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Klatovy prohrály v Jablonci, body nevezou ani z Klášterce 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Hobl v dobré příležitosti proti kláštereckému gólmanovi v domácím utkání roku 2011.   

Tabulka “A“ týmu 
  

1. Klášterec n. O 57 
2. Řisuty               51 
3. Kobra Praha    41    
4. Milevsko          39 
5. Jablonec           38 
6. Děčín                36 
7. Benešov           31 
8. Klatovy            30   
9. Bílina                29 
10. Sokolov          23 
 
Tabulka juniorů 

   

1. Ústí n. Labem   29 
2. Kladno              27 
3. Most                 24 
4. Letňany            22 
5. Litoměřice       22 
6. Klatovy            21 
7. Hvězda Praha  19 
8. Klášterec n.O  19 
9. Děčín                  8 
10. Příbram            5 
 
Tabulka st. dorostu 

 

1. Ústí                   30 
2. Most                 26 
3. Kadaň               25 
4. Třemošná        22 
5. Kobra Praha    22 
6. Litoměřice       21 
7. Karlovy V. “B“ 19 
8. Hvězda Praha  18 
9. Benátky n.J.     10 
10. Klatovy            5 

Klatovští  hokejisté  sehráli  
na konci  roku 2011 poslední 
utkání  21.  prosince 
v Jablonci  nad  Nisou.  Toto 
utkání  bylo  pro  klatovský 
tým  velmi  důležité. 
Případným  vítězstvím  se 
mohli  posunout  v tabulce  
o  příčku  výše.  Bohužel  do 
Jablonce  dorazila  dosti 
ochablá  základní  sestava, 
která  musela  být  cestou 
doplněna  spoustou  hráčů 
z Plzně. Ani ti však Klatovům 
k vítězství  nepomohli  
a  fanoušci  se  tak  hezkého 
dárku  k Vánocům  od  svých 
hokejistů  nedočkali.  Jablo‐
nec vyhrál 5:2. A to  i přesto, 
že  Klatovy  vedly  v polovině 
utkání  2:0.  Vedení  si  ale 
udržet nedokázaly.                       
 
Branky  a  nahrávky  Klatov:   
27.  Vizinger  (Petruška),  29. 
Steiner (Topinka, Zeman). 

Sestava  Klatov:  Mazanec 
(Jonáš)  ‐  Zeman,  Ruprecht, 
Mrázek,  Kořínek,  Šimandl, 
Kulhánek,  Vizinger,  Pouska, 
Topinka,  Pavlis,  Steiner, 
Sedláček,  Petráček,  Petruš‐
ka, Vondryska. 

 

s velmi mladým  týmem. Ale  i  tak 
jsme dokázali  lídra  tabulky  velmi 
dobře  potrápit.  Věřím,  že  kdyby 
se  nám  povedlo  proměnit 
vyložené šance, přivezeme domů 
alespoň bod.“  
Branky  a  nahrávky  Klatov:  6. 
Pavlis  (Topinka,  Pouska),  40. 
Peruška  (Bernard),  45.  Bernard 
(Petruška),  54.  Bernard  (Kajer, 
Pavlis). 
Sestava  Klatov:  Hubáček 
(Smejkal)  ‐  Mrázek,  Zeman, 
Ruprecht,  Bernard,  Šimandl, 
Kořínek,  Pouska,  Herr,  Topinka, 
Kajer,  Petráček,  Flek,  Baxa, 
Vizinger, Pavlis, Petruška. 

Ve  středu  4.  ledna  se  dohrávalo 
odložené  utkání  ze  14.  prosince, 
kvůli marodce klatovského  týmu. 
Do  Klášterce  dorazily  Klatovy 
v ještě  chudší  základní  sestavě, 
než  tomu  bylo  v Jablonci.  Do 
Klášterce  nedorazili  naši  nejlepší 
střelci Hobl se Steinerem, ale ani 
Maxa,  Hauer,  Čuban,  Jež  atd. 
Zápas  odehrála  spíše  naše 
juniorka a někteří hráči vypůjčení 
z Plzně.  I přes  jejich dobrý výkon 
není  divu,  že  se  překvapení 
neuskutečnilo  a  lídra  tabulky 
jsme porazit nedokázali. Klášterec 
zvítězil  7:4.  Vyjádření  Radka 
Mužíka k zápasu: „Hráli jsme zde 

www.fanklubhcklatovy.cz 



   

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Dnešní utkání

Dnes  proti  Klatovům  nastoupí  celek  Kobry  Praha.  Pražská 
Kobra je letos jednoznačně největším překvapením soutěže. 
V minulosti patřila k jasným outsiderům, za to nyní okupuje 
třetí  příčku  tabulky.  K tomu  jim  pomáhá  nejeden  hostující 
hráč z pražské Sparty. Nejproduktivnějším střelcem Kobry je 
Jiří Jakeš s 36 body (23+13). Dříve tento hráč působil v České 

Lípě nebo v Roudnici nad Labem. Může se také pochlubit 99 
trestnými minutami, které obdržel během 21 utkání. Dalším 
střelecky  aktivním  hráčem  je  Martin  Kocman  s 23  body 
(7+16) dříve působící v Benešově  či Benátkách nad  Jizerou. 
V minulém kole Kobra doma roznesla Sokolov 11:2. Hattrick 
zaznamenal třetí nejlepší střelec Kobry Martin Paris.  

     
                                                                                                            
 

 

   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

                   

Fanklub HC Klatovy pořádá výjezd na utkání HC Milevsko 2010 vs. SHC Klatovy. Zápas se uskuteční v sobotu 14.  ledna od 
17:00. V roce 2011 se na tomto výjezdu sešlo 15 klatovských fanoušků, kteří do Milevska vyrazili auty. Letos tomu nebude 
jinak.  Vzhledem  ke  zdlouhavé  cestě  vlakem,  volíme  dopravu  opět  osobními  auty,  v jednání  je  i  menší  mikrobus. 
Předpokládaný odjezd z Klatov je již ve 14:30, abychom před utkáním stihli navštívit historickou část města. Cena dopravy 
cca 100,‐ Kč. Pokud byste chtěli vyrazit s námi, zamluvte si místo u Jiřího Zavřela na tel.: 721 977 839 nejdéle do 13. ledna.  

 

TENTO  MAGAZÍN  MOHL  BÝT  VYDÁN 
DÍKY  PODPOŘE  VŠECH  SPONZORŮ 
V NĚM  UVEDENÝCH.  DALŠÍ  ČÍSLO 
VYJDE  18.1.  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. 

VÝJEZD DO MILEVSKA

Ve  středu  11.  ledna  zajíždí  celek  SHC  na  led  Benešova. 
Benešov  se  nachází  v tabulce  těsně  nad  Klatováky,  proto 
bude  velmi důležité přivést domů  tři body. To  samé  se dá 
říci  i  o  zápasu  následující  sobotu  14.  ledna,  kdy  klatovští 
pojedou do Milevska. Na tento zápas pořádá fanklub výjezd. 

Junioři hrají doma v neděli 8.  ledna od 10:00 proti Hvězdě 
Praha.  Po  nezdarech,  které  tým  doprovázely  před  koncem 
roku  2011,  by  si  určitě  junioři  chtěli  zlepšit  náladu  a  před 
domácím  publikem  vyhrát.  V pátek  13.  ledna  zajíždějí  do 
Ústí. V neděli 15. ledna od 10:00 hrají doma proti Letňanům.  

                                                                                              Příští utkání

www.fanklubhcklatovy.cz 


