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Klášterec vyrovnal sérii, Klatovy si z města nad Ohří přivezly sedmičku 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radost klatovského Pousky ze vstřeleného gólu (Foto: Alena Klimčaková) 

ČTVRTFINÁLE 

PLAY-OFF 

 

Klatovy 1 
Klášterec 1 
 
Děčín 0 
Sokolov 2 
 
Tábor 2 
Jablonec 0 
 
Řisuty 1 
Kobra Pha 1 
 
 

Junioři A 
  
1. Kladno 90 
2. Letňany 66              
3. Klatovy 62 
4. K.Vary B 53   
5. Litoměřice   51 
6. Kobra Pha 45 
7. Hvězda Pha 43 
8. Most 43 
9. Klášterec     39 
10. Beroun  33 
 
 

Dorost 
  
1. Strakonice 34 
2. Lužnice 28              
3. Vimperk 24 
4. Klatovy   8   
5. Č. Krumlov     2 
 

Hokejisté Klatov nezvládli 

druhé utkáni čtvrtfinále 

play-off. Z ledu Klášterce 

nad Ohří se včera vraceli  

s debaklem 7:2 i přesto, že 

Klatovy vedly po první 

třetině 1:0. A to díky gólu 

uzdraveného Pousky, který 

se tak velmi dobře vrátil do 

sestavy. Na začátku druhé 

třetiny dali domácí  

2 šťastné branky, to 

domácím hodně pomohlo, 

doslova je to nakoplo  

k lepšímu výkonu. Do šancí 

se dostávali i hosté, ale 

vylámali si zuby na 

výborném Kaššákovi. Na 

tom ztroskotalo mnoho 

klatovských gólových šancí. 

Třetí třetina patřila 

domácím. Klatovským v ní 

nasázeli další čtyři branky. Klatovy 

na to odpověděly pouze gólem 

rozjetého Pousky, to ale na 

vítězství nestačilo. Věřme tedy, že 

Klatováci dokážou zvítězit opět 

před domácím publikem.  

Dnešní utkání 

Ve středu 6. března se odehraje na klatovském zimáku od 18.00 hod důležitá čtvrtfinálová bitva play-

off proti Klášterci nad Ohří. Stav série je vyrovnán na 1:1. Ten kdo tak vedení strhne na svou stranou, 

bude v pátek už jen krůček od postupu dál. Naopak tým, který ve středu prohraje, se může v pátek  

s letošní sezónou případně i rozloučit. Věřme proto, že Klatováci ve středu opět zabojují a svou 

obětavostí dotáhnou utkání do vítězného konce.  Připomeňme jen, že Klatovy vyhrály první 

čtvrtfinálový zápas 5:4 až na samostatné nájezdy. Nutno podotknout, že klatovští hráči dokázali 

vyrovnat na 4:4 až několik sekund před koncem utkání, což dovedlo domácí publikum do pořádného 

varu. Druhý duel vyhrál zcela přesvědčivě Klášterec před jeho publikem, a to 7:2. 

Sestava Klatov: Štelmach (Rückl) - 

Mrázek, Herr, Martinec, Farný, 

Blumentrit, Pour, Pouska, Bernad, 

Kajer, Maxa, Nauš, Kodýtek, Pitel, 

Topinka, Pavlis, Vizinger, 

Vondryska, Krch. 

TOTO ČÍSLO VYŠLO DÍKY PODPOŘE 

V A Š K A   z   K O T L E 
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Příští utkání pro tým SHC Klatovy je v plánu v pátek  

8. března. Zajíždějí na možná již rozhodující duel do 

Klášterce nad Ohří. Zde se může rozhodnout  

o případném postupujícím do semifinále play-off  

a o tom, pro koho sezóna skončí. V případě, že ani  

o některém tomto případě nebude rozhodnuto. Bude 

se muset odehrát ještě rozhodující utkání, a to 

v Klatovech v neděli 10. března. Utkání začne v 17:30. 

TENTO MAGAZÍN MOHL BÝT VYDÁN DÍKY PODPOŘE VŠECH SPONZORŮ V NĚM UVEDENÝCH. DALŠÍ ČÍSLO VYJDE ???? DEN PŘEDEM BUDE PUBLIKOVÁN NA 
WEBU FANKLUBU. POKUD BYSTE I VY CHTĚLI COKOLIV INZEROVAT, ČI PROPAGOVAT, KONTAKTUJTE JIŘÍHO ZAVŘELA tel:721977839, ZAJISTÍTE TÍM 

EXISTENCI TOHOTO MAGAZÍNU V PAPÍROVÉ PODOBĚ. 

 

PŘÍŠTÍ UTKÁNÍ 

VÝJEZD DO KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ 

Juniorské áčko v poslední době přišlo o svou dlouhodobou druhou příčku v tabulce. Na té je už definitivně 

vystřídaly Letňany. V pátek 1. března nestačili klatovští junioři na poslední Beroun, kterému podlehli především 

díky dobře chytajícímu gólmanovi hostů 2:5. Vítězství nepřivezli ani v neděli 3. března z ledu karlovarského 

béčka. Zde místním borcům podlehli 2:1. Juniorské béčko už své boje v Jihočeské soutěži vzdali a kontumovali 

tři zbývající utkání, která měli ještě v této sezóně odehrát. Klatovský dorost se v neděli 3. března naposledy 

představili před domácím publikem. Rozloučili se s ním opravdu stylově. Hostující Český Krumlov doslova 

rozstříleli 6:1. Střelecky se dařilo Miroslavu Ježovi a Pavlu Naušovi, kteří vstřelili po dvou brankách.  

V pátek 8. března pořádá fanklub výjezd na 4. čtvrtfinálové utkání Klášterce a Klatov. Doprava bude zvolena 

podle počtu přihlášených lidí. Zatím to však vypadá na cestu auty. Pokud byste i vy rádi jeli, prosím přihlaste 

se Jiřímu Zavřelovi na tel.: 721 977 839. Žádáme i ty klatovské fanoušky, kteří sem mají v plánu jet a mají 

popřípadě nějaké to místo v autě ještě volné, nechť o sobě dají také vědět. Toto utkání bude pro naše 

hokejisty velmi důležité. Proto doufáme, že se nás zde sejde pořádná banda! 

JUNIOŘI, DOROST 

Juniorskému áčku už zbývá do konce sezóny odehrát 

poslední utkání. To mají v plánu v pátek 8. března, kdy 

doma přivítají borce z Litoměřic. Utkání začne v 17:30. 

Junioři si za letošní skvělé výsledky určitě zaslouží 

poděkovat, proto prosíme ty, kteří nepojedou podpořit 

tým SHC  do Klášterce, aby alespoň přišli v Klatovech 

podpořit tyto mládežníky. Dorost jede v sobotu  

9. března do Sušice na utkání s Vimperkem. 


