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 Na Kobře se otřásal stadion v základech, Klatovy však nevyhrály 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

V dnešním sobotním utkání již druhé poloviny sezóny 
přivítají Klatovácí hosty z Milevska. Letos Milevsko 
prozatím porazit nedokázali. V  jejich prvním střetnutím 
prohrály doma Klatovy 3:6 a v Milevsku 2:3. Nyní se 
Milevsko stabilně drží v první polovině tabulky. Mezi 
nejlepší střelce Milevska patří Josef Urbanec, který si v 17 
odehraných zápasech zapsal 11 gólů a 14 asistencí. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Daří se také Tomášovi Květoňovi, který ve 12 zápasech dal 7 
gólů a 8 asistencí. Oba dva hráči dříve působili v Písku. 
V minulém kole narazili na soupeře ze dna tabulky Sokolov. 
Tento zápas skončil vítězně pro Milevsko, a to v poměru 5:8. 
Klatovy ve středu 23.11. hrály doma proti Benešovu, 
kterému podlehly 2:4. Branky za Klatovy vstřelil Ondřej 
Hošťálek a Jiří Maxa. 

 

 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Klatovští fanoušci na Kobře. Foto: Petr Nový 

Tabulka 

1. Klášterec n. O 42 
2. Řisuty               36 
3. Kobra Praha    32 
4. Milevsko          32 
5. Jablonec           29 
6. Klatovy            23 
7. Děčín                23 
8. Benešov           21 
9. Bílina                18 
10. Sokolov          14 
 

Tabulka juniorů 
  

1. Ústí n. Labem   22 
2. Kladno              19 
3. Most                 19 
4. Letňany            17 
5. Litoměřice       17 
6. Klatovy            16 

7. Hvězda Praha  14 
8. Klášterec n.O  14 
9. Děčín                  8 
10. Příbram            4 
 

V sobotu 19.11. pořádal 
fanklub výjezd na utkání 
proti Kobře Praha. Účastí 
jsme pokořili loňský 
rekord, kdy nás zde bylo 
21. Na tomto zápase se 
sešlo rekordních 23 
fanoušků, kteří zde vytvořili 
skvělou a bouřlivou 
atmosféru. Bohužel to 
k vítězství klatovských 
hokejistů nepomohlo. 
Kobře jsme podlehli 4:1. 
Branku za Klatovy vstřelil 
Kocman. 

Vyjádření trenéra Radka 

Mužíka k zápasu: „Na 
tento zápas jsme dorazili 
v neúplné sestavě, což se 
také na ledě projevovalo. 
Chyběli nám především 
naši zkušení hráči, kteří byli 
nemocní. Kobra zaslouženě  

Sestava Klatov: Hubáček 
(Vachoušek) – Maxa, Hauer, 
Kocman J., Pavlis, Topinka, 
Pouska, Zeman, Hobl, Hošťálek, 
Bernard, Mrázek, Hucl, Kolařík, 
Vraný, Vizinger. 

 vyhrála. Což nás velice mrzí již 
kvůli tomu, že do Prahy dorazilo 
mnoho klatovských fanoušků, kteří 
zde vytvořili skvělou atmosféru. Už 
kvůli nim jsme ty tři body chtěli 
domů přivést, bohužel Kobra byla 
nad naše síly.“ 

                                                                                              Dnešní utkání 
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Junioři sehráli minulý pátek tvrdý  

boj s lídrem tabulky Ústím nad Labem. 

Zápas byl plný vyloučení a to  

v poměru 13:14. Krvavý šrám si odnesl 

 i obránce Klatov Jiří Straka. Bohužel  

na lídra nestačili a prohráli 2:5. Vyhrát  

naopak dokázali v neděli 20.11. na ledě 

Letců z Letňan a to 4:7. Dvěma  

góly a jednou asistencí k tomu přispěl 

Vizinger, který v poslední době 

pravidelně nastupuje i za A-tým. 

V pátek 25.11. sehrála doma juniorka 

utkání proti Děčínu, zápas ale skončil  

po uzávěrce magazínu. Vřele 

doporučujeme zápasy juniorů 

navštěvovat. Je na co se dívat, hokej je 

rychlý, agresivní a pro oči diváka 

celkově velmi atraktivní.  

 

 

Ve středu Klatovy zajedou na led Sokolova, kde by měly 

konečně zvítězit. Sokolov je v letošní sezóně značně 

oslaben o jejich klíčové hráče, zejména díky nepříliš dobré 

finanční situaci. Není proto divu, že se Sokolov utápí na 

dně tabulky. Doma Klatovy budou hrát v sobotu 3. 12. od 

 

 

17:30 s Řisutami Junioři zítra v neděli 27.11. vyjíždějí na led 

Příbrami, která je na posledním místě tabulky. Utkání začíná 

v 10:00. V pátek 2. 12. od 17:00 si junioři zahrají proti 

Litoměřicím, u kterých letos remizovali 5:5.             

                                                                                                              

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                   

TENTO MAGAZÍN MOHL  

BÝT VYDÁN DÍKY PODPOŘE 

VŠECH SPONZORŮ V NĚM 

UVEDENÝCH. DALŠÍ ČÍSLO 

VYJDE 3.12. 1.12. bude 

publikován na webu fanklubu. 

POKUD BYSTE I VY CHTĚLI 

COKOLIV INZEROVAT, ČI 

PROPAGOVAT, KONTAKTUJTE  

p. ZAVŘELA tel:721977839, 

ZAJISTÍTE TÍM EXISTENCI 

TOHOTO MAGAZÍNU. 

 

Juniorka 

Novinky v klubu 

Příští zápasy 

V týmu SHC došlo během první poloviny sezóny k velkým 

změnám v kádru. O tom kdo všechno odešel a kdo tým 

naopak doplnil, se bude možné dočíst o víkendu 

v připravovaném článku na webu HC Klatovy. Jedním 

z hráčů, který tým v nedávné době opustil je i gólman 

Antonín Štelmach. V letošní sezóně za Klatovy odchytal  

6 mistrovských zápasů. Během nich inkasoval celkem 21 

branek (3,5 na zápas). Jeho odchod byl nečekaný a přesný 

důvod jeho odchodu bude také námětem připravovaného 

článku. Jeho post zaujme zkušený klatovský gólman Petr 

Jež, který s týmem již pár týdnů trénuje. Aktivně bude 

moci do zápasů zasáhnout, až bude vyřízena jeho 

registrace. Je dost možné, že tomu bude tak již na 

dnešním zápase 26.11. proti Milevsku. 


