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Klatovy povinně vyhrály v Bílině, naděje tak pořád je
Velmi důležité vítězství si
přispaly na své konto
Klatovy, které vyplenily led
Bíliny a získaly cenné tři
body, které pro ně
znamenají zvýšení šance na
play off. Skvělý výkon
předvedl
v
utkání
především gólman Polívka,
který vychytal čisté konto,
ale i celý klatovský tým,
který pro vítězství nechal
na ledě vše! Důležitou
součástí byli také klatovští
fanklubáci, kterých se
v
Bílině
sjelo
15 a povzbuzováním hnali
svůj
tým
kupředu.
Rozhodující duel ale celek z
Pošumaví teprve čeká.
Kvůli
vítězství

Bílina vs. Klatovy 21.2.2015 (foto: Tereza Kozáková)

Klášterce musí klatovští ve středu
zdolat v posledním kole základní
části Žďár nad Sázavou! Branky
KT: 41. Pejchar (Blumentrit,
Kubeš), 46. Pejchar (Martinec,
Čuban)

Sestava Klatov: Polívka (Lejsek) –
Zeman, Martinec, Blumentrit,
Bouček, Houfek, Hobl, Bastl, Beran,
Pacanda,
Kubeš,
Pejchar,
Vondryska, Noga, Culek, Pondělík,
Čuban
aut.: M. Karlík

Dnešní utkání
Ve středu je na programu poslední kolo základní části druhé hokejové ligy. V tom čeká na klatovské
hokejisty zápas pravdy proti Žďáru nad Sázavou. Karty jsou rozdány jasně, pokud domácí zvítězí v
základní hrací době, postoupí do vyřazovacích bojů. Ve zbylých případech skončí v tabulce poslední
a bude jim reálně hrozit sestup. To hosté z Vysočiny dorazí v naprosté pohodě, neboť svou pozici pro
Play off už mají zajištěnou. Hosté tedy spíše budou ladit formu před vyřazovacími boji, a tak nedají
svou kůži lacino. Toto nesmírně těžké utkání začne na klatovském stadionu v 18.00, na utkání byla
delegována trojce rozhodčích jako hlavní Martin Grech na čarách mu pomůžou pánové Michal Rubáš
a Martin Tvrdík. Naposledy Žďár hostil rozjetý Děčín. A po vyrovnaném průběhu byl blízko tomu, aby
zastavil rozjetého soupeře, ale nepovedlo se mu to. Žďárští inkasovali vyrovnávací branku necelou
minutu před koncem. V prodloužení branka nepadla a tak přišly na řadu nájezdy, ve kterých se
trefovali pouze hosté ze severu Čech. Žďár si tak na své konto připsal bod pro prohře 3:4 po
nájezdech. Za Plameny se trefily: Kunstmüller, Štěpánek a Chlubna. Produktivitě Žďáru vládne Michal
Kaňka s 38 body a Aleš Padělek s 36 body.
aut.: M. Karlík
www.fanklubhcklatovy.cz

Muži A
1. Sokolov
2. Kobra
3. Tábor
4. Kolín
5. Vrchlabí
6. Jablonec
7. Žďár
8. Děčín
9. Nymburk
10.Řisuty
11.Bílina
12.M.Buděj.
13.Trutnov
14.Pelhřimov
15.Klášterec
16.J.Hradec
17.Klatovy

76
74
68
66
58
52
47
45
43
39
35
34
34
33
31
31
29

Muži B
1.Nejdek
2.Rokycany
3.Božkov
4.Klatovy
5.Kaznějov
6.Chotíkov
7.Třemošná
8.Pubec
9. Cheb

26
20
17
13
12
12
8
4
0

Junioři
1. Klatovy
2. Vimperk
3. Strakonice
4. Krumlov
5. Lužnice
6. Č.Buděj.

