17. sezóna klubu 2016/17:
1) HC Tempo Staňkov - HC Panasonic Plzeň 2:5
[SO 17. září 2016 - ZS Domažlice – 10:30 hod.]
po třetinách: 0:1, 1:3, 1:1
Komentář k zápasu:
Do prvního utkání nové sezony nastoupila obě mužstva nekompletní, ale přestože stály proti
sobě na každé straně jen dvě kompletní pětky, začalo se velmi svižně. Na začátku druhé minuty
tečoval osamocený hostující útočník střelu od mantinelu a Plzeňané se ujali rychlého vedení.
Vstřelené branka dala hostům klid na jejich hokejky a předváděli pěknou kombinační hru. Na
začátku druhé části se podařilo Staňkovu srovnat díky střele Petra Hoffmana, kterému přihrál Jiří
Látal. Hra domácího mužstva však měla dost nepřesností, které soupeř následně využil a
odskočil o tři branky. V závěrečné třetině sice díky Jiřímu Látalovi, po přihrávce Tomáše Petržíka,
podařilo Staňkovu snížit, ale hosté si pět minut před koncem pojistili výhru v tomto zápase.
Celkově lze říci, že počet střel byl na obou stranách poměrně vyrovnaný, ale hosté měli herní
projev výrazně lepší. I u Tempařů se sice našli v utkání světlé okamžiky, ale nepodařilo se jim z
nich vytěžit více než jen dvě nastřelené tyče soupeřovy branky.

Sestava HC Staňkov:
Jan Brožovský - Petr Hoffman, Jiří Látal, Pavel Blacký, Tomáš Nový, Martin Kapitán, Josef
Falout - Tomáš Petržík, Jiří Liebl, Marek Přibyl, Ladislav Kabourek.
Branky: Hoffman, Látal
Vyloučení: Kapitán, Petržík 2 min.

2) Sokol Díly - HC Tempo Staňkov 3:4
[NE 25. září 2016 - ZS Domažlice – 18:00 hod.]
po třetinách: 0:1, 0:0, 3:3
Komentář k zápasu:
Již druhé kolo letošního ročníku svedlo proti sobě dva tradiční rivaly z Domažlicka. Hned od
úvodu zápasu bylo vidět, že obě mužstva budou stavět na pečlivé obraně. To však vzalo za své

již na konci čtvrté minuty, kdy se Staňkovu povedla pěkná kombinace Tomáše Nového a
pohotově zakončujícího Martina Kapitána. Hra byla nadále velmi vyrovnaná, ale Tempaři další
vytvořené šance promarnili. A, že jich nebylo málo. Druhá třetina měla od začátku rychlejší spád,
ale i přes několik početních výhod, změnu ve skóre nepřinesla. Vše doslova dohnala závěrečná
část, kdy hned v úvodu staňkovští navýšili své vedení na 0:2 zásluhou akce Marka Přibyla, který
našel nepokrytého Jiřího Látala. Za tři minuty však domácí vstřelili kontaktní branku na 1:2, když
nastřelený puk vypadl ze skrumáže hráčů a jejich hráč jej došťouchl do branky. Za dvě minuty se
podařilo Dílům se štěstím vyrovnat na 2:2, když v přesilové hře pět na tři si srazil holí
hostující obránce puk do protipohybu přesunujícího se svého gólmana. Za další dvě minuty
dokonaly Díly obrat na 3:2 po přečíslení dva na jednoho. Do konce utkání chybělo jen sedm
minut a zdálo se, že si domácí své vedení v klidu pohlídají. Jenže pět minut před koncem pronikl
z levé strany staňkovský útočník Tomáš Přibyl a vyrovnal na 3:3 přesnou střelou zápěstím do
horního levého rohu soupeřovy branky. Minutu poté vyslal staňkovský obránce Tomáš Petržík do
úniku Jiřího Látala, který se přesně trefil opět do horního rohu dílské branky, tentokrát z pravé
strany a bylo to 3:4. Staňkovu se tak podařil obrat ve skóre soupeři dokonale oplatit, a za
předvedený výkon si právem odvezl plný počet bodů.

Sestava HC Staňkov:
Jan Brožovský - Petr Hoffman, Jiří Látal, David Dvořák, Tomáš Nový, Martin Kapitán, Tomáš
Přibyl - Tomáš Petržík, Pavel Blacký, Vojtěch Němec, Marek Přibyl, Ladislav Kabourek.
Branky: Látal 2 , Kapitán, Přibyl T.
Vyloučení: Přibyl T., Nový 4 min., Němec, Dvořák, Látal, Hoffman 2 min.

3) HC Tempo Staňkov - Apollo Kaznějov 9:3
[SO 1. října 2016 - ZS Domažlice – 18:00 hod.]
po třetinách: 3:1, 4:1, 2:1
Komentář k zápasu:
Soupeř z Kaznějova nastoupil k utkání pouze v osmi hráčích, a na jeho hře to bylo znát, protože
se soustředil především na obranu a případné protiútoky. Staňkov však od začátku dobře
kombinoval a hned ve druhé minutě se ujal vedení po samostatné akci Marka Přibyla, do které jej
vyslal Tomáš Přibyl. V desáté minutě navýšil Staňkov své vedení díky souhře Tomáše Nového a
zakončujícího Tomáše Přibyla. Za dvě minuty si však srazil dojíždějící domácí obránce puk do
vlastní branky, ale Tempaři si za půl minuty vzali dvougólové vedení zpět po akci Tomáše
Petržíka a pohotově zakončujícího Martina Kapitána. Rozhodující náskok si Staňkov vytvořil na
začátku druhé třetiny, když opět zafungovala spolupráce Tomáše Nového a opět zakončujícího
Tomáše Přibyla a nedlouho na to povedená souhra přihrávajícího Martina Kapitána a střílejícího
Tomáše Nového. Soupeř z Kaznějova se sice následně také gólově prosadil, avšak téměř
vzápětí využitá krátká početní výhoda po střele Jiřího Látala a půl minuty před sirénou i přízemní

záludná střela od Petra Němce, dala Tempařům jistotu zisku všech bodů. V poslední třetině se
také podruhé v utkání zapsal mezi střelce Jiří Látal za asistence Petra Němce. I když hosté ještě
jednou jemně zkorigovali skóre, tak pět minut před koncem zápasu uzavřel gólový účet utkání
domácí Petr Hoffman.

