
Pátek 2. 3. 2018 

Muţi – Krajský přebor, první kolo play off 

TJ Lokomotiva Cheb – BK Sokolov   47 : 97  (7:28, 18:53, 27:79) 

 

V pátek večer sokolovští muţi odjeli k poslednímu kolu základní části krajského přeboru do 

Chebu. Jelikoţ se v posledním kole nemohlo na umístění v tabulce nic změnit a oba soupeři 

na sebe mají narazit v semifinále play off, byl tento zápas zároveň i prvním kolem play off. 

Sokolovští tak k utkání přistoupili s veškerou váţností a chtěli dokázat svoji dominanci 

v letošní sezóně jasnou výhrou. Do utkání tak vlétli s maximální koncentrací a odhodláním 

co nejdříve rozhodnout o vítězi nevyzpytatelného play off. To se také přesně stalo, kdyţ 

svěřenci trenéra Šnobla dokázali prvních šest minut utkání vyhrát nevídaným skórem 21:0! 

Na to reagovali domácí oddechovým časem, i kdyţ uţ bylo o průběhu duelu zřejmě 

rozhodnuto. Sokolovští byli pravidelně střídáni, dokonce po celých pěticích, a neustále 

navyšovali rozdíl ve skóre. Domácí k utkání nastoupili s pouhými šesti hráči, coţ byl další 

faktor, který hrál sokolovskému nabitému týmu do karet. V poločase sokolovští vedli o 

pětatřicet bodů a o vítězi nebyl pochyb. Play off se ovšem hraje systémem doma venku a při 

vítězství obou týmů rozhoduje větší bodový rozdíl. Právě toto byl fakt, který měli sokolovští 

na mysli a chtěli si tak do odvetného duelu vytvořit co nejpříjemnější pozici. Ve třetí čtvrtině 

navázali na výkon z prvního poločasu a dále agresivní obranou s následným rychlým 

protiútokem navyšovali svůj náskok. Jak tomu v těchto utkáních leckdy bývá, přidala se i 

vysoká úspěšnost střelby za tři body a dobré procento trestných hodů. Tyto faktory měly za 

následek zvýšení náskoku po třech desetiminutovkách na skvělých dvaapadesát bodů. Do 

poslední čtvrtiny si tak dali sokolovští další dílčí cíl, a to překonat stobodovou hranici a 

neobdrţet čtyřicet bodů. Opak byl ale pravdou. Sokolovští v podvědomí jasného rozdílu 

nenavázali na předváděnou hru z předešlých čtvrtin, vybrali si slabší chvilku a pět minut 

poslední čtvrtiny prohráli 0:10. Trenér Šnobl tak zareagoval vystřídáním a zvýšením hlasu, 

aby utkání jeho svěřenci dokončili v pohodlném náskoku. Ti ho vyslechli a opět na hřišti 

předváděli zodpovědný výkon z předchozích čtvrtin. I kdyţ se jim jejich cíl prolomit 

stobodovou hranici nepovedlo, tak udrţeli velice lichotivý padesáti bodový náskok. Ten si 

tak odnášejí do odvety, coţ jim zaručuje s velikou pravděpodobností finále play off. Přesto 

určitě budou chtít sokolovští domácí utkání proti Chebu opět vyhrát a kvalitně se herně 

připravit na finálového soupeře… 

 

Sestava a body sokolovských: Rudolf Neudert 18, Vladimír Beránek 14, Jan Stariat 14, 

Milan Váţan 14, Petr Fiala 10, Jaroslav Polák 8, Jaroslav Smrčka 6, Miloš Šťastný 4, Daniel 

Giecek 3, Jaroslav Budín 2, Petr Soural 2, Jaroslav Jirotka 2.  

Sobota 3. 3. 2018 

U 19 – Nadregionální soutěţ, skupina A1 (play off) 

BA 2006 Roudnice nad Labem – BK Sokolov  80 : 72  (17:15, 40:36, 63:58) 

 

Sokolovští junioři si zopakovali utkání v Roudnici nad Labem po čtrnácti dnech. Tentokráte 

ale o šlo o mnohem více neţ před dvěma týdny, protoţe se nyní jednalo o první kolo play 

off. Play off je novou soutěţí, ve které třem nejlepším týmům byly smazány výsledky ze 

základní části a znovu si to rozdají o konečné první tři příčky nadregionální soutěţe. 

