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Ze Slaného bez bodu, ze vzdáleného Jablonce taktéž
Klatovští hráči nestačili
v sobotu 15. prosince na
favorizovanější tým Řisut.
Na ledě ve Slaném mu
podlehli 5:2. Po vyrovnané
první třetině, která skončila
1:1, vstoupili do posledních
dvou
třetin
aktivněji
domácí a rozhodli tak
o jejich konečné výhře. Za
Klatovy svým bojovným
výkonem dvakrát skóroval
Čuban. Několik tutovek
zmařil dobře chytající
Pravda.
Do
Slaného
vyrazilo i 9 klatovských
fanoušků. Celkem bylo na
tomto utkání 50 diváků.
Podobný
scénář
se
odehrával i v pondělní
dohrávce v Jablonci.

Muži A
1. Děčín
2. Řisuty
3. Tábor
4. Klatovy
5. Kobra Pha
6. Jablonec
7. Bílina
8. Klášterec
9. Sokolov
10. Milevsko
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44
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32
28
27
27
19

Muži B

Klatovský tým před utkáním ve Slaném (Foto: Tereza Kozáková)

Klatovům se nepodařilo oplatit
Vlkům porážku z minulého týdne.
Opět na ně recept nenašli
a podlehli jim 5:2. Nebýt Příhody
v brance, mohlo být hůř. Za
Klatovy se trefil Vondryska a Maxa.

Sestava Klatov z Jablonce: Příhoda
(Lavička) - Mrázek, Zeman,
Martinec, Blomentrit, Petráček,
Pouska, Bastl, Maxa. Farný, Němec,
Pacanda, Topinka, Soupír, Mainer,
Čuban, Vondryska.

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

17
17
12
12
11
10
6
1

Junioři A

Dnešní utkání
Ve středu 19. prosince sehraje tým SHC Klatovy na domácím ledě poslední letošní zápas, soupeřem
mu bude první Děčín. Klatovákům se v posledních několika zápasech moc nedaří, proto budou
potřebovat obrovskou podporu svých fanoušků, aby konečně toto prokletí proher zlomili.
Doufejme, že se jim to podaří a nadělí tak svým fanouškům vysokou výhrou pěkný dárek pod
stromeček. Utkání začíná v 18:00. Celek Děčína podává v letošní sezóně velmi kvalitní výkony. Z 23
duelů vytěžili děčínští 45 bodů. Zejména doma je Děčín silný, zde získal 31 bodů. Mužstvo se nejvíce
opírá o produktivitu dvojce Michal Oliverius (9+23) a Lukáš Zíka (12+15). Z obrany je na tom nejlépe
Milan Stezka s 11 body (4+7). Branku hájí Lukáš Lavinger.

www.fanklubhcklatovy.cz

1. Kladno
2. Letňany
3. Klatovy
4. Hvězda Pha
5. Klášterec
6. K. Vary B
7. Kobra Pha
8. Most
9. Litoměřice
10. Beroun

48
39
36
28
28
27
26
23
20
7

MUŽI “B“, JUNIOŘI
Béčko mužů přivítalo doma v sobotu poslední tým tabulky,
Pubec Plzeň. Nechybělo málo a Pubec se málem postaral
o překvapení, ve druhé třetině prohrávaly Klatovy 1:2.
V této době vychytal domácí gólman Jonáš trestné střílení
hostů, poté se vše otočilo a Klatováci skóre otočili ve svůj
prospěch na konečných 10:2. Za Klatovy se trefil

3x Hochman, 2x Kuželík R., Dvořák, Babka, Valečka, Nauš
a Plánička. Juniorské áčko mělo o víkendu volno. Béčko
sehrálo v sobotu zápas proti Českému Krumlovu. Senzačně
ho převálcovalo a vyhrálo 8:3. Hattrick zaznamenal stejně
jako minule Václav Nauš, který pravidelně nastupuje za
juniorské áčko, několikrát se prezentoval i v mužském áčku.