Sestava HC Staňkov:
Jan Brožovský - Petr Hoffman, Jiří Látal, Petr Němec, Tomáš Nový, Martin Kapitán, Tomáš
Přibyl, David Dvořák - Tomáš Petržík, Pavel Blacký, Marek Přibyl, Ladislav Kabourek.
Branky: Přibyl T., Látal 2 , Kapitán, Přibyl M., Nový, Němec P., Hoffman
Vyloučení: Němec P. 2 min.

4) HC Tempo Staňkov - HC Holýšov B 8:0
[SO 8. října 2016 - ZS Domažlice – 17:15 hod.]
po třetinách: 2:0, 4:0, 2:0
Komentář k zápasu:
V dalším kole přivítali Tempaři na svém ledě geograficky nejbližšího souseda z Holýšova.
Domácí měli od počátku velkou herní převahu, kterou se jim podařilo zužitkovat ve čtvrté minutě,
když Tomáš Nový našel krásnou křižnou přihrávkou najetého obránce Marka Přibyla, a ten bez
problému otevřel skóre 1:0. Za další dvě minuty opět staňkovský Tomáš Nový přihrával před
branku soupeře a Martin Kapitán pohotově doklepl do branky na 2:0. Na začátku druhé části se
dostal k odraženému kotouči Jiří Látal a opět posunul skóre ve prospěch Staňkova na 3:0. Hned
na to dostali staňkovští hokejisté výhodu přesilové hry, kdy pěknou kombinací po ose Vojtěch
Němec, Tomáš Přibyl zakončil podruhé na 4:0 skórující Martin Kapitán, a definitivně zlomili odpor
hostů. Za další minutu zvýšil Staňkov své vedení na 5:0, když Tomáš Petržík nahrál do rohu
Petru Hoffmanovi, který střelou téměř z brankové čáry překvapil holýšovského brankáře. Tím se
odstartovalo znovuzrození staňkovského kanonýra Petra Hoffmana - po krátké chvíli totiž svoji
samostatnou akci zakončil skrytou střelou nad pravý beton hostujícího gólmana - 6:0. V
závěrečné třetině tým HC Tempo Staňkov již viditelně polevil, přesto v její polovině po přihrávce
od Ladislava Kabourka dokonal Petr Hoffman svůj čistý hatrick - 7:0. Minutu před závěrečnou
sirénou po chytrém přistrčení od Jiřího Látala vstřelil domácí Petr Hoffman čtvrtou branku v řadě
a stanovil konečné skóre na 8:0 pro Staňkov. Holýšovští hokejisté za celou dobu utkání
nedokázali vážněji ohrozit domácí branku a Staňkov si zaslouženě připsal třetí výhru v řadě.

Sestava HC Staňkov:
Jan Brožovský - Petr Hoffman, Jiří Látal, Petr Němec, Tomáš Nový, Martin Kapitán, Tomáš
Přibyl - Marek Přibyl, Vojtěch Němec, Tomáš Petržík, Ladislav Kabourek, Libor Peteřík.

Branky: Hoffman 4, Kapitán 2, Látal, Přibyl M.
Vyloučení: Němec V., Peteřík, Látal 2 min.

5) HC Tempo Staňkov - TJ Město Zbiroh B 10:4
[SO 15. října 2016 - ZS Domažlice – 18:30 hod.]
po třetinách: 3:1, 3:0, 4:3
Komentář k zápasu:
Přestože Staňkov nastoupil k utkání pouze v osmi hráčích, podařilo se mu na začátku dokonale
zaskočit soupeře, když již po 23 vteřinách otevřel skóre střelou Petra Hoffmana (1:0). Minutu nato
se po samostatné akci prosadil další staňkovský kanonýr Jiří Látal (2:0). Povedený
staňkovský úvod hodně ovlivnil obraz hry i celkový průběh zápasu. Navíc se v jedenácté minutě
podařilo Tempařům přidat další branku na 3:0 po osvědčené spolupráci střílejícího Petra
Hoffmana a bleskově dorážející Jiřího Látala. Zbiroh však těsně před koncem třetiny stihli
vymazat nulu na svém kontě vstřelených branek (3:1). Hra se ve druhé části vyrovnala, ale góly
padaly jen do sítě Zbiroha. Nejprve se v polovině zápasu odhodlal k samostatnému průniku
zakončený skrytou střelou staňkovský Marek Přibyl, gólman hostů puk neudržel a Martin Kapitán
pohodlně doklepl kotouč za jeho záda (4:1). Za dvě minuty putoval puk po staňkovské ose Pavel
Blacký, Petr Hoffman až ke skórujícímu Petrovi Němcovi (5:1). Těsně před koncem druhé třetiny
nahazoval puk před bránu od mantinelu staňkovský Jiří Látal a letící kotouč ze vzduchu poslal
baseballovým způsobem opět Petr Němec za záda bezmocného gólmana Zbiroha (6:1). V
závěrečné třetině se Staňkov soustředil již více na obranu, protože mu značně docházely síly.
Zbiroh sice hned v úvodu snížil na 6:2, ale Tempaři obratem gólově odpověděli na 7:2, když
Martin Kapitán přesně našel najetého Marka Přibyla. Za další minutu se povedla pěkná
kombinace staňkovské první pětky, která zavřela hosty ve třetině a po kombinaci Petr Hoffman,
Petr Němec, dokonal povedeným blafákem svůj hatrick Jiří Látal (8:2). Zbiroh následně snížil na
8:3. V další minutě to bylo 9:3 pro Staňkov, když zavezl puk do útočné třetiny domácí Jiří Látal,
posunul jej k Pavlovi Blackému, který uvolnil Petra Němce, jenž se stal druhým třígólovým
střelcem Staňkova. Hosté dokázali ještě jednou zkorigovat stav zápasu na 9:4, ale poslední slovo
měli domácí. Šestnáct vteřin před koncem utkání vyslal staňkovský Petr Hoffman do úniku Jiřího
Látala, který úspěšně zopakoval svůj bekhendový blafák a čtvrtou trefou v utkání uzavřel konečný
brankový účet sobotní večera na 10:4 pro Staňkov. Tempařům se povedlo zvítězit hlavně díky
získanému náskoku z úvodu, který si i za cenu vydání se ze všech sil dokázali udržet po celý
zápas.

