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Z Klášterce přivezli Klatováci tři body 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto z domácího utkání 11. kola (Klatovy vs. Klášterec  Foto: Josef Moravec 

Muži A 

 

1. Řisuty 41 
2. Tábor 39 
3. Děčín 39 
4. Klatovy 37 
5. Kobra Pha 28 
6. Bílina 28 
7. Sokolov 24 
8. Klášterec 24 
9. Jablonec 23 
10. Milevsko 17 
 
 

Muži B 
 

1. Rokycany   17 
2. Kaznějov   15 
3. Chotíkov   12 
4. Božkov   11 
5. Klatovy B   10 
6. Třemošná        10 
7. SKP Rokycan    6 
8. Pubec Plz    1 
 
 

Junioři A 
  
1. Kladno 45 
2. Letňany 39              
3. Klatovy 36 
4. Klášterec 28   
5. K. Vary B   27 
6. Kobra Pha 23 
7. Litoměřice 20 
8. Most 20 
9. Hvězda Pha    19 
10. Beroun   7 
 

Naši hokejisté vybojovali 

na ledě Klášterce nad Ohří 

tři body za výhru 5:2! Po 

čtyřiceti minutách byl stav 

nerozhodný 2:2, v poslední 

periodě ale Klatovy zabraly 

a dovedly tak duel do 

vítězného konce. Dvakrát 

se do střelecké listiny 

zapsal Hobl, po jednom 

gólu pak přidali Čuban, 

Bastl a Topinka. V brance 

se famózním výkonem 

prezentoval juniorský 

plzeňský gólman Aleš 

Příhoda. Prozatím to 

vypadá, že se Klatovákům 

letos proti Klášterci daří. 

Dokázal ho porazit již 

třikrát na rozdíl od 

loňských třech sezón, kdy  

se jim to nepovedlo ani jednou. I 

přes tuto výhru jsou Klatovy 

stále na čtvrté příčce tabulky. 

Mají však na rozdíl od protihráčů 

z čela tabulky stále zápas 

k dobru, a to s Jabloncem. 

Dnešní utkání 

Dnes do Klatov dorazí předposlední tým tabulky, Jablonec nad Nisou. Jablonec podával v první 

čtvrtině sezóny kolísavé výkony, které mu vynesly dvanáct bodů za vítězství doma nad Sokolovem, 

Kobrou, poté v Milevsku a v prodloužení, pak Vlci udolali Tábor, poslední bod získali Vlci za prohru  

v nastavení na ledě Bíliny. Druhá čtvrtina se Vlkům moc nepovedla, což potvrzuje 9 vybojovaných 

bodů, když porazili Bílinu a Milevsko a v prodloužení vyhráli v Sokolově, jeden bod si připsali  

v zápase s Kláštercem. Po polovině sezóny ukončil své působení v týmu útočník Martin Měrtl. Zatím 

nejproduktivnějším Vlkem je Tomáš Brokeš s 12 body (6+6), špatně si nevede ani Lukáš Tondr ten 

má rovněž 12 bodů (5+7). Z obránců je na tom nejlépe Marek Červený s 6 body (3+3). V brance Vlků 

stojí Michal Nedvídek. Doufejme, že Vlky náš tým nepodcení a nadělí jim více branek, než oni nám. 

Sestava Klatov z Klášterce: 

Příhoda (Pravda) - Mrázek, 

Zeman, Herr, Martinec, Hucl, 

Petráček, Pouska, Bastl, Pitel, 

Tulačka, Němec, Topinka, 

Vizinger, Hobl, Kocman, Čuban. 
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Tým SHC Klatovy jede v sobotu 15. prosince do Slaného na 

utkání s Řisutama. Toto utkání může rozhodnout o tom, 

kdo se v příštích dnech usadí na vedoucích příčkách tabulky. 

Pár dní poté, 17. prosince, čeká tým dohrávka 12. kola 

v Jablonci nad Nisou. Ve středu 19. prosince se tým 

naposledy v letošním roce představí domácímu publiku.  