DOROST
Poslední zápas letošního roku sehráli v sobotu klatovští dorostenci na ledě Strakonic. Bohužel ani tentokrát Klatovy body
nebraly. Za výhru 5:1 všechny připadly Strakonicím. Za Klatovy skóre kosmeticky upravil Šlehofer. Nebýt v brance výborně
chytajícího Skolka, mohlo být skóre daleko horší. . Jedním gólem se vyhrát nedá, dodal mimo jiné k zápasu se Strakonicemi
Miroslav Vísner. Dále pokračoval: "HC Klatovy hrály poslední mistrovské utkání v tomto roce na ledě Strakonic. Už od
začátku náš tým věděl, že to nebude lehké utkání. Netrvalo to dlouho a už ve druhé minutě jsme udělali chybu v obranném
pásmu a bylo to 1:0. Potom jsme se snažili kombinovat útočně a dočkali jsme se zaslouženého vyrovnání na 1:1, když
Plojhar přihrál Šlehofrerovi a ten mezi kruhy prostřelil domácího brankáře. Pak přišel z naší strany opět špatně rozehraný
puk a soupeř se mohl radovat ze zvýšení skóre na 2:1 v 11. minutě. Soupeř opět udeřil v 17. minutě po kombinaci
Dlouhého s Němejcem a bylo to 3:1. Tak také skončila první třetina. Do druhé třetiny jsme nastupovali s tím, že chceme
uspět před soupeřovou brankou. I když soupeř na nás vyslal 20 střel, tak druhá třetina skončila 0:0. Zde musím vyzdvihnout
výkon brankáře Skolka. Do třetí třetiny jsme šli s tím, že nemáme co ztratit. Ale soupeř nám nedovolil nic, všude jsme byli
o chvilku pozdě. I chyby v obranném pásmu se kupily, a tak soupeř toho využil ve 48. minutě, když zvýšil na 4:1. Konečný
skóre se měnilo v 59. minutě, když domácí opět trestali po pěkné kombinaci na 5:1. Rád bych pochválil bodování domácích
hráčů Dlouhého 2+2 a Němejce 2+1. Na střely utkání skončilo 53:19. V tomto zápase jsme propadli hlavně v bruslení."

PŘÍŠTÍ UTKÁNÍ
Jelikož se blíží čas Vánoc, pohodu a klid těchto svátků si
bude dopřávat i většina klatovských hokejových týmů. Tým
SHC Klatovy nastoupí k dalšímu utkání až 5. ledna, kdy
doma přivítá Milevsko, utkání začíná v 17:30. Béčko mužů
odcestuje 22. prosince do Plzně, kde se utká s Chotíkevem.

Juniorské áčko můžete svou návštěvou podpořit doma 21.
prosince, kdy nastoupí v 17:30 proti Klášterci nad Ohří.
Juniorské béčko sehraje další utkání až 5. ledna. Doma
zabojuje proti Soběslavy, kterou v minulém utkání porazili
3:5 na jejich ledě.

DO NOVÉHO ROKU TO NEJLEPŠÍ
Fanklub HC Klatovy přeje především všem svým členům, ale i všem svým příznivcům, krásné prožití Vánoc a jejich svátků.
Pevně doufáme, že do roku 2013 vkročíte tou pravou nohou a hlavně, že nás v něm nezapomenete podporovat minimálně
tak, jako tomu bylo letos. Věříme, že ten nový rok, který nás čeká, přinese mnoho dobrého a dokážou se v něm mnohem
více sjednotit klatovští fanoušci, kteří na klatovském zimáku zajisté dokážou vytvořit pro naše hokejisty skvělou kulisu.
TENTO MAGAZÍN MOHL BÝT VYDÁN DÍKY PODPOŘE VŠECH SPONZORŮ V NĚM UVEDENÝCH. DALŠÍ ČÍSLO VYJDE 12.1. 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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