Sestava HC Staňkov:
Jan Brožovský - Petr Hoffman, Jiří Látal, Petr Němec, Martin Kapitán, Pavel Blacký - Marek
Přibyl, Tomáš Petržík, Ladislav Kabourek.
Branky: Látal 4, Němec P. 3, Hoffman, Kapitán, Přibyl M.
Vyloučení: Kabourek, Kapitán, Němec P. 2 min.

6) HC Město Touškov - HC Tempo Staňkov 2:6
[NE 23. října 2016 - ZS Plzeň Košutka – 12:00 hod.]
po třetinách: 0:2, 0:2, 2:2
Komentář k zápasu:
Staňkov poprvé v sezoně zavítal na led do plzeňské Kooperativa arény, a bylo otázkou, zda se
mu po sérii vydařených domácích utkání povede udržet vítěznou vlnu. Již od začátku se
Tempařům dařilo slušně kombinovat a po třech minutách se ujali vedení 0:1, když Martin Kapitán
pohotově dorazil střelu Tomáše Nového. Staňkov měl stále herní převahu, kterou dokázal zúročit
na konci dvanácté minuty zásluhou kombinace Petra Němce se zakončujícím Jiřím Látalem (0:2).
I v prostřední části utkání pokračoval Staňkov v pozorném výkonu a domácí si jen těžko hledali
cestu k jejich brance. V polovině utkání uzamkli hosté soupeře v jeho obranné třetině, a po
souhře Jiřího Látala a Pavla Blackého se puk dostal na nepokrytého Tomáše Petržíka, který z
kruhů prostřelil vše, co mu stálo v cestě, a zvýšil na 0:3. Za další dvě minuty bylo pro Tempaře
ještě veseleji, když neúnavný Martin Kapitán obral ve středním pásmu soupeře o puk a svůj únik
zakončil překrásným bekhendovým blafákem přímo pod horní tyčku na 0:4. Začátek poslední
třetiny se však hostům nepovedl. Chvilkovou ztrátu koncentrace Touškov potrestal dvěma
slepenými góly (2:4). Najednou byl domácích plný led, a snažili se vstřelit kontaktní branku. Své
šance však nevyužili, a když pět minut před koncem domácí neproměnili další samostatný únik,
tak z následného protiútoku odmítl staňkovský Libor Peteřík dramatický závěr, když po
samostatné akci objel domácí branku a chytře zakončil odrazem o domácího gólmana (2:5).
Definitivní brankovou tečku na 2:6 udělal minutu před koncem opět Libor Peteřík, když využil
pěknou křižnou přihrávku od Tomáše Přibyla a z první pohotově zakončil střelou po ledě, přesně
k levé tyčce domácí svatyně.

Sestava HC Staňkov:
Jan Brožovský - Jiří Látal, Petr Němec, Pavel Blacký, Martin Kapitán, Tomáš Nový, Tomáš Přibyl,
Libor Peteřík - Marek Přibyl, Vojtěch Němec, Tomáš Petržík, Ladislav Kabourek.
Branky: Kapitán 2, Peteřík 2, Látal, Petržík
Vyloučení: Přibyl T. 2 min.

7) HC Tempo Staňkov - HC Allianz Plzeň 3:1
[SO 29. října 2016 - ZS Domažlice – 18:30 hod.]
po třetinách: 2:1, 1:0, 0:0
Komentář k zápasu:
V sedmém kole přivítal Staňkov na svém ledě nového soupeře, se kterým dosud neměl možnost
změřit síly. Allianz se hned od úvodu představil pěknou kombinační hrou s rychlými průniky po
křídlech, jenž domácí jen s obtížemi zachytávali. Na konci sedmé minuty, ale našel staňkovský
Marek Přibyl z pravé strany středního pásma rozjetého Jiřího Látala, který objel
bránícího soupeře a svůj nájezd úspěšně zakončil bekhendem nad beton plzeňského gólmana
(1:0). Hosté byli stále kombinačně lepší, avšak bez gólového efektu. V desáté minutě měli
staňkovští výhodu přesilové hry, ale soupeř vystihl jejich rozehrávku a z protiútoku se štěstím
srovnal skóre na 1:1. I po tomto momentu hráli Tempaři pořád stejně a půl minuty před koncem
první třetiny nahrál staňkovský Tomáš Petržík do jízdy Tomášovi Novému, který pohotově
zasunul puk mezi betony plzeňského brankáře a strhl vedení 2:1 opět na stanu domácích. Druhé

