit městské rivalky z BCM 

Sokolov. Ve všech třech utkáních byli lepšími, když se nejvýrazněji prosazovalo trio Krýsl, 

Šnobl a Marcinek. Jmenovaní se největší měrou postarali především o útočný přísun bodů. 

Všichni přítomní ale zaslouží velikou pochvalu za předvedený a bojovný výkon. Tým BKS 

tak ukončil sezónu se skvostnou bilancí třiadvacet výher na jedinou prohru, což je právem a 

jednoznačně řadí na konečné první místo soutěže. Skvělou zprávou je, že tento tým je 

poskládán většinou z mladších hráčů a budou tak pokračovat v podobném složení i 

v následující sezóně. Hráči ročníku narození 2008 pak plynule přejdou do vyšší kategorie U 

11, kde budou doplněni právě mladšími spoluhráči z přípravky a budou zde mít také jen ty 

nejvyšší cíle. Letošní nový projekt přípravek U 10 tak stoprocentně naplnil představy a všech 

osm turnajů bylo chloubou basketbalu v Karlovarském kraji. Kluci BK Sokolov tak po 

závěrečném utkání převzali zlaté medaile, stříbrné putovali do Kraslic, bronzové domácím 

Karlovým Varům a na čtvrtém místě se umístila děvčata z BCM Sokolov. Také bylo 

vyhlášena all-star pětka soutěže, do které byli zvoleni Vladimír Krýsl a Matěj Šnobl. Nyní 



čeká kluky přípravné období včetně letního soustředění a vše bude směřovat ke zlepšení do 

následující sezóny. 

 


