
Úterý 4. 4. 2017 

U 15 – Nadregionální soutěž, skupina A 

BK Baník Most – BK Sokolov  27 : 105   (9:34, 11:64, 18:68) 

   

Sokolovští žáci měli v úterý na programu poslední venkovní utkání a předposlední utkání 

náročné sezóny, které sehráli na palubovce Baníku Most. Domácí tým do utkání vlivem 

nemocí a různých omluvenek nastoupil s velice mladou sestavou, která s vysokým týmem 

Sokolova vypadala někdy až komicky. Prakticky hráli domácí minižáci proti sokolovským 

starším žákům. Od samého úvodu tak prakticky nebylo o vítězi pochyb, když si hosté ze 

Sokolova rychle vytvořili potřebný náskok. Trenéři Šnobl s Fialou tak okamžitě vpustili do 

hry hráče z lavičky a hráče ze základní pětky šetřili do následujícího zápasu kadetů, kde byli 

připravení k případnému naskočení do hry. I když se v utkání žáků sokolovským něco 

nepovedlo či nedali koš na první pokus, tak si následně doskočili nebo míč zpět vybojovali. 

Fyzická převaha byla opravdu velice markantní a jen tento fakt by rozhodl o vítězi klání, 

které se netradičně odehrálo v úterý. Druhou polovinu utkání tak sokolovští už hráli pouze ve 

slabší sestavě, aby hráči nabírali cenné zkušenosti, kterých v průběhu sezóny až tolik 

nezískávali. Konečné vítězství o necelých osmdesát bodů tak přímo koresponduje se 

samotným průběhem utkání. Velice pozitivní je bodové rozložení sokolovských, když se 

všichni zapsali do střelecké listiny. Navíc nejlepší střelci dali pouhých čtrnáct bodů, což 

svědčí o výborné kolektivní hře a spolupráci. Poslední venkovní utkání tak skončilo pro 

sokolovské barvy jasnou výhrou, což budou muset sokolovští žáci potvrdit v posledním 

utkání v sobotu, ve kterém vyzvou na domácí palubovce Kladno a budou bránit sezónní 

neporazitelnost. 

 

Sestava a body sokolovských: Jan Pacelt 14, Adam Beran 14, Lukáš Gregor 14, Jakub 

Krpenský 14, Daniel Míča 10, Jan Kříž 10, Benedikt Janda 8, Matěj Heřman 8, Jan Forejt 6, 

Radek Buřič 4, Karel Machala 3. 

 

Úterý 4. 4. 2017 

U 17 – Nadregionální soutěž, skupina A 

BK Baník Most – BK Sokolov  55 : 61  (13:16, 27:33, 43:48) 

   

Kadeti BK Sokolov po vítězném utkání starších žáků také změřili síly s domácím týmem 

Baníku. Vzhledem k rozložení obou celků se již nečekal tak jednoznačný průběh, ale spíše 

vyrovnaná bitva. Ta také byla po celé utkání vidět, když oba týmy nahrazovali své 

basketbalové chyby nedovednosti bojovností a značnou touhou po vítězství. Začátek se lépe 

povedl domácím, ale sokolovští ještě v průběhu první čtvrtiny otočili skóre ve svůj prospěch. 

I když neustále pracovali svěřenci Lukáše Šnobla s mírným bodovým náskokem, nebyli si 

ale schopni vybudovat větší, uklidňující náskok. I když se třeba dostali do dvouciferného 

vedení, hned vyrobili několik hloupých ztrát nebo špatně zvolili střelu a domácí to 

nekompromisně trestali snížením sokolovského náskoku. Po změně stran sokolovský tým 

netradičně zvolil zónovou obranu, která dělala domácím značné problémy. Přesto se ale 

hosté nemohli utrhnout na poklidný odstup a museli se tak o výsledek strachovat a bojovat 

do samotného konce. V závěru utkání ale nepřipustili zkušenější hosté zvrat a vítězství si 

nenechali ujít. Sokolovští bez dvou hráčů základní pětky, kteří neodjeli k utkání ze studijních 

důvodů, zaslouží za bojovný výkon v úterním duelu pochvalu, když nedali domácím nic 

zadarmo a neustále na nich byla vidět touha po dotažení do vítězného konce. O to je pak tato 



venkovní výhra cennější. Kadeti BK Sokolov se tak po úterní výhře v Mostě utkají v přímém 

souboji v posledním utkání sezóny o druhé místo konečné tabulky nadregionální soutěže na 

domácí palubovce s ŠSK Slaný. 

 

Sestava a body sokolovských: Roman Kinka 15, Tadeáš Čabala 12, David Sýkora 11, Jan 

Kříž 8, Michal Zubanič 7, Daniel Svojanovský 6, Ondřej Sládek 2, Michael Kohár, Matěj 

Heřman, Daniel Míča, Dominik Čihák, Jan Pacelt. 

 

Sobota 8. 4. 2017 

Muži – finále play off, 1. utkání 

BK Sokolov – TJ Spartak Chodov   91 : 65   (20:16, 41:22, 55:27) 

 

Sokolovští muži se sešli na sobotní první finálové utkání play off v plné síle, když si trenér 

Lukáš Šnobl vybíral ze sedmnácti možných adeptů a to bez započítání jediného juniora! 

