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Klatovy nestačily na Sokolov, domů se vrátily bez bodu 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
  

 
Klatovští hokejisté dne 3.12. nastoupí proti favorizovaným 
Řisutům. Klatované si určitě budou chtít udobřit své 
fanoušky za středeční prohrané derby v Sokolově, a tak  
si jistě budou chtít připsat proti Řisutům tři body.  
Řisuty patří dlouhodobě k týmům, které okupují špičku 
soutěže. V letošní sezóně tomu není jinak, řisutští podávají 
velice dobré výkony a se 42 body jsou na druhém místě.  

 
 
 

 
Nejproduktivnějším hráčem je Matěj Kos s 20 body (9+11), 
střelecky se daří i Tomášovi Landovi s 16 body (6+10).  
Z obránců je na tom nejlépe Martin Ton (4+7). Branku hájí Vít 
Schwamberger. Ze 31 vzájemných zápasů vyhrály Klatovy 
sedmnáctkrát. Nejvyšší výhru zaznamenaly  v roce 2009, když 
vyhrály ve Slaném 7:4, naopak největší prohra je  
z roku 2007, kdy Klatovy prohrály 10:1.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Klatovští hráči v domácím utkání letošní sezóny proti Sokolovu. Foto: Josef Moravec 

Tabulka 

1. Klášterec n. O 45 
2. Řisuty               42 
3. Jablonec           32 
4. Milevsko          32 
5. Kora Praha      32 
6. Benešov           27 
7. Klatovy            26 

8. Děčín                26 
9. Bílina                21 
10. Sokolov          20 
 

 

Tabulka juniorů 
  

1. Ústí n. Labem   28 
2. Most                 21 
3. Kladno              19 
4. Klatovy            18 

5. Letňany            17 
6. Litoměřice       17 
7. Hvězda Praha  16 
8. Klášterec n.O  14 
9. Děčín                  8 
10. Příbram            4 

Ve středu 30. listopadu  
se v Sokolově hrálo 
západočeské derby proti 
Klatovům. Sokolov se letos 
utápí na dně tabulky, 
především díky nedobré 
finanční situaci klubu. 
V posledních zápasech však 
nějaké ty bodíky sbírají, 
zejména zásluhou hráčů 
z Mostu, kteří zde mají 
vyjednané střídavé starty. 
V předchozím kole Sokolov 
překvapil tím, že zdolal 
Řisuty 2:0. Nyní došlo  
i k překvapení mnoha 
Klatovanů. Sokolov vyhrál 
7:3.  

Vyjádření trenéra Radka 

Mužíka k zápasu: Sokolov 
nás překvapil zejména 
v první třetině, kdy nás 
přehrával. Druhou třetinu 
jsme hráli lépe my. 
Kdybychom neměli smůlu 

 

Sestava Klatov: Jež (44. Hubáček) - 
Mrázek, Zeman, Hauer, Bernad, 
Hucl, Kořínek, Pouska - Topinka, 
Kajer, Petráček - Hošťálek, Steiner, 
Vizinger - Pavlis, Hobl, Čuban. 

v zakončení, mohlo být po druhé 
třetině skóre vyrovnané 3:3. 
Bohužel jsme v ní naopak gól 
inkasovali.  
 
Branky a asistence Klatov: 11. 
Topinka (Steiner, Kořínek), 43. 
Steiner (Kajer), 60. Kořínek (Pavlis, 
Hobl). 

                                                                                              Dnešní utkání 
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Junioři se díky dvěma výhrám během 

minulého týdne přesunuli v tabulce na 

pěkné čtvrté místo. Dne 25. 11. doma 

porazili Děčín 5:2. V neděli 27. 11. 

sehráli utkání s poslední Příbramí, 

kterou s přehledem deklasovali 9:1.  

O zaslouženou výhru se nejvíce 

zasloužil Jakub Flek svým hattrickem.  

 

Včera 2. 12. proběhl V Klatovech přímý 

souboj o 4. místo v tabulce, kde junioři 

sehráli duel proti Litoměřicím.  

V případě zaváhání Kladna a výhry 

klatovských, se junioři mohli posunout 

dokonce na 3. příčku. Tento zápas se 

však odehrál až po uzávěrce magazínu. 

 

 

K dalšímu utkání nastoupí klatovské áčko příští sobotu  

10. 12. a to proti Děčínu. Jak je tomu každou sobotu, zápas 

začíná v 17:30. Tomuto utkání bude předcházet  

Velká čertovská show na ledě, na kterou Vás tímto srdečně  

 

 

zveme. Junioři sehrají v pátek 9. 12. zápas v Klášterci nad 

Ohří. Doma je můžete podpořit svými hlasivkami v neděli  

11. 12., kdy do Klatov zavítá tým z Kladna. K vidění určitě 

bude velký souboj o umístění v horní pozici tabulky. 

                                                                                                              

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                   

Tým klatovských juniorů. Foto: Josef Moravec 

Juniorka 

! ! ! Velká čertovská show na ledě ! ! ! 

Příští zápasy 

Fanklub HC Klatovy ve spolupráci s DDM Klatovy  

si Vás dovoluje pozvat na Velkou čertovskou show na ledě 

pořádanou pro děti z janovického Klokánku, ale i širokou 

veřejnost. Na programu jsou soutěže na ledě, diskotéka  

na bruslích a možná přijde i Mikuláš. Programu na  

ledě se mohou aktivně účastnit zejména děti.  

Brusle nutné! Během akce bude možnost finančně přispět  

Fondu ohrožených dětí Klokánek do jejich kasičky, vítaná 

 je také jakákoliv hmotná pomoc (nejlépe v podobě 

sportovních potřeb). Na akci, která začíná ve 14:15  

a končí v 16:15 je VSTUP ZDARMA. Moderovat bude Honza 

Antal, hudební doprovod se postará František Pelíšek. 

Občerstvení zajištěno. Po show bude následovat hokejové 

utkání SHC Klatovy vs. HC Děčín. Mládež (do 18 let) 

zúčastněná na této akci má vstup na hokej zdarma. 

 

TENTO MAGAZÍN MOHL BÝT VYDÁN 

DÍKY PODPOŘE VŠECH SPONZORŮ 

V NĚM UVEDENÝCH. DALŠÍ ČÍSLO 

VYJDE 17.12. 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. 

 