dějství mělo opatrnější rozjezd. Allianz se čím dál tím více snažil využívat rychlé protiútoky, ale
ani z jednoho se nedokázal prosadit, protože Tempaři velmi důsledně pokrývali jejich průniky, a
když už se hosté dostali do zakončení byl připraven skvěle chytající staňkovský brankář Jan
Brožovský. Naopak dvě minuty před koncem se povedlo domácím úspěšným forčekingem narušit
plzeňskou rozehrávku. Staňkovský Petr Němec vybojoval kotouč, našel volného Pavla Blackého,
který tečovanou ranou pod horní víko zvýšil na 3:1 pro Staňkov. V závěrečné části hosté opět
přidali ve snaze zkorigovat nepříznivý stav. Staňkov jim k tomu nedobrovolně pomohl
vyloučením, ale i když Allianz dokázal opakovaně uzamknout Tempaře v obranné třetině,
nedokázal Allianz z velkého množství střel pohnout ukazatelem skóre. V této části utkání byl
klíčovým staňkovským hráčem brankář Jan Brožovský, který skvěle chytil samostatný únik
soupeře a zkušeně pochytal několik těžkých skrytých střel. Posledních pět minut se dařilo
Tempařům pozornou hrou držet soupeře v dostatečné vzdálenosti od své branky a pohlídali si
zisk dalších dvou bodů. Přestože hosté z Plzně předváděli pohlednější kombinace, dokázali
staňkovští hokejisté svým obětavým a poctivým přístupem ke hře tento zápas zvládnout.

Sestava HC Staňkov:
Jan Brožovský - Jiří Látal, Petr Němec, Pavel Blacký, Martin Kapitán, Tomáš Nový, Tomáš
Přibyl - Marek Přibyl, Vojtěch Němec, Tomáš Petržík, Ladislav Kabourek, Libor Peteřík.
Branky: Látal, Nový, Blacký
Vyloučení: Přibyl T., Blacký, PMHL 2 min.

8) HC Chotíkov - HC Tempo Staňkov 1:6
[SO 5. listopadu 2016 - ZS Plzeň Košutka – 13:45 hod.]
po třetinách: 0:3, 0:1, 1:2
Komentář k zápasu:
V tomto kole zavítal Staňkov na led dalšího dosud nepoznaného soupeře. Oba celky měly k
dispozici pouze dvě kompletní pětky. Několik prvních střídání bylo velmi opatrných, poté se
Chotíkov začal více osmělovat v útoku. V polovině šesté minuty však uplatnil svoji předvídavost
staňkovský Martin Kapitán, chytře vystihl rozehrávku soupeře a osamocený v prostoru mezi kruhy
nedal pohotovou střelou domácímu gólmanovi šanci (0:1). Na konci osmé minuty se dostal
staňkovský Tomáš Nový do samostatného úniku, který s přehledem zakončil bekhendovým
blafákem (0:2). Vedení dodalo Staňkovu klid na hokejky a minutu před koncem úvodního
dějství zúročili svou převahu povedenou akcí, když Jiří Látal z rohu přesně našel připraveného
ostrostřelce Petra Hoffmana, a ten se střelou z voleje nemýlil (0:3). Po dvou minutách prostřední
části, si staňkovští Petr Hoffman a Jiří Látal své role vyměnili, a druhý jmenovaný poslal hosty do
čtyřbrankového trháku (0:4). Z povedeného úvodu Tempaři těžili i nadále, dobře si hlídali
soupeře, ale bohužel sami nabídli domácím dlouhou početní výhodou, kterou však se štěstím
přestáli. Chotíkov se dále snažil zkorigovat nepříznivý stav, ale jejich úsilí jim nepřineslo
vytoužený brankový efekt, často díky výborně připravenému staňkovskému brankáři Janu
Brožovskému. V závěrečné části měli domácí několik dalších nebezpečných i tečovaných střel,
ale ani jedna z nich se neujala. Chotíkovu se podařilo skórovat pět minut před koncem až v další
nabídnuté přesilovce (1:4). V samém závěru vybojoval puk v útočné třetině staňkovský Tomáš
Přibyl, navázal na sebe dva soupeřovi obránce a předložil jej Tomášovi Novému, který neměl
problém úspěšně zakončit (1:5). V téže minutě ještě zachytil v útočném pásmu staňkovský Petr
Hoffman přihrávku domácích a pohotovou střelou mezi betony chotíkovského brankáře stanovil
konečné skóre utkání na 1:6.

Sestava HC Staňkov:
Jan Brožovský - Jiří Látal, Petr Hoffman, Pavel Blacký, Martin Kapitán, Tomáš Nový, Tomáš
Přibyl - Vojtěch Němec, Tomáš Petržík, Ladislav Kabourek, Libor Peteřík.
Branky: Hoffman 2, Nový 2, Kapitán, Látal
Vyloučení: Peteřík 6 min., Přibyl T. 2 min.