47
45
32
18
18
11

Dorost
1. J.Hradec
2. Klatovy
3. Strakonice
4. Vimperk
5. Domažlice
6.Rokycany

44
39
36
15
13
6

MUŽI “B“
Mužské béčko porazilo v posledním kole základní části Ve čtvrtfinále play-off se tak utkají s pátým Kaznějovem.
poslední Pubec Plzeň 6:3 a posunulo se tak na čtvrté místo. První zápas se odehraje v pátek 27.února v Plzni a odveta
v Klatovech v neděli 1.3 od 18:00.
Za Klatovy se trefil Dvořák, Kosnar 2x, Plánička a Kuželík.
aut. Václav Nauš

JUNIOŘI, DOROST
O víkendu sehráli junioři utkání v Českém Krumlově, kde vyhráli 4:1 a utvrdili si tak prozatím první příčku v tabulce. Trenér
Mařík k utkání řekl: I když není výsledek utkání tak výrazný jako v minulých zápasech, vážím si velice této výhry, neboť
vycházela z téměř bezchybné defenzivy a výborného Lavičky v brance. Soupeře, který se snažil, jsme téměř k ničemu
nepustili. Doufám, že dobrá obrana v posledních utkání bude pokračovat i nadále. Čeká nás v posledním kole sice poslední
tým tabulky, ale ve dvou vzájemných duelech s námi hráli ve dvou třetinách vyrovnanou partii. Musím klukům výrazně
připomenout, že poslední krok je vždy nejtěžší a nesmíme soupeře podcenit ani na okamžik.“ Dorostenci si přivezli vysokou
výhru z Rokycan, a to 6:0. Nejvíce se dařilo Radkovi Krsovi, který vstřelil dvě branky a na jednu přihrál.
aut. Jiří Zavřel, Antonín Mařík

NEJLEPŠÍ STŘELCI
Statistiky týmu SHC mezi útočníky vede Matěj Beran, který si v 15 zápasech zapsal 20 bodů (10+10), za ním je Tomáš
Pacanda, v 25 zápasech 17 bodů (13+4) a Vladislav Kubeš v 29 zápasech 17 bodů (4+13). Mezi obránci vede Lukáš Martinec
v 20 zápasech 10 bodů (0+10). V týmu juniorů se vede nejlépe útočníkovi Dominiku Pechovi, který z 17 zápasů získal 43
bodů (17+26), dále Miroslavu Kodýtkovi v 14 zápasech 41 bodů (20+21) a Tomáši Nekolovi v 14 zápasech 29 bodů (15+14),
z obránců se nejlépe vede Dominiku Hoškovi, který ve 13 zápasech získal 8 bodů (5+3). V dorostu se mezi útočníky vede
nejlépe Tomášovi Truchlému, ten v 18 zápasech získal 34 bodů (15+19), dále Krištofu Krsovi v 18 zápasech s 32 body
(18+14) a Dominiku Vávrovi v 17 zápasech s 26 body (12+14), z obránců je na tom nejlépe Daniel Prokop, který má po 18
zápasech 27 bodů (13+14).
aut. Jiří Zavřel

PŘÍŠTÍ UTKÁNÍ TÝMŮ SHC A HC
Hokejisty SHC Klatovy čeká dnes hodně důležité utkání.
V případě prohry, pro ně sezona končí a hrozí jim sestup do
kraje. V případě výhry půjdou klatovští do play-off. V sobotu
by se jelo ven a v pondělí by nastoupili doma. Mužské béčko
jede v pátek do Plzně, k odvetě nastoupí v neděli doma

od 18:00. Junioři sehrají důležité a zároveň poslední utkání
v neděli doma od 12:15 proti Budějicím. Pokud zvítězí,
vyhrají jihočeskou krajskou soutěž. K poslednímu zápasu
sezony nastoupí také dorostenci, a to v neděli od 9:45 proti
prvnímu Jindřichovu Hradci.
aut. Jiří Zavřel

TENTO FANKLUBÁK VYŠEL V CELKOVÉM POČTU VÝTISKŮ 50ks, KDY JEJ FINANCOVAL FANKLUB HC KLATOVY.
DALŠÍ ČÍSLO VYJDE PŘÍŠTÍ SEZONU. POKUD BYSTE I VY CHTĚLI COKOLIV INZEROVAT, ČI PROPAGOVAT, KONTAKTUJTE JIŘÍHO ZAVŘELA
tel:721977839, ZAJISTÍTE TÍM EXISTENCI TOHOTO MAGAZÍNU V PAPÍROVÉ PODOBĚ.

www.fanklubhcklatovy.cz

