
Sobota 6. 5. 2017 

Muži – oblastní finále, 1. utkání 

BK Sokolov – BK Mariánské Lázně   48 : 57  (14:15, 26:28, 39:46) 

 

Sokolovští muži se na sobotní první utkání oblastního finále nesešli ve zcela plné síle, ale 

základní osa týmu byla připravena. Od samého počátku se hrál náročný, rychlý basketbal 

s množstvím osobních soubojů. Oba týmy vědomi si významnosti utkání si neodpustili ani 

centimetr hřiště zadarmo. Na každý obdržený koš se musely obě mužstva řádně nadřít a 

každý koš stál všechny aktéry mnoho fyzických sil. V těchto vyjmenovaných aspektech byla 

obě družstva velice vyrovnaná, ale v jedné dominovali mariánskolázeňští. A to byla střelba 

tříbodových střel, ve které vynikal především hostující střední rozehrávač Tomáš Kříž (autor 

celkem sedmi úspěšných tříbodových pokusů). Domácí muži se oproti jedenácti trojkám 

trefili pouze třikrát, což byl zřejmě klíčový faktor celého napínavého utkání. 

Mariánskolázeňští muži po celé utkání drželi mírné vedení a po každém dotažení vždy 

dokázali trefit těžkou střelu. To sráželo výkon domácích, kteří bohužel v těchto chvílích 

nedokázali reagovat a odpovědět. Hosté tak zaslouženě vyhráli rozdílem devíti bodů, které 

ovšem ještě nic neznamenají. V nedělní odvetě se začíná od stavu 0:0 a pokud budou 

sokolovští hrát více kolektivněji, méně chybovat a budou přesnější v proměňování svých 

pokusů, mohou v Mariánských Lázních uspět. K tomu ale budou muset zdárně zregenerovat 

a dokázat si připustit možný obrat, který by vedl k účasti ve druhé lize.    

 

Sestava a body sokolovských: Rudolf Neudert 12, Milan Vážan 12, Jaroslav Smrčka 11, 

Jaroslav Polák 10, Martin Snopek 2, Jan Stariat 1, Petr Fiala, Josef Dicse, Petr Soural, Daniel 

Giecek, Pavel Havlík, Miloš Šťastný. 

 

Neděle 7. 5. 2017 

Muži – oblastní finále, 2. utkání 

BK Mariánské Lázně – BK Sokolov   70 : 56  (17:17, 30:35, 47:47) 

 

Do nedělní odvety vstupovali svěřenci trenéra Šnobla a bez starosti a s chutí si zahrát 

poslední utkání náročné a dlouhé sezóny. Nechat tak na domácích, jak se poperou s domácím 

prostředím a potencionálním tlakem před případným úspěchem. Tato strategie se zdála být 

celkem účinná, když byl obrázek hry opačný než v sobotním utkání. Hosté z BK Sokolov 

totiž neustále vedli a domácí tak museli vždy dotahovat jejich mírný náskok. Nutno ale 

podotknout, že domácí v těchto chvílích vždy dokázali opět trefovat těžké střely a nenechali 

si tak sokolovské utéct na větší než pětibodový náskok. To byl také poločasový rozdíl, který 

dával sokolovským velikou naději a domácím velkou výstrahu na ubránění devítibodového 

náskoku ze sobotního duelu. Po změně stran se sokolovským mužům nepovedlo navázat na 

střeleckou produktivitu ze druhé desetiminutovky, čehož dokázali mariánskolázeňští využít 

k obratu. V polovině třetí části se nešťastně v jednom ze soubojů zranil sokolovský pivot 

Petr Fiala a následně se na hřišti strhla menší šarvátka, která zvedla na nohy obě lavičky. 

Rozhodčí ovšem v samotné šarvátce viděli až oplácení Jaroslava Smrčky, které vyhodnotili 

diskvalifikující a následně i technickou chybou. Trenér Šnobl se tak ve zbytku duelu musel 

obejít bez dvou hráčů základní pětky. Po vybraném oddechovém času, kde se snažil své 

hráče uklidnit, a nepříznivém stavu dokázali sokolovští najít zbytek psychických i fyzických 

sil. To vedlo k bodové šňůře 9:0 a opět strhnutí vedení na svou stranu. Po další z přesných 

domácích trojek byl ale po třech čtvrtinách opět nerozhodný stav 47:47 a vše se mělo 



rozhodnout v poslední desetiminutovce. V té ale hostujícím hráčům ze Sokolova docházely 

síly a nebyli se schopni prosadit na útočné polovině. Na obranné naopak domácí po několika 

nepřesných střelách do sokolovské zóny našli volné hráče, kteří své pokusy proměnili a 

rozhodli tak o výsledku nedělního utkání. V součtu výsledků už sokolovští neměli šanci na 

zvrat, tak dali oba trenéři v posledních čtyřech minutách šanci ochutnat herní atmosféru i 

hráčům z lavičky a utkání se tak dohrávalo. Muži BK Mariánské Lázně tak dokázali zvítězit 

v obou duelech, čímž si vybojovali právo účasti ve druhé lize a k tomu jim velice 

gratulujeme. Muži BK Sokolov i přes neúspěch v oblastním finále mají za sebou velice 

úspěšnou sezónu, na kterou se budou snažit navázat i v té další, tedy sezóně 2017/2018. 

 

Sestava a body sokolovských: Jaroslav Polák 14, Rudolf Neudert 13, Petr Fiala 10, Jaroslav 

Smrčka 7, Milan Vážan 5, Jan Stariat 3, Miloš Šťastný 3, Martin Snopek 1, Josef Dicse, Petr 

Soural, Daniel Giecek, Pavel Havlík. 

 

Dlouhá, téměř devět měsíců trvající, sezóna je úspěšně za námi a vedení BK Sokolov jí musí 

hodnotit více než pozitivně. Muži vyhráli krajský přebor, ženy skončily v oblastním přeboru 

páté, junioři obsadili v nadregionální soutěži třetí místo, kadeti ve stejné soutěži druhé a 

starší žáci svou nadregionální soutěž vyhráli. Mladší minižáci pak skončili pátí a nejmladší 

minižáci o místo lépe, tedy čtvrtí. Všem hráčům děkujeme za skvělou reprezentaci města a 

především Basketbalového klubu Sokolov.  