9) HC Tempo Staňkov - Sokol Lipnice 5:3
[SO 12. listopadu 2016 - ZS Domažlice – 18:30 hod.]
po třetinách: 2:0, 2:1, 1:2
Komentář k zápasu:
Deváté kolo přineslo přímý souboj o čelo tabulky, když vedoucí Staňkov přivítal na svém ledě
druhý Sokol Lipnice. Hosté se od počátku snažili rychlým přístupem narušovat rozehrávku
Staňkova, ale ten jejich počáteční nápor ustál. Domácím se následně v polovině třetí minuty
naskytla příležitost přesilové hry, kterou dokázali již po dvaceti vteřinách zužitkovat, když Jiří
Látal posunul puk k Petrovi Hoffmanovi, který skrytou střelou z ostrého úhlu překonal hostujícího
gólmana (1:0). Lipnici inkasovaná branka vybudila k ještě větší aktivitě, několikrát doslova
zasypala domácí branku množstvím střel, ale vytouženého vyrovnání se se nedočkala. Naopak v
poslední minutě prvního dějství dostali Tempaři možnost druhé přesilové hry, ve které Tomáš
Krippner uplatnil svůj přehled, chytře našel osamoceného Karla Tomáška před brankou hostů, a
ten tváří v tvář nedal pohotovým zakončením soupeřovu gólmanovi šanci (2:0). V prostřední
třetině se hosté snažili vystupňovat svůj tlak, ale Staňkovu se dařilo jejich průniky ve středním
pásmu zachytávat. Na konci 21. minuty vystihl Tomáš Krippner rozehrávku soupeře, z levé strany
prudce vystřelil a gólmanem vyražený kotouč nasměroval do poloodkryté branky dobře postavený
Karel Tomášek (3:0). Za další dvě minuty bylo pro domácí ještě veseleji, když Tomáš Přibyl
zavezl puk do útočné třetiny, objel branku a bekhendem posunul puk na Martina Kapitána, který
umístěnou střelou z ideální pozice mezi kruhy zajistil domácím čtyřbrankový náskok. Za dalších
pět minut získali i hosté možnost přesilové hry, kterou využili střelou z mezikruží (4:1). Hostům se
také povedl vstup do závěrečného dějství, když se hned v první minutě dokázali prosadit
opakovanou dorážkou (4:2). Tempaři v polovině této třetiny si vzali tříbrankový náskok zpět, po
chytré přihrávce Pavla Blackého, který prohodil puk na rozjetého Jiřího Látala, a ten zakončil
mezi betony brankáře hostí (5:2). V následné minutě dokázala Lipnice procedit gólovou střelu
mezi nohama bránícího obránce a vykřesat naději na bodový zisk (5:3). Závěr si však Tempaři
více méně v pohodě pohlídali a tak dokázali prodloužit svoji vítěznou sérii na osm zápasů v
řadě. Staňkov se mohl v tomto utkání opět spolehnout na skvělý výkon brankáře Jana
Brožovského. Střetnutí splnilo očekávání, když se hrálo ve velmi vysokém tempu a s velkým
nábojem, což ocenili i přítomní fanoušci, kteří vytvořili skvělou diváckou kulisu, a proto jim velmi
děkujeme za podporu.

Sestava HC Staňkov:
Jan Brožovský - Jiří Látal, Petr Hoffman, Pavel Blacký, Martin Kapitán, Tomáš Nový, Tomáš
Přibyl, Karel Tomášek, Tomáš Krippner, Libor Peteřík - Tomáš Petržík, Vojtěch Němec, Marek
Přibyl, Ladislav Kabourek.
Branky: Tomášek 2, Hoffman, Kapitán, Látal
Vyloučení: Přibyl T. 4 min., Peteřík, Látal 2 min.

10) Sokol Vejprnice - HC Tempo Staňkov 3:1
[PÁ 18. listopadu 2016 - ZS Plzeň Kooperativa – 19:45 hod.]
po třetinách: 1:0, 0:0, 2:1
Komentář k zápasu:
V dalším utkání zavítal Staňkov na led Sokola Vejprnice. Domácí hned v úvodu doslova vlétli na
soupeře a jejich hráči předvedli několik tvrdých střetů. Díky tomu měli hned v úvodu několik
dobrých brankových příležitostí. Staňkov sice postupně hru vyrovnal, ale v polovině této třetiny se
ujali Vejprnice vedení (1:0), když ne zcela povedená střela jejich útočníka zapadla k tyčce branky
hostů. Utkání mělo stále rychlý spád a šance střídali šance na obou stranách. Prostřední část
plynule navázala na tu předchozí. Domácí vycházeli z důsledné obrany, přes kterou Tempaři jen
s obtížemi procházeli a hrozili z rychlých brejků, což jim docela vycházelo. V polovině utkání se
začali více prosazovat i staňkovští. Několikrát uzamkli Vejprnice v jejich obranné třetině, ale
kýženého vyrovnání se nedočkali. Až po čtyřech minutách závěrečné části se Staňkov konečně
dočkal. Tomáš Nový z poza brány přihrál na Tomáše Přibyla, který zadovkou posunul puk k
Martinovi Kapitánovi, jenž neměl problém úspěšně zakončit a srovnat tak na 1:1. Bohužel vzápětí
propadli Tempaři v obraně a domácí si vzali po samostatném úniku vedení zpět (2:1). Staňkov se
sice snažil opět srovnat skóre, ale i přes dostatek šancí se mu to nepodařilo. Devět vteřin před
koncem zápasu využili domácí toho, že hosté vsadili vše na podporu útočné hry a stanovili
střelou z mezikruží konečný výsledek 3:1. Přestože bylo v utkání k vidění mnoho šancí ke
skórování, svítil nakonec na ukazateli skóre poměrně hubený výsledek.

Sestava HC Staňkov:
Jan Brožovský - Jiří Látal, Petr Hoffman, Pavel Blacký, Martin Kapitán, Tomáš Nový, Tomáš
Přibyl, Karel Tomášek, Tomáš Krippner - Tomáš Petržík, Marek Přibyl, Libor Peteřík, Ladislav
Kabourek.
Branky: Kapitán
Vyloučení: Přibyl M., Látal, Hoffman, Kabourek, Kapitán 2 min.

