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Klatovy podlehly Kobře, po základní části zůstanou sedmé
Klatovští hokejisté prohráli
na ledě Kobry 3:2 i přesto,
že se hned v úvodní minutě
po pěkné Maxovo střele
dostali do jednogólového
vedení. Poté se však do
větších šancí dostávali
spíše pražští hráči, kteří
ještě v první třetině otočili
skóre ve svůj prospěch na
2:1. Druhá třetina byla
vcelku vyrovnaná, čemuž
také odpovídal výsledek
této třetiny 1:1. Ve třetí
třetině se takřka nic
zajímavého nedělo, ani gól
v ní nepadl. Kobra si tak do
tabulky zapsala 3 body po
výhře 3:2.
Na Kobru pořádal fanklub
výjezd. Do Prahy se vydalo
5 fanoušků vlakem a 9
auty. Společně s rodinnými
příslušníky
klatovských
hráčů se zde nakonec sešlo
19 příznivců červenobílých.
Nový
rekord
v počtu
klatovských fanoušků na
Kobře tak nepadl, nejvíce
jich zde bylo 19.11. 2011
a to 25.
Většina fandů, i podle
ankety na webu fanklubu,
doufalo v to, že se na
Kobru vrátíme, protože ji

Tabulka
1. Klášterec n. O 76
2. Řisuty
68
3. Kobra Praha 59
4. Milevsko
54
5. Jablonec
52
6. Děčín
52
7. Klatovy
48
8. Benešov
43
9. Bílina
42
10. Sokolov
31
Tabulka juniorů

Klatovští fanoušci na Kobře. Foto: Marie Kozáková

dostaneme jako soupeře ve
čtvrtfinále play-off. Po výhře
Kobry nad Klatovama tomu však
nahrával pouze fakt, že by
Jablonec prohrál se Sokolovem a
Kláštercem. Jablonec však Sokolov
suverénně porazil, Klatovy tak
v play-off narazí na borce z Řisut.
Vyjádření trenéra Radka Mužíka
k zápasu: Tento zápas byl po
celou dobu velmi vyrovnaný.
Kobře zde šlo o to udržet se na 3.
příčce tabulky, nám zas o to, mít
eventuelní šanci na příčku šestou.
Bohužel se nám body přivést
nepovedlo. Opět jsme dopláceli

na neproměňování šancí. Co
k tomu říct, Kobra prostě dala
o gól víc. Rádi bychom také
poděkovali divákům, kteří nás
sem přijeli podpořit. Vytvořili zde
pěknou atmosféru.
Branky a asistence Klatov:
1. Maxa (Topinka, Mrázek), 33.
Hobl (Kořínek, Bernard)

Sestava Klatov: Mazanec (Hubáček), Mrázek, Zeman, Herr,
Bernard, Hucl, Ruprecht, Kořínek,
Pouska, Topinka, Maxa, Petráček,
Baxa, Flek, Hobl, Kocman, Čuban
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1. Ústí n. Labem 44
2. Kladno
39
3. Klatovy
36
4. Letňany
35
5. Litoměřice
32
6. Hvězda Praha 29
7. Most
29
8. Klášterec n.O 29
9. Děčín
13
10. Příbram
6
Tabulka dorostu
1. Ústí
42
2. Kadaň
34
3. Most
34
4. Litoměřice
32
5. Třemošná
28
6. Kobra Praha 28
7. Hvězda Praha 25
8. Karlovy V. „B“ 20
9. Klatovy
13
10. Benátky n. J. 12

Dnešní utkání
Dnes 15. 2. se na klatovském zimním stadionu odehraje
zápas 36. kola druhé ligy, které je zároveň kolem posledním.
V tomto utkání domácím téměř o nic nepůjde, jedinou
motivací bude zvýšení sebevědomí před play-off. Naopak
hosté budou potřebovat zvítězit, aby účast ve vyřazovací
části měli jistou. Hostující celek tažený jeho nejlepšími

střelci Michalem Kaňkou a Davidem Decsym dorazí do
Klatov s jediným cílem, zvítězit a zajistit si postup do
vyřazovací části. Benešov je momentálně osmý s 43 body
a s jednobodovým náskokem na devátou Bílinu, se kterou
tak hosté svedou boj o play-off na dálku. Lze tedy očekávat,
že klatovští hráči to jednoduché mít nebudou.

Příští utkání
SHC Klatovy nastoupí v sobotu 18.2. k prvnímu zápasu
čtvrtfinále play-off. Soupeřem mu bude celek z Řisut. Toto
utkání začíná v 17:00 ve Slaném. V pondělí 20.2. přijedou
Řisuty na oplátku do Klatov, utkání začne v 18:00. Třetí kolo
čtvrtfinále se uskuteční opět na ledě ve Slaném, ve středu
22.2. od 18:00. Hraje se na 3 vítězná utkání. Pokud tedy po
těchto zápasech nebude rozhodnuto, v pátek 24.2. se hraje
opět v Klatovech od 18:00, popřípadě v neděli ve Slaném.

Tým juniorky sehraje doma tento pátek 17.2. od 17:00 hod
zápas proti Mostu. V neděli 19.2. zajede na led pražské
Hvězdy. Oba tyto zápasy pro ně budou nesmírně důležité.
Tým klatovských juniorů se totiž netají tím, že se chtějí
v letošní sezóně umístit na co nejvyšší pozici, nejlépe do
třetího místa. Ve hře je ještě 12 bodů, a tak je stále o co
hrát. V pátek 24.2. se navíc v Klatovech odehraje od 17:00
hod divácky atraktivní zápas proti lídrovi z Ústí nad Labem.

!!! NA PLAY-OFF S FANKLUBEM ZADARMO !!!
Nic naplat. Sezóna 2011/12 utekla jako voda a my se dnes 15.2. setkáváme na zimním stadiónu v jejím posledním kole.
Klatovští hráči v ní obsadili sedmé místo, což pro mnohé z nás není přívětivé. Proto doufáme, že se nám hráči odvděčí
alespoň tím, že se v play-off dostanou co nejdále! Ve čtvrtfinále narazíme na silný celek z Řisut. První kolo se hraje ve
Slaném v sobotu 18.2. od 17:00 hod. Fanklub sem samozřejmě pořádá výjezd. Do Slaného se s největší pravděpodobností
přepravíme mikrobusem. V případě nenaplnění kapacity mikrobusu, vyrážíme auty. Předpokládaný odjezd z Klatov bude
již ve 13hod, abychom si stihli projít město a sešli se všichni v místním rodinném pivovaru Antoš, kde budeme mít
zamluvená místa. Jelikož jsme na zimáku během sezóny vybírali pokuty za sprostá slova a neúčasti na utkáních, jsou
k dispozici na tento výjezd nějaké finance. Pokud vyrazíme mikrobusem, vybraná částka padne na něj. Pokud se pojede
auty, dostane každá vypravená posádka z Klatov peníze na benzín. Podmínkou je však účast na společném posezení
v pivovaru. Zájemci o výjezd, nechť se hlásí nejdéle do 17.2. dopoledne Jiřímu Zavřelovi na tel.: 721 977 839.

Děkujeme všem, kteří
si s chutí četli našeho
Fanklubáka. V letošní
sezóně už žádné číslo
nevyjde. Pevně však
věříme v to, že bude
fanklub
schopen
vydávat tento plátek
i
v sezóně
příští.
Všechna
vydání
najdete uložena na:
www.fanklubhcklatovy
.cz
www.fanklubhcklatovy.cz