Vybraná dvanáctka vyvolených se mu za vyslovenou důvěru odvděčila velice zodpovědným 

a skvělým výkonem. Úvod utkání byl ale z obou stran trochu bezhlavý, když útoky 

dominovaly nad obranami a skóre se tak rychle navyšovalo na obou stranách. V této části 

měli navrch hosté, kteří o pár bodů vedli. Tomu ale domácí nechtěli přihlížet a už do konce 

první desetiminutovky otočili vývoj utkání ve svůj prospěch. Hlavním důvodem zvratu byla 

přesná střelba z trojkové vzdálenosti, když se hned za první čtvrtinu z této vzdálenosti trefili 

čtyřikrát. Ve druhé čtvrtině pokračovalo skvělé vystoupení domácích, když si v útoku 

nesobecky půjčovali míč a hledali vždy volného střelce, který se pak málokdy mýlil. 

Sokolovští muži si tak nad vítězem základní části již do poločasové přestávky vytvořili 

slibný šestnáctibodový náskok. V poločasové pauze bylo domácím pouze vytknuto, že 

některé koše zbytečně inkasovali a že mají na obranné polovině ještě více zagresivnit. Také 

domácí trenér upozorňoval na vysoké procento úspěšnosti střelby, které nemusí vydržet do 

konce duelu. Jako by vše přivolal, protože třetí část hry byla z domácí strany nejméně 

povedená. V tomto úseku hry se sokolovští začali mírně trápit na útočné polovině, začali 

vymýšlet nevhodné přihrávky, čehož zkušení chodovští muži dokázali využít ke zkorigování 

skóre. V poslední desetiminutovce však sokolovští muži opět zrychlili a zjednodušili hru, 

což opět neslo své ovoce v podobě navýšení skóre v jejich prospěch. Po celé utkání se 

sokolovští mohli opřít o vyšší sestavu oproti chodovské, a především o úspěšnější střelecké 

procento. To v celkovém součtu přineslo skvělou, šestadvacetibodovou výhru, která do 

nedělní odvety dává sokolovským veliké naděje na úspěch, když mohou prohrát o pětadvacet 

bodů. K tomu je ale potřeba soustředění a zodpovědný přístup, aby tak svůj předsezónní cíl 

(vyhrát krajský přebor) dokázaly naplnit. Za sobotní předvedený výkon musí trenér všem 

svým svěřencům poděkovat a snad se nedělní duel ponese ve stejném duchu… 

 

Sestava a body sokolovských: Jaroslav Polák 20, Jaroslav Smrčka 19, Milan Vážan 15, 

Rudolf Neudert 11, Petr Fiala 11, Antonín Černý 5, Josef Dicse 4, Martin Snopek 3, Jan 

Stariat 2, Jiří Stariat 1, Petr Soural, Daniel Giecek.   

 

Neděle 9. 4. 2017 

Muži – finále play off, 2. utkání 

TJ Spartak Chodov – BK Sokolov   71 : 68   (17:14, 29:34, 43:53) 

 



Sokolovští vědomi si luxusního náskoku ze sobotního utkání nevstoupili do odvetného 

utkání dobře. Často předržovali míč a v obraně nechali domácí až příliš snadno zakončovat.  

To vedlo k rychlému vytvoření dvouciferného náskoku ve prospěch domácích, na což musel 

trenér sokolovských mužů Lukáš Šnobl zareagovat oddechovým časem. Po něm se hra jeho 

svěřenců zpřesnila a po první čtvrtině tak domácí vedli již jen tříbodovým rozdílem. Ve 

druhé desetiminutovce sokolovští začali hrát kolektivněji, zpřesnili obranu a tím se dostali do 

vedení. To hostující tým ze Sokolova držel prakticky až do posledních minut utkání. V této 

části hry byli sokolovští lepším týmem, který na palubovce hraje přesně hru, která jim 

vyhovuje a stačí k celkové výhře. Bohužel se ale muži BKS nebyli schopni jednoduše 

střelecky prosazovat, jako tomu bylo v prvním sobotním utkání. Tento fakt pak byl tím 

hlavním, že si sokolovští nebyli schopni vybudovat větší bodový náskok. V poslední čtvrtině 

ale sokolovští vedli rozdílem deseti bodů a o vítězi krajského přeboru tak nebyl pochyb. 

V utkání se tak spíše hrálo pouze o nedělní vítězství, které ale tak trochu zbytečně sokolovští 

domácím darovali. Hosté vědomi si splnění cíle, dostatečného náskoku ze sobotního duelu a 

vlivem ubývání fyzických sil kupili chyby, diskutovali s rozhodčími a špatně bránili. Toho 

ihned zkušený chodovský tým dokázal využít k obratu skóre, když tři minuty před koncem 

utkání přesnou trojkou poprvé od první čtvrtiny překlopil vedení na svou stranu. Sokolovští 

vědomi si nedůležitosti výhry tak v koncovce utkání spíše dohrávali, než že by bojovali o 

vítězství v tomto duelu. Z utkání tak oba týmy odcházely spokojeni – domácí z nedělní 

výhry a sokolovští z celkového vítězství, které je posunulo do oblastního finále.  

 

Sestava a body sokolovských: Petr Fiala 14, Jaroslav Polák 12, Jaroslav Smrčka 10, Rudolf 

Neudert 8, Jan Stariat 7, Milan Vážan 6, Martin Snopek 4, Josef Dicse 4, Antonín Černý 3, 

Daniel Giecek, Petr Soural, Miloš Šťastný. 

 

Na domácí palubovce se představí po velikonoční přestávce v sobotu 22. 4. hned tři týmy. Od 

15 hodin se utkají kadeti o konečné druhé místo s ŠSK Slaný, po nich od 17 hodin změří síly 

junioři s Varnsdorfem a konečně od 19 hodin se utkají muži v oblastním finále s vítězem 

plzeňského kraje.  

 