11) HC Tempo Staňkov - HC Klaus Timber 5:3
[SO 3. prosince 2016 - ZS Domažlice – 16:30 hod.]
po třetinách: 3:2, 1:1, 1:0
Komentář k zápasu:
Tentokrát přivítal Staňkov na svém ledě těžkého soupeře, který je v průběžné tabulce hned za
ním na druhém místě, a co více, hosté dosud v soutěži nepoznali hořkost porážky. A hned v
úvodu se to potvrdilo, když Klaustimber v první minutě využil svojí první příležitost a ujal se
vedení 0:1. Tempaři však dokázali rychle odpovědět. V šesté minutě posunul puk Petr Němec na
levou stranu k Petrovi Hoffmanovi, a ten střelou nad lapačku vyrovnal na 1:1. Ba co víc, za dvě
minuty vybojoval staňkovský Jiří Látal u mantinelu puk, posunul jej k volnému Petrovi Hoffmanovi,
který tentokrát svižnou střelou z pravé strany otočil skóre na 2:1. Ani hosté však nesložili zbraně
a v desáté minutě při početní výhodě vyrovnali střelou z mezikruží na 2:2. Divokou první třetinu
však nakonec vyhráli staňkovští hokejisté. Ve svojí útočné třetině uzamkli Klaustimber, Petr

Hoffman přihrál do rohu kluziště na Jiřího Látala, a ten chytrou střelou z ostrého úhlu našel
skulinu v klubku hráčů a puk zapadl za záda brankáře hostí (3:2). I v prostřední části nabídl
zápas vysoké nasazení a pohledné akce na obou stranách. Staňkov se hned v úvodu dostal do
dvoubrankového vedení (4:2), když Tomáš Krippner na sebe navázal dva protihráče, přihrál do
jízdy Jiřímu Látalovi, a ten úspěšně provedl bekhendový blafák. V polovině utkání se po
nepovedeném vyhození domácích podařilo hostům vstřelit kontaktní branku na 3:4. Od té doby
obě mužstva polevila v nasazení a snažila se neudělat zbytečnou chybu. Poslední třetina nabídla
opět velké šance na obou stranách, ale jen Tempaři dokázali pět minut před koncem jednu
využít, když Tomáš Přibyl vystřelil po ledě tak přesně, že se puk odrazil zpět do hřiště, a až
bystré oči pomezního sudího potvrdili jeho úspěšnou koncovku na 5:3. Hostům se už nepodařilo
ve zbytku hrací doby na tento náskok odpovědět.

Sestava HC Staňkov:
Jan Brožovský - Jiří Látal, Petr Hoffman, Petr Němec, Martin Kapitán, Tomáš Nový, Tomáš
Přibyl, Karel Tomášek, Tomáš Krippner, David Dvořák - Tomáš Petržík, Pavel Blacký, Marek
Přibyl, Vojtěch Němec, Libor Peteřík, Josef Falout.

Branky: Hoffman 2, Látal 2, T. Přibyl
Vyloučení: Němec P.,Přibyl T., Peteřík, Látal 2 min.

12) Jiskra Bezdružice - HC Tempo Staňkov 2:5
[SO 10. prosince 2016 - ZS Plzeň Košutka – 12:15 hod.]
po třetinách: 1:2, 1:1, 0:2
Komentář k zápasu:
V tomto utkání, které zakončilo první polovinu soutěže, narazil Staňkov na soupeře ze čtvrtého
místa průběžné tabulky. Od samého úvodu hrály Bezdružice velmi důrazně a snažily se ze
zabezpečené obrany hledat skulinky v soupeřově obraně. Na konci čtvrté minuty vystřelil domácí
útočník z levé strany, letící puk splynul se sluncem ozářenou stěnou stadionu a zapadl rovnou do
staňkovské branky (1:0). Smolně obdržená branka však hosty nijak nepoznamenala. V polovině
osmé minuty vyjel z poza branky soupeře staňkovský Tomáš Krippner a rychlou střelou našel
mezírku v postoji brankáře Bezdružic (1:1). Rychlá hra plná soubojů pokračovala i nadále.
Necelou minutu před koncem třetiny, při hře 4 na 4, se povedlo Tempařům otočit skóre na 1:2,
když Tomáš Nový od pravého mantinelu našel rozjetého Jiřího Látala, který svůj únik úspěšně
zakončil střelou nad lapačku domácího gólmana. Po přestávce přidali Bezdružice ještě více na
důrazu, ale vyrovnat se jim nedařilo. Naopak v polovině zápasu posunul staňkovský Jiří Látal puk
na Tomáše Petržíka, který se protáhl kolem domácího obránce a střelou nad lapačku, poslal
hosty do dvougólového vedení 1:3. Bezdružice se ale nevzdávaly a minutu před koncem této
části hry nahodily puk do brankoviště Staňkova, kde jejich hráči doslova dotlačili kotouč i s
brankářem těsně za brankovou čáru. Kontaktní branka na 2:3 domácím velmi pomohla. Do
závěrečné třetiny vstoupily Bezdružice opět aktivně, ale Tempaři se neuchýlili jen ke bránění
získaného náskoku. Ve třicátétřetí minutě přihřál staňkovský Tomáš Petržík na svého jmenovce
Tomáše Krippnera, který střelou po ledě prostřelil podruhé v tomto utkání domácího gólmana
(2:4). Za dvě minuty si oba jmenovci své role vyměnili, když Tomáš Krippner přesně našel
volného Tomáše Petržíka na vrcholku kruhu, a ten prostřelil skrumáž hráčů před brankou
Bezdružic a dodal tak klid na staňkovské hokejky (2:5). V posledních deseti minutách sice měli
domácí několik úniků, ale bez gólového efektu, a tak Tempaři uhájili pozici lídra soutěže.

Sestava HC Staňkov:
Jan Brožovský - Jiří Látal, Petr Němec, Martin Kapitán, Tomáš Nový, Karel Tomášek, Tomáš
Krippner - Tomáš Petržík, Pavel Blacký, Marek Přibyl, Libor Peteřík, Josef Falout, Ladislav
Kabourek.

