
Pátek 16. 3. 2018 

Muži – Krajský přebor, play off 

BK Sokolov – TJ Lokomotiva Cheb   100 : 60  (25:20, 49:35, 79:46) 

 

V pátek večer se v odvetném utkání semifinále play off utkali domácí muži Basketbalového 

klubu Sokolov s Lokomotivou Cheb. Jelikož sokolovští v prvním utkání zvítězili rozdílem 

padesáti bodů, mohli si v páteční odvetě dovolit prohrát o devět a čtyřicet bodů. Jelikož ale 

chebských mužů přijelo k utkání pouze pět, bylo o postupujícím vlastně jasno už před 

začátkem odvety. Přesto sokolovský nabitý tým chtěl jednoznačně vyhrát a prokázat tak svou 

sezónní dominanci. Začátek utkání byl ze strany domácích trochu rozpačitý, a to především 

na obranné polovině. Zde se domácí šetřili a nechali chebské muže jednoduše zakončovat. 

To mělo za následek, že se domácí nemohli bodově trhnout k pohodlnému odstupu. Ve 

druhé desetiminutovce dále pokračovalo dobývání chebské zóny, což se dařilo střídavě. 

Když sokolovští dobře kombinovali, tak vždy našli volného střelce. Procentuální úspěšnost 

pak byla průměrná, což ale stačilo na vytvoření dvouciferného náskoku. Po poločasové 

pauze pokračovali sokolovští v rychlém basketbalu, na což už soupeř čím dál víc nestačil 

reagovat. Ve druhém poločase si tak domácí vyzkoušeli několik rychlých protiútoků a 

přečíslení. K tomu se přidala kvalitní střelba za tři body a o jasném výhře nebyl pochyb. Ke 

konci utkání to byla spíše honička za dosažením stobodové hranice, kterou zvládl prolomit 

kapitán Jaroslav Smrčka trestnými hody tři vteřiny před závěrečným klaksonem. V utkání se 

navíc všech dvanáct přítomných hráčů zapsalo do střelecké listiny a mohli tak všichni odejít 

uspokojeni. Touto jednoznačnou výhrou se sokolovští probojovali do finále play off, ve 

kterém je nejspíše čeká TJ Spartak Chodov. Ve finále budou ale sokolovští muset hrát na 

plné obrátky, aby splnili předsezónní cíl a obhájili loňské prvenství. Chodov ale patří 

k velice silným soupeřům a určitě se bude týden po velikonocích na co dívat. 

Sestava a body sokolovských: Petr Fiala 22, Rudolf Neudert 19, Jaroslav Smrčka 13, Jaroslav 

Polák 13, Milan Vážan 8, Vladimír Beránek 7, Jan Stariat 4, Jaroslav Jirotka 4, Daniel 

Giecek 3, Miloš Šťastný 3, Jaroslav Budín 2, Petr Soural 2.  

Neděle 18. 3. 2018 

U 19 – Nadregionální soutěž, skupina A, play off 

BK Sokolov – BK Beroun  62 : 69  (14:24, 23:45, 44:58) 

 

Druhé utkání play off se na přání soupeře hrálo netradičně v neděli odpoledne. Sokolovští 

junioři chtěli navázat na kvalitní výkon z prvního utkání z Roudnice a proměnit ho tentokrát 

v cenné vítězství. Bohužel k tomu měli od samotného začátku dále než Středočeši z Berouna. 

Ti hráli uvolněně a jednoduše, bohužel na rozdíl od domácích. Ti působili svázaně, bez 

emocí a hlavně nebojovně. Hosté si tak v pohodovém tempu během prvních dvou čtvrtin 

vytvořili až dvaadvaceti bodový náskok. První poločas tak sokolovští vůbec mentálně 

nezvládli, i když znali důležitost utkání a věděli, že může hrát roli každý bod. Sokolovští na 

obou polovinách hřiště porušovali naučená pravidla řešení jednoduchých herních situací, 

v obraně byli všude pozdě, špatně doskakovali, a především vůbec nebojovali. Tyto chyby 

byly také několikrát vyřčeny v šatně trenérem Šnoblem v poločasové přestávce. Také 

zaznělo, že takto se play off nehraje a že by si trenér Šnobl přál ve druhém poločase od 

svých svěřenců úplně jiný herní projev. Po změně stran se ovšem nic zásadního ze strany 

domácích nestalo. Hosté si v útoku dokázali poradit jak s osobní, tak zónovou obranou, když 

byli značně úspěšní z tříbodové vzdálenosti. Náznak obratu nastal až dvě minuty před 



koncem třetí čtvrtiny. Zde sokolovští konečně vybojovali několik sporných míčů a v útoku 

se trefili z delší vzdálenosti. To mělo za následek zkorigování skóre před poslední 

desetiminutovkou na rozdíl čtrnácti bodů. Před měsícem bylo také s Berounem podobné 

utkání, které za podobného stavu dokázali sokolovští otočit a zvítězit ještě dvacetibodovým 

rozdílem. O něco podobného se chtěli tedy sokolovští junioři pokusit i tuto neděli. Hosté 

ovšem ponaučeni zmíněnou porážkou si pohlídali vstup do závěrečné desetiminutovky a 

vsítili zde několik důležitých košů. Pět minut před koncem opět ale převzali iniciativu 

domácí a začali stahovat dvouciferný náskok soupeře. Na dokonání obratu však již bylo 

pozdě a hosté si tentokráte vítězství pohlídali a zaslouženě vyhráli o sedm bodů. Pro domácí 

by to mělo být určitě veliké poučení, že basketbal se nehraje až druhý poločas a že v play off 

není žádný míč ztracený. Z pohledu sokolovských juniorů se tak utkání dá rozdělit na dvě 

části. Ostudný a nebojovný výkon v prvním poločase a kvalitní stíhací jízda v koncovce 

duelu, která ale bohužel k vítězství nevedla. Za změnu herního projevu v druhém poločase 

zaslouží sokolovští pochvalu, když si zkorigováním konečného výsledku zachovali naději na 

druhé či ještě první místo. K tomu ale budou muset bezpodmínečně zvítězit v Berouně a 

vrátit tak soupeři domácí porážku.  

Sestava a body sokolovských: Lukáš Gregor 12, Tadeáš Čabala 10, Matěj Štefka 9, Lukáš 

Brus 8, Roman Kinka 7, David Sýkora 6, Ondřej Sládek 4, Partik Bolvari 2, Daniel Kubín 2, 

Daniel Svojanovský 2, Dominik Čihák.  

Příští víkend se na domácí palubovce ve sportovní hale ISŠTE představí v posledních 

utkáních sezóny kadeti (hráči do 17 let) BK Sokolov. V sobotu se od 10:30 utkají s BK 

Brandýs nad Labem a v neděli se ve stejný čas střetnou s BK Lokomotiva Plzeň „“B“. 
V obou utkáních budou chtít domácí kadeti zakončit sezónu bez jediné porážky. 

 


