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Klatováci si poradili i s Milevskem, Steiner opět zářil
Sedm zápasů, šest výher.
Taková je prozatím bilance
druholigového týmu SHC
Klatovy, za kterou mu po
zásluze
patří
popředí
tabulky. Klatované museli
v minulém kole o vítězství
nad Milevskem bojovat až
do
poslední
vteřiny,
protože hosté tlačili až do
konce utkání a toužili
alespoň po bodu. Největší
hvězdou zápasu byl domácí
zkušený borec Ondřej
Steiner, jenž dal hattrick
a přidal jednu asistenci.
Špatně si nevedl ani
obránce Václav Fiala, ten
nasbíral
tři
asistence.
Útočník Jan Topinka si díky
dvěma gólům a jedné
asistenci také zapsal do
statistik tři body. Klatovy
vyhrály 6:4.

Muži A
1. Řisuty
2. Klatovy
3. Děčín
4. Tábor
5. Jablonec
6. Klášterec
7. Sokolov
8. Bílina
9. Kobra
10. Milevsko
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Junioři A

V utkání proti Milevsku opět zářil Ondřej Steiner. Foto: Josef Moravec

Branky a asistence Klatov:
5. Topinka (Herr, Steiner),
12. Mainer (Vizinger, Čuban),
27. Steiner (Fiala, Martinec),
47. Steiner (Topinka, Pouska),
49.
Steiner
(Martinec),
59. Topinka (Fiala).

Sestava: Pravda - Zeman, Herr,
Martinec, Hucl, Blumentrit, Fiala,
Petráček,
Pouska,
Mainer,
Steiner, Baxa, Hájek, Pitel,
Topinka,
Pavlis,
Vizinger,
Kocman, Čuban, Vondryska,
Farný.

1. Kladno
2. Letňany
3. Klatovy
4. K.Vary B
5. Most
6. Litoměřice
7. Klášterec
8. Hvězda
9. Kobra
10. Beroun
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Dnešní utkání
Dnes 17. října bude na domácím ledě k vidění derby, přijede
Sokolov. Zápasy těchto týmů mívají vždy grády, jistě ani
tentokrát tomu nebude jinak. Sokolov loni prožil neúspěšnou
sezónu, kdy musel druholigovou příslušnost hájit v baráži.
Před letošní sezónou však vedení týmu vyhlásilo vyšší
ambice, proto přes léto nezůstal v kádru kámen na kameni,
tým opustila spousta hráčů. Naopak do týmu přišlo mnoho
posil. Do branky Nechvátal z Litvínova, do obrany Koblitz

a Kocek oba z Klášterce nad Ohří, Zmeškal z Kadaně a do
útoku Pražák z Klášterce nad Ohří, Boušek z Kadaně
a Vrtek z Mostu. Sokolov také bude spoléhat na hráče na
střídavý start, především z Mostu a karlovarské
juniorky. Tým se poslední dobou trápí. Čtyřikrát v řadě
prohrál s Řisutama, dále v Jablonci, Děčíně a naposledy si
body odvezl Tábor za vysokou výhru 2:7. Věřme, že se
dnes Sokolovu opět nepoštěstí a body zůstanou doma.

www.fanklubhcklatovy.cz

JUNIOŘI, MUŽI “B“
Z osmi odehraných zápasů podlehlo juniorské áčko pouze
Kladnu 5:6 a Mostu 6:7, kterému junioři podlehli až po
samostatných nájezdech. Za dosavadní výsledky jim tak
v juniorské lize po zásluze patří 3. místo v tabulce se ztrátou
čtyř bodů na první Kladno. Velmi dobře se v týmu doposud
prosazují útočníci Václav Nauš, který si v šesti zápasech
zapsal 9 bodů a Martin Krch, jenž má z osmi duelů bodů 11.
Dobře si vede také obránce Karel Herr, jenž má ze čtyř
zápasů 4 body. Dobrý vstup do sezóny má za sebou také
juniorské béčko, které odehrálo první duel proti
Vimperku. Ten junioři přehráli 3:0. Ve druhém zápase

porazili Rokycany 4:2. Zde se nejvíce daří Michaelovi
Šrámkovi a Miroslavovi Kodýtkovi, tito hráči si ze dvou
zápasů odnesli po třech bodech. Branku juniorského béčka
dobře hájí Vladimír Hořký, jenž v těchto zápasech předvedl
výborné výkony. I mužskému béčku se daří. K prvnímu
zápasu nastoupili proti Rokycanům a přivezli si bod za
remízu 4:4. Naposledy vyhráli v Kaznějově 5:4. Střelecky se
zde vede Vladimíru Kořínkovi a Janovi Hochmannovi, oba po
dvou gólech. V Kaznějově se blýskl i Petr Mrázek, který
svými dvěma góly zajistil pro béčko vítězství, navíc byl
neodmyslitelně nejlepším hráčem na ledě.

PŘÍŠTÍ UTKÁNÍ
Mužské áčko čekají dvě nadcházející utkání venku. V sobotu 20. října vyrážejí naši borci do Bíliny. O týden později, 27.
října, zajíždějí na led pražské Kobry, kam pořádá fanklub výjezd. Domácího zápasu se dočkáme až 3. listopadu, kdy dorazí
Klášterec nad Ohří. Mužskému béčku můžeme přijít zafandit v sobotu 20. října, kdy na domácím ledě sehraje duel proti
KLH Božkov, utkání začíná v 18:15 hod. Juniorské áčko sehraje 19. října zápas v Litoměřicích. Juniorské béčko jede
20. října do Tábora. Na domácím ledě se představí o týden později, 27. října, kdy nastoupí proti Českému Krumlovu. Tak
přijďte na některé z utkání klatovských týmů a vypomožte jim svými hlasivkami k vítězství.

VÝJEZD NA KOBRU
Fanklub HC Klatovy pořádá výjezd na utkání HC Kobra Praha
vs. SHC Klatovy. Zápas se uskuteční v sobotu 27. října od
18:00 hod. V minulých letech se zde, na těchto venkovních
utkání týmu SHC, scházely rekordní počty fanoušků. V roce
2011 zde bylo 25 fans, o rok později 19. I letos, stejně jako
v minulosti, budeme preferovat společnou cestu vlakem.

Odjezd z klatovského nádraží bude v 12:46. Cena dopravy
tam i zpět při zakoupení společné jízdenky vyjde cca na
200,- Kč na osobu. Návrat do Klatov 23:58. Pro členy
fanklubu jedoucí vlakem budou opět přichystány řízečky na
cestu. Pokud byste chtěli vyrazit s námi, zamluvte si místo u
Jiřího Zavřela na tel.: 721 977 839, nejpozději do 26. října.

TENTO MAGAZÍN MOHL BÝT VYDÁN DÍKY PODPOŘE VŠECH SPONZORŮ V NĚM UVEDENÝCH. DALŠÍ ČÍSLO VYJDE 3.11. 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.
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