Branky: Krippner 2, Látal, Petržík
Vyloučení: Kabourek, Přibyl M. 4 min., Němec P., Peteřík, Petržík 2 min.

13) HC Panasonic Plzeň - HC Tempo Staňkov 3:6
[NE 18. prosince 2016 - ZS Plzeň Košutka – 9:30 hod.]
po třetinách: 0:1, 2:2, 1:3
Komentář k zápasu:
Tentokrát zavítal Staňkov na led soupeře, který jej jako jeden z mála dokázal v letošní sezoně
porazit, a to hned v úvodním kole soutěže. Ve třetí minutě se po chybě hostující obrany dostal
útočník Panasonicu do samostatného úniku, avšak staňkovský brankář Jan Brožovský střelu
skvěle chytil. Staňkov ihned přenesl hru do obraného pásma domácích a Petr Hoffman střelou z
rohu za přispění odrazu o obránce zařídil pro Staňkov vedení 0:1. Dále pokračovala velmi
vyrovnaná hra, ale i když měli domácí výhodu jedné přesilovky, skóre se zatím nezměnilo. Po
přestávce si Tempaři vybrali slabší chvilku. Již ve druhé minutě nabídli domácím možnost
přečíslení, které zužitkovali (1:1) a za další minutu zachytili vyhození hostů a dorážkou otočili
skóre ve svůj prospěch (2:1). Staňkov však zareagoval bleskově po akci Tomáše Krippnera, když
jeho přihrávku dopravil do odkryté branky domácích Karel Tomášek (2:2). Přesto se povzbuzený
Panasonic snažil dále útočit. Staňkov se postupně dostával do pohody a od poloviny zápasu
měl herně navrch se spoustu příležitostí ke skórování. Minutu před koncem třetiny proniknul
aktivní staňkovský útočník Karel Tomášek do útočné třetiny, přenechal puk Tomáši Krippnerovi,
který střelou po ledě, opět získal pro svůj tým vedení 2:3. V závěrečné třetině měli staňkovští
hokejisté herní převahu, opakovaně dlouhou dobu drželi domácí v obranné třetině, ale chyběl jim
větší důraz v zakončení. Po pěti minutách dostali také hosté výhodu přesilové hry. Staňkovský
Tomáš Přibyl zatáhl puk za branku soupeře, přenechal ho Martinovi Kapitánovi. Ten našel na
kruhách osamoceného Tomáše Nového, který vystřelil a jeho střelu ještě dokázal špičkou hole
sám Martin Kapitán nasměrovat mimo dosah domácího gólmana (2:4). Panasonic však neskládal
zbraně, vyrážel do rychlých protiútoků a pět minut před koncem také dokázal se štěstím jeden
zužitkovat (3:4). Vzápětí ještě dostal Panasonic výhodu přesilové hry, kterou hosté úspěšně
ubránili. Hned po vypršení trestu našel staňkovský Tomáš Krippner dlouhou přihrávkou za obranu
Panasoniku naskakujícího Jiřího Látala z trestné lavice, který svůj samostatný únik bezpečně
proměnil (3:5). Ještě v téže minutě zachytil staňkovský Marek Přibyl před modrou čárou nepřesné
vyhození domácích, posunul jej podél mantinelu na Jiřího Látala, jenž se obratně zbavil
dotírajícího obránce a našel před brankou úplně volného Petra Hoffmana. Ten měl dostatek času
přesně zamířit nad vyrážečku domácího gólmana a stanovil tak konečnou podobu výsledku
tohoto utkání na 3:6.

Sestava HC Staňkov:
Jan Brožovský - Petr Hoffman, Jiří Látal, Pavel Blacký, Martin Kapitán, Tomáš Nový, Tomáš
Přibyl, Karel Tomášek, Tomáš Krippner, Josef Falout - Tomáš Petržík, Vojtěch Němec, Marek
Přibyl, Libor Peteřík, Ladislav Kabourek.

Branky: Hoffman 2, Tomášek, Krippner, Látal, Kapitán
Vyloučení: Kabourek, Němec V., Látal 2 min.

14) HC Tempo Staňkov - Sokol Díly 2:5
[SO 7. ledna 2017 - ZS Domažlice – 18:00 hod.]
po třetinách: 1:1, 1:3, 0:1
Komentář k zápasu:
Díly vstoupili do utkání velmi aktivně, jejich lepší pohyb se jim vyplatil a již ve druhé minutě se po
střele z kruhů ujaly vedení 1:0. Staňkov po chvíli vyrovnal hru, ale odpověděl jen střelou do tyče.
Ke konci úvodní části se podařilo Staňkovu vyrovnat na 1:1 po svižné střele Jiřího Látala do
horního růžku soupeřovi branky. Asistenci si připsal Tomáš Petržík. Úvod prostředního dějství
přinesl brankovou smršť. Nejdříve se Díly ujaly opět vedení 2:1, ale Tempaři odpověděli gólem
Tomáše Krippnera na 2:2, kterému přihrál Karel Tomášek. Ale vzápětí si vzali po rychlém
protiútoku Díly vedení 3:2 zpět. Staňkov měl sice dostatek příležitostí opět vyrovnat stav, ale v
rozhodujících chvílích jeho hráčům vždy chyběl poslední krůček k úspěšnému zakončení. Díly se
snažily více bránit a kontrovat rychlými protiútoky a jeden se jim podařilo proměnit - 4:2. V
poslední třetině pokračoval stejný obraz hry, ale výsledkem bylo jen opakované rozeznění
brankové konstrukce na obou stranách. Zhoršující se kvalita ledu již nedovolovala
Staňkovu dobře kombinovat a hrála do karet Dílům, které tak stále odolávaly a před koncem
upravily úspěšným únikem stav na 2:5.

