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Klatovy mají na Kobře smůlu, počtvrté v řadě zde prohrály
Klatovy body z ledu pražské
Kobry nepřivezly. Utkání,
které skončilo výsledkem
3:1, začalo lépe pro domácí
tým, který šel z kraje druhé
periody
do
vedení.
V
posledním
dějství
zaznamenaly Klatovy skvělý
vstup do hry, když se po 26
vteřinách trefil Topinka
a srovnal na 1:1. Kobra
ovšem velice rychle přidala
další dva góly a stanovila
tak konečný výsledek na
již
zmiňovaných
3:1.
Klatovským hráčům se na
Kobře nedaří, a to i přesto,
že zde mají vždy velkou
podporu svých fanoušků.
Už počtvrté v řadě zde
Klatovy nedokázaly uhrát

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

54
53
51
43
40
40
38
33
33
26

Junioři A

Klatovští fanoušci na pražské Kobře. (Foto: Tereza Kozáková)

ani jeden bod. V brance Klatov
nastoupil po několika letech
Klatovák Zdeněk Rückl. I přes jeho
chybu, která přinesla první gól
Kobry, se prezentoval vcelku
dobrým dojmem. Na soupisce se

poprvé objevil junior Kodýtek, ale
do zápasu nezasáhl. Sestava
Klatov: Rückl (Smejkal) – Martinec,
Mrázek, Herr, Hucl, Blumentrit, Zeman,
Petráček, Pouska, Topinka, Steiner,
Vizinger, Vondryska, Čuban, Maxa, Němec,
Pavlis, Kodýtek, Pitel.

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

63
48
46
38
35
34
32
30
28
12

Dnešní utkání
V sobotu 26. ledna přivítají hokejisté SHC Klatovy hokejisty Klášterce nad Ohří. Půjde o velice
důležitou bitvu, protože Klatovy mají na 4. místě náskok 3 bodů právě na 5. Klášterec. Utkání nemá
jasného favorita, věřme však, že duel, který začne v 17:30, vyhrajeme. Po 28 duelech má Klášterec na
kontě 40 bodů a nachází se na 5. místě tabulky. Nejproduktivnější je zatím Martin Kalinovič s 22 body
(9+13), dobře si vede také Libor Řepík s 21 body (12+9). Z obránců je na tom nejlépe Martin Hartman
s 12 body (1+11). Branku nejčastěji hají několikaletá opora Klášterce Pavel Damašek. Soupeři na sebe
narazili už 38x. Lépe se daří Klášterci, ten zvítězil 24x. Letos se ale daří Klatovům, první duel v
Klášterci vyhrály 3:1, druhý 6:3 a třetí duel v Klášterci vyhrály Klatovy ve velmi omlazené sestavě 5:2.

Dorost
1. Strakonice
2. Lužnice
3. Vimperk
4. Č.Krumlov
5. Klatovy
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MUŽI “B“, JUNIOŘI
V prvním zápase play-off porazili klatovští hokejisté B týmu
Třemošnou 7:5, do odvety tak mají náskok dvou branek.
Zápas se příliš nelišil od posledního zápasu stejných
soupeřů. Ten se na klatovském zimním stadionu odehrál
před necelými dvěma týdny. Hosté opět nastoupili pouze s
desíti hráči a domácí toho nedokázali náležitě využít, navíc v
závěru inkasovali a přišli o dobrý výsledek. Za Klatovy
skórovali: Hochman 2x, Kuželík K., Kuželík R., Linhart,

Turhobr a Nauš. Junioři odehráli o víkendu dvě utkání.
V tom prvním povinně porazili v pátek poslední Beroun 5:2,
a to i bez klíčových hráčů, kteří se šetřili na sobotní utkání
týmu SHC. V neděli pak přivítali B tým Karlových Varů.
I přesto, že již vyhrávali 3:1, nakonec hostům z Varů
nečekaně podlehli 3:5. To juniorské béčko poslalo domů
České Budějovice s výpraskem 7:2. V tomto utkání spolu
nastoupili bratři Václav a Pavel Naušovi.

Turhobr, Nauš

DOROST
Klatovskému dorostu se stále nedaří. Naposledy podlehl doma týmu Strakonic vysoko 1:10. Klatovským hráčům se za celé
utkání podařilo vystřelit na branku soupeře pouze 16 krát, zato jejich soupeř byl při chuti a vystřelil si na branku domácích
50 krát. Této prohry se dorost dočkal i přesto, že po minulém zápasu udělal v sestavě mnoho změn. Ani tyto změny však
body nepřinesly a dorost se stále utápí na dně tabulky Krajské ligy dorostu v Jihočeském kraji.

PŘÍŠTÍ UTKÁNÍ
Ve středu 30. ledna zajíždějí hokejisté SHC do vzdáleného
Jablonce nad Nisou. Pokud uvažují o vstupu do play-off
z výhodnější pozice, je třeba odsud přivést všechny body.
Doma pak přivítají v sobotu 2. února tým Řisut. Mužské
béčko odjíždí v sobotu 26. ledna k odvetě 1. kola play-off do
Třemošné. O jejich dalším osudu rozhodne toto utkání.

Klatovům k postupu stačí i prohra o jednu branku. Juniory
můžeme přijít podpořit doma v neděli 27. ledna proti
prvnímu Kladnu od 10:00 a v pátek 1. února proti Klášterci
nad Ohří od 17:30. Juniorské béčko hraje v neděli 27. ledna
doma proti Vimperku, utkání začíná v 15:15. Dorost hraje
v ten den doma od 12:45 proti Českému Krumlovu.

SCHŮZE FANKLUBU
Rádi bychom pozvali všechny členy fanklubu, příznivce klatovského hokeje a všechny ostatní, kteří mají o klatovský hokej
zájem, na členskou schůzi Fanklubu HC Klatovy. Ta se uskuteční v pátek 1. února 2013 v restauračním salonku U Princů od
18:00 hod. Na schůzi budou pozváni i zástupci vedení HC a SHC Klatovy. Na programu bude jako již tradičně diskuse
o proběhlých a plánovaných akcí fanklubu, o finančním stavu fanklubácké kasy, o dění v HC a SHC Klatovy. Zhodnotíme
také náborovou kampaň hokejistů do přípravky a mnoho dalšího. Nově také fanklub vypisuje hlasováni o „Největšího
srdcaře týmu SHC Klatovy v sezóně 2012/13“. Členům budou rozdány hlasovací lístky, na kterých budou moci zaškrtnout
svého favorita pro tuto cenu. Hlasování bude ukončeno na konci sezóny a cena bude hokejistovi předána na společném
posezení hokejistů a fanoušků po ukončení sezóny.

TENTO MAGAZÍN MOHL BÝT VYDÁN DÍKY PODPOŘE VŠECH SPONZORŮ V NĚM UVEDENÝCH. DALŠÍ ČÍSLO VYJDE 13.1. 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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