TENTO MAGAZÍN MOHL BÝT VYDÁN DÍKY PODPOŘE VŠECH SPONZORŮ V NĚM UVEDENÝCH. DALŠÍ ČÍSLO VYJDE 19.12. 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 SLANÉHO 

Těsnou prohru 6:5 si přivezlo z plzeňského Božkova 

klatovské béčko mužů. Zápas byl v celku vyrovnaný. 

Klatovští hráči však doplatili na svou nedisciplovanost  

a neproměňování vyložených šancí. Za Klatovy se trefil 

Babka, Dvořák, Reiniger, Hochman a Kuželík Roman.   

 

Juniorské áčko o tomto víkendu nehrálo, jejich dva zápasy 

byly přeloženy. Juniorské béčko přivítalo doma vedoucí tým 

z Tábora. Senzačně ho dokázalo porazit 5:4 a mohlo se tak 

radovat ze třetí domácí výhry v letošní sezóně.  

V sobotu 15. prosince pořádá Fanklub HC Klatovy další výjezd, tentokráte na utkání proti Řisutům. To se odehraje v sobotu 

15. prosince ve Slaném. Jako již tradičně vyrazíme do Slaného auty, v případě většího zájmu, objednáme autobus. 

Předpokládaný odjezd z Klatov bude asi ve 13:00 hod. Před utkáním navštívíme místní pivovar, kde točí asi devět druhů 

piv. Hlásit se na výjezd můžete Jiřímu Zavřelovi na tel.: 721 977 839, a to nejpozději do 14. prosince. 

MUŽI “B“, JUNIOŘI 

DOROST 

Klatovský dorost sehrál o víkendu další mistrovské domácí utkání, tentokráte s týmem HC Lužnice. Hned od začátku byl 

domácí tým podporován svými fanoušky, o které se skutečně mohl opřít. Již v necelé šesté minutě se dočkali gólu, když po 

vzájemné kombinaci mezi hráčem Plojharem a Kosnarem skórovali na 1:0. Pak se snažili o zvýšení stavu, ale přišel trest, 

když chtěli domácí z obranného pásma rozehrát puk, který soupeř vypíchl a ocitl se sám před brankářem. Vyrovnání přišlo 

v čase 9:27. Pak se po několika útocích Klatovy snažily dát gól, i když puk byl na čáře, nepadl do branky. Ani soupeř 

nepovolil ve svém snažení a v 18 min. zvýšil na 1:2. Do druhé třetiny vstoupili lépe hosté, domácí neuhlídali hostujícího 

hráče Nováka, který ujel a zvýšil na 1:3, tím završil svůj hattrick. Pak se klatovští vrhli do útočení a v čase 24:56 našel Fiala 

volného Kosnara, který střelou od modré snížil na 2:3. Po špatné koncovce domácích opět soupeř trestal gólem do šatny  

v čase 39:11. V čase 44:10 zase soupeř trestal a zvýšil na 2:5. Domácí mužstvo už nemělo co ztratit, proto se vrhlo do útoku  

a v čase 51:39 přišlo snížení. Šlehofererovu střelu od modré hostující brankář pouze vyrazil před sebe a pohotový Plojhar 

zamířil mezi tyče na 3:5. Poté Klatovy marně dobývaly soupeřovu branku, i když hrály bez brankaře. Naopak soupeř tuto 

možnost potrestal, když zvýšil do prázdné branky na konečných 3:6 v čase 58:28. Do příštího utkání by klatovští měli zlepšit 

přesilovou hru, neboť nebyli schopni z osmi přesilovek ani jednu využít. Dorost je na předposledním místě tabulky. Z devíti 

zápasů dokázal prozatím vyhrát pouze jednou, a to s posledním Českým Krumlovem.  

Čeká ho důležitý boj s Děčínem, zápas začíná v 18:00. 

Mužské béčko hraje doma v sobotu 15. prosince od 18:00 

s posledním Pubcem Plzeň. Juniorské áčko hraje tentýž den 

doma od 11:30 s Kláštercem. Juniorské béčko jede 15. 

prosince do Českého Krumlova. Doufejme, že na domácí 

utkání dorazí naše borce podpořit mnoho fanoušků. 