Sestava HC Staňkov:
Jan Brožovský - Petr Hoffman, Jiří Látal, Pavel Blacký, Martin Kapitán, Tomáš Nový, Tomáš
Přibyl, Karel Tomášek, Tomáš Krippner, Josef Falout - Tomáš Petržík, Marek Přibyl, Ladislav
Kabourek.

Branky: Krippner, Látal
Vyloučení: Hoffman 4 min., Petržík, Tomášek, Kapitán, Blacký Látal 2 min.

15) Apollo Kaznějov B - HC Tempo Staňkov 3:7
[SO 14. ledna 2017 - ZS Plzeň Košutka – 10:15 hod.]
po třetinách: 1:2, 2:2, 0:3
Komentář k zápasu:
Staňkovu se tentokrát povedl vstup do utkání, když se již ve druhé minutě ujal vedení po akci
Martina Kapitána, jenž objel domácí branku a našel před brankou krásně najetého Tomáše
Přibyla, který otevřel skóre - 0:1. Obě mužstva sice bojovala, ale až v desáté minutě si
staňkovský Petr Hoffman vyměnil puk s Petrem Němcem a zvýšil vedení hostů na 0:2. Hned v
následující minutě se však podařilo domácímu Apollu vstřelit kontaktní branku, a tak šli do
druhého dějství hosté jen s těsným náskokem 1:2. Domácí viditelně ožili, zlepšili pohyb a po pěti
minutách se dočkali po úniku z levé strany vyrovnání na 2:2. O minutu později projel do útočného

pásma soupeře staňkovský Jiří Látal a jeho střelu vyraženou domácím brankářem pohotově
zametl do domácí branky opět Petr Hoffman - 2:3. Apollo však znovu dokázalo vyrovnat střelou
bezprostředně po vhazování na 3:3. Naštěstí pro hosty se dokonale probudil jejich ostrostřelec
Petr Hoffman, který za dvě minuty vyslal z mezikruží nechytatelný projektil, a čistým hattrickem
opět strhl vedení na stranu Staňkova - 3:4. Na začátku poslední třetiny se podařilo Tempařům
využít přesilovou hru, když skóroval Tomáš Petržík pouhou jednu vteřinu před návratem
vyloučeného hráče soupeře na led. - 3:5 Staňkov už postupně získával převahu, ale domácí
neskládali zbraně a několikrát nebezpečně zahrozili závarem před brankou hostí. Ve 39. minutě
hosté opět udeřili, když Karel Tomášek narušil rozehrávku domácích, vybojovaný puk dostal na
Tomáše Krippnera, který prokázal skvělou orientaci v předbrankovém prostoru a pohotově
zakončil - 3:6. Definitivní podobu výsledku zařídil svým čtvrtým gólem v utkání staňkovský Petr
Hoffman - 3:7. Staňkov zvládl toto důležité utkání a drží stále v tabulce první příčku.

Sestava HC Staňkov:
Jan Brožovský - Petr Hoffman, Jiří Látal, Petr Němec, Pavel Blacký, Martin Kapitán, Tomáš
Přibyl, Karel Tomášek, Tomáš Krippner, Libor Peteřík - Tomáš Petržík, Marek Přibyl, Vojtěch
Němec, Ladislav Kabourek, Josef Falout.

Branky: Hoffman 4, Přibyl T., Petržík, Krippner
Vyloučení: Příbyl M., Němec V., 2 min.

16) HC Holýšov B - HC Tempo Staňkov 1:4
[NE 22. ledna 2017 - ZS Plzeň Košutka – 12:30 hod.]
po třetinách: 3:0, 1:1, 0:0
Komentář k zápasu:
V sedmnáctém kole potkal Staňkov svého okresního souseda, který však figuruje na úplně
opačné straně tabulky. Dle předpokladů byli od počátku utkání aktivnější staňkovští hokejisté a
Holýšov měl co dělat odrážet jejich nápor, což se mu také z počátku dařilo. I když hodně
namotivovaní domácí poměrně dlouho odolávali staňkovskému tlaku, přesto neuhlídali v
jedenácté minutě svoji modrou čáru, od které tvrdě vystřelil Tomáš Petržík a jeho střelu usměrnil
do domácí branky Petr Hoffman. Následně dostali Tempaři výhodu přesilové hry, v jejímž samém
závěru vystřelil staňkovský Tomáš Nový a Josef Falout prokázal skvělý výběr místa, když neměl
problém pohodlně dopravit odražený puk podruhé do domácí svatyně. Půl minutu před koncem
úvodního dějství nedokázal Holýšov vyhodit puk ze své obranné třetiny a Tomáš Kripppner našel
křižnou přihrávkou Karla Tomáška, který do poloodkryté branky domácích potřetí skóroval. Ve
druhé třetině Tempaři stále kontrolovali hru, lépe se pohybovali a kombinovali. V polovině utkání
se i domácí radovali ze vstřeleného gólu, když puk po několika odrazech skončil v brance hostí.
Za tři minuty se však nadechl Pavel Blacký, jako správný kapitán staňkovského týmu, k velkému
sólu přes celou délku hřiště a nekompromisní střelou nad rameno domácího gólmana zakončil.
Dal tak soupeři jasně najevo, kdo je v tomto utkání pánem. Závěrečné dějství mělo stejný obraz
hry jako předchozí dvě třetiny. Staňkov měl velkou převahu a domácí se často hraničními zákroky
snažili již více neinkasovat. To se jim nakonec se štěstím podařilo.

Sestava HC Staňkov:
Jan Brožovský - Petr Hoffman, Jiří Látal, Petr Němec, Pavel Blacký, Martin Kapitán, Tomáš Nový,
Karel Tomášek, Tomáš Krippner, Libor Peteřík - Tomáš