Roudnická akademie jako jasný vítěz základní části, ve které ani jednou neprohrála, se ale 

právem můţe pasovat do role favorita celého play off. Sokolovští junioři však odjeli do 

Roudnice s velkým odhodláním se basketbalově poprat o cenný skalp. Od samého začátku 



hry se domácí nedostávali do tempa a sokolovští se disciplinovanou hrou drţeli v mírném 

vedení. Roudničtí moţná i podcenili situaci, čehoţ sokolovští dokázali vyuţít a prvních 

osmnáct minut byli v mírném náskoku nad trápícími se domácími juniory. V posledních 

dvou minutách však přišla jedna ze slabších chvilek sokolovského druţstva, kdyţ po 

vysunuté obraně domácích nesmyslně odevzdali sokolovští několik míčů. Tyto dvě minuty 

vyhráli domácí 10:0 a šli do poločasového vedení o čtyři body. V poločasové přestávce si 

svěřenci Lukáše Šnobla vyslechli nejčastější chyby a na co by si měli ve druhém poločase 

utkání dát pozor, aby v Roudnici uhráli kvalitní výsledek. Ve třetí čtvrtině se ke kvalitní hře 

sokolovského týmu přidala i dobrá střelba za tři body a po čtyřech minutách se sokolovští 

dokonce opět ujali vedení. Po té si ale opět vybrali slabší chvilku, kdyţ v útoku nehráli 

aktivně do koše a v obraně dostávali aţ příliš snadné koše. Ve druhém poločasu sokolovští 

střídali osobní obranu se zónovou, která domácím dělala problémy. Bohuţel sokolovští 

nechali jít domácí hráče opět do mírného vedení, které aţ do konce nepustili. V závěrečné 

čtvrtině utkání domácí dokázali odskočit aţ na dvouciferný rozdíl, na coţ reagoval trenér 

Šnobl oddechovým časem. V něm svým hráčům připomněl, ţe se hraje o kaţdý bod a ţe 

konečné skóre můţe hrát roli v dalším vývoji play off. Jeho hráči tak opět mírně oţili a 

dokázali zkorigovat utkání na přijatelnější výsledek. V utkání však byl nastaven rozhodčími 

přísný metr rozhodování a sokolovští se začali dostávat do problému s osobními chybami. 

Zkušený domácí tým navíc nepovolil sokolovským pomýšlet na celkové vítězství a vše tak 

dotáhli do úspěšného konce. Konečný výsledek o osm bodů je však pro sokolovské příslibem 

nejen výkonnostním, ale především výsledkovým. Bodově se sokolovském dresu v utkání 

nejvíce prosadil věkově kadet Roman Kinka, který kvalitní hrou zastoupil nemocného 

Matěje Štefku. Nejen Kinka, ale všech jedenáct hráčů zaslouţí za bojovný a zodpovědný 

výkon pochvalu, kdyţ i přes prohru mohli z Roudnice odjet se vztyčenou hlavou. Snad na 

své výkony naváţí ve dvou následujících utkání proti Berounu, aby se ještě mohli poprat o 

konečné první místo právě s Roudnicí.  

Sestava a body sokolovských: Roman Kinka 21, Daniel Kubín 9, Lukáš Brus 8, Lukáš 

Gregor 8, Michal Zubanič, Tadeáš Čabala 6, David Sýkora 6, Patrik Bolvari 6, Ondřej 

Sládek 1, Dominik Čihák, Daniel Svojanovský.  

Neděle 4. 3. 2018 

U 10 – Krajský přebor, šestý turnaj 

BK Sokolov – TJ Sokol Kraslice  47 : 8  (33:5) 

   

Sestava a body sokolovských: Lukáš Marcinek 20, Vladimír Krýsl 14, Matěj Šnobl 5, Matěj 

Ţák 4, Vít Kučera 2, Filip Schöppf 2, Lukáš Sladomel, Jakub Čúzy, Bohuslav Graman, 

Martin Fritsch, Dalimil Vlk, Karel Bartoš, Matěj Krátký.  

