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Z Milevska bez bodu, ze Sokolova se třemi 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkovačka klatovských hokejistů v Sokolově (Foto: Tereza Kozáková) 

Muži A 

 

1. Tábor 68 
2. Řisuty 64 
3. Děčín 62 
4. Klatovy 55 
5. Klášterec 53 
6. Kobra Pha 51 
7. Sokolov 49 
8. Bílina 44 
9. Jablonec 43 
10. Milevsko 36 
 
 
 

Junioři A 
  
1. Kladno 82 
2. Klatovy 60              
3. Letňany 54 
4. Most 44   
5. K.Vary B   44 
6. Kobra Pha 44 
7. Hvězda Pha 40 
8. Litoměřice 40 
9. Klášterec     33 
10. Beroun  24 
 
 
 

Dorost 
  
1. Strakonice 26 
2. Lužnice 22              
3. Vimperk 20 
4. Klatovy   6   
5. Č. Krumlov     2 
 

Ani dvacítka klatovských 

fanoušků nepomohla 16. 

února klatovským hráčům 

k výhře nad Milevskem. 

Klatovy Jihočechům 

podlehli 3:1. Za Klatovy 

vstřelil jediný gól Pavlis, 

přihrávku si zapsal Maxa  

a Zeman. O týden později, 

23. února, sehrály Klatovy 

důležitý duel v Sokolově. 

Důležitý byl proto, aby si 

Klatovy udržely naději na 

čtvrtou pozici v tabulce, 

což by znamenalo, že by 

play-off začínalo 

v Klatovech. V Sokolově 

nastoupil hodně omlazený 

tým posílený klatovskou 

juniorkou. Všem hráčům 

nechybělo maximální  

nasazení, což se projevilo  

i v celkem tvrdé hře. Díky 

bojovnosti celého týmu vstřelily 

Klatovy první gól. Ve třetí třetině 

k němu přidaly ještě další dva. 

Zaslouženě tak přivezli tři body za  

Dnešní utkání 

Dnešní utkání rozhodne o našem soupeři ve čtvrtfinále play-off, a také o tom, zda začne v sobotu 

doma, nebo venku. Zpestřené dne bude navíc trenérem Klatov oblečeným v bavorském kroji  

a v lyžařské přilbě. Prohrál totiž sázku se svými hokejisty. K soupeři . . Nejproduktivnějším Drakem je 

zatím Tomáš Urban s 38 body, dobře si vede také Tomáš Přeučil s 31 body. Z obránců nejčastěji 

boduje Petr Kabeláč s 17 body. Nejvíce odchytaných minut má Miroslav Brzobohatý. Vezme-li  

v úvahu vzájemnou bilanci, jsou na tom lépe Klatovy, v předchozích 7 duelech se vždy radovaly  

z vítězství ony. V letošní sezóně vyhrály Klatovy první duel na ledě Bíliny 7:5, druhý duel v Klatovech 

skončil výhrou červenobílých 3:2. Lednový duel opanovaly opět Klatovy vítězstvím 4:1. 

výhru 3:0. Za Klatovy se trefil Kajer, 

Pavlis a Bernad. Sestava Klatov: 

Kůdela (Štelmach) - Mrázek, Herr, 

Martinec, Rajal, Blumentrit, Farný - 

Čurda, Linhart, Bernad, Kajer, Maxa, 

Kodýtek, Pitel, Pavlis, Vizinger, 

Vondryska, Krch. 

TOTO ČÍSLO VYŠLO DÍKY PODPOŘE 

V A Š K A   z   K O T L E 
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O tom, kdy a kde bude hrát tým SHC Klatovy rozhodne 

dnešní utkání proti Bílině. Jakožto možný soupeř 

Klatov se rýsuje Klášterec nad Ohří, nebo Kobra Praha. 

Nechme se tedy překvapit, na koho v play-off narazí. 

Aktuální informace budou včas na webových stránkách 

Klatov. Juniorskému áčku chybí do konce sezóny 

odehrát už jen tři utkání. Ve čtvrtek 28. února přivítají 

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 

VÝJEZDY NA PLAY-OFF  

Juniorské áčko vyhrálo doma v pátek 22. února nad 

pražskou Kobrou na nájezdy 4:3. Výhře přihlíželo 79 

klatovských diváků. Přejeme brzké uzdravení 

domácímu hráči Pavlu Nejdlovi, který si poranil krk  

v první třetině a byl odvezen sanitkou do nemocnice. 

Naštěstí se nakonec nejednalo o nic vážného. V neděli 

jeli junioři do Letňan. V případě výhry už mohli slavit 

jasnou druhou příčku v juniorské lize pro letošní 

sezónu. Výhru si bohužel z Letňan nepřivezli. Po gólové 

přestřelce nakonec prohráli 8:6. Tři body si v tomto 

utkání zapsal Václav Nauš a posunul se tím do popředí 

bodování juniorských střelců. Dařilo se i Krchovi, 

Šrámkovi a Fojtovi, kteří si v utkání zapsali po dvou 

bodech. 

Fanklub HC Klatovy bude pořádat výjezdy na veškeré venkovní zápasy play-off. Způsob dopravy bude zvolen na 

základě množství přihlášených lidí na výjezd. Hlásit se můžete Jiřímu Zavřelovi na tel: 721 977 839, a to 

minimálně den před výjezdem. Věřme, že štace výjezdů bude dlouhá a skončí až v baráži o 1. ligu. 

 

JUNIOŘI 

PLAY-OFF 

Dnes odehrají druholigový hokejisté Klatov poslední zápas základní části letošní sezóny. Už několik týdnu je 

jasné, že se dostanou do play-off. Bohužel zatím není rozhodnuto o tom, na koho narazí ve čtvrtfinále. 

Rozhodnuto není ani, zda začnou doma, nebo venku. O tom rozhodne dnešní zápas proti Bílině. Pokud dokážou 

Klatovy vyválčit alespoň bod nad Draky, kteří potřebují minimálně dva body na zachování naděje pro play-off, 

obsadí Klatovy čtvrtou příčku v tabulce. To jim zajistí, že začnou hrát jako první doma. Play-off se hraje na tři 

vítězná utkání, obden, doma-venku-doma....Doma začne tým, který bude do čtvrtého místa. Play-off začíná už 

v sobotu 2. března. Doufejme, že to Klatovy dotáhnou co nejdále. 

doma od 17:30 poslední Beroun. V neděli 3. března 

zajíždějí na utkání proti karlovarskému béčku. 

Naposledy v letošní sezóně se junioři představí doma 

8. března, kdy nastoupí proti Litoměřicím. Dorost hraje 

doma v neděli 3. března proti Českému Krumlovu od 

11:00. Jedná se o jejich poslední domácí utkání 

v letošní sezóně. 