BK Sokolov – BCM Sokolov  47 : 3  (23:1) 

   

Sestava a body BK Sokolov: Matěj Šnobl 16, Lukáš Marcinek 9, Dalimil Vlk 6, Karel Bartoš 

6, Filip Schöppf 4, Matěj Krátký 4, Matěj Ţák 2, Lukáš Sladomel, Jakub Čúzy, Bohuslav 

Graman, Martin Fritsch, Vít Kučera. 

BK Sokolov – BK Lokomotiva Karlovy Vary 24 : 19  (10:7)  



Sestava a body sokolovských: Matěj Šnobl 14, Lukáš Marcinek 4, Dalimil Vlk 2, Filip 

Schöppf 2, Lukáš Sladomel 1, Matěj Ţák 1, Jakub Čúzy, Vít Kučera, Bohuslav Graman, 

Martin Fritsch, Karel Bartoš, Matěj Krátký.  

Šestý turnaj přípravek hostili sokolové z Kraslic a hráči Basketbalového klubu Sokolov na 

něj vyjeli ve slušně obsazené sestavě. Chtěli totiţ navázat na předchozí úspěšné turnaje, ve 

kterých ještě ani jednou neprohráli. V prvním nedělním utkání hned změřili síly s domácími 

hráči, kteří jsou v soutěţi doposud sokolovským největším soupeřem. Domácí ale turnaj 

nezachytil v nijak oslnivé formě a sokolovští po průměrném výkonu snadno zvítězili téměř 

čtyřiceti bodovým rozdílem, tedy nejvyšším ve vzájemných utkáních této sezóny. Pak měli 

sokolovští dvě utkání volno, coţ je vţdy velice zdlouhavé a pro hráče někdy více 

vyčerpávající, neţ kdyby hráli všechna utkání v řadě za sebou. Po zmíněné pauze nastoupili 

nejmladší naděje BKS proti dívčímu klubu BCM Sokolov, který ještě v sezóně nezvítězil. 

Utkání pro kluky z BK bylo snadnou záleţitostí, i kdyţ se z počátku spíše více rozkoukávali. 

Přesto na hřišti jasně dominovali a dokráčeli si tak pro další snadnou výhru. V posledním 

utkání nastoupili sokolovští proti dívčímu druţstvu BK Lokomotiva Karlovy Vary. Toto 

druţstvo nešťastně prohrálo s domácími Kraslicemi, a tak si chtělo spravit náladu alespoň 

slušným výsledkem s kluky z BKS. Na nich uţ jejich trenér Lukáš Šnobl viděl znaky únavy, 

a především nízké koncentrovanosti a to bohuţel přenesli i do samotné hry. Vţdy se někdo 

opozdil s obranou nebo nebyl důrazný v osobních soubojích či zakončeních. To mělo za 

následek vyrovnaný průběh utkání a velikou nervozitu všech přítomných aktérů. Dívky 

z Lokomotivy vycítily naději na úspěch, začaly zdvojovat hlavní opory hráčů BKS a ke 

všemu značně ucpávaly podkošový prostor. S tím si sokolovští nevěděli aţ tak rady. Ale 

především díky aktivitě hry Matěje Šnobla směrem ke koši, nutilo domácí zmíněného 

mladíka velice často faulovat. Následné trestné hody proměňoval s vysokou úspěšností, coţ 

moţná rozhodlo výsledek utkání. To nakonec skončilo vítězstvím hráčů BKS o pět bodů, 

čímţ dále drţí sezónní neporazitelnost. Zároveň si touto výhrou sokolovská přípravka 

předčasně zajistila první místo dlouhodobé tabulky, ze kterého uţ nemůţe být v posledních 

dvou turnajích svrţena. I přes tuto lichotivou bilanci bylo v turnaji na vkus trenéra Šnobla aţ 

příliš mentálních a nevynucených chyb, a na jejich odstranění budou muset jeho svěřenci 

značně zapracovat… 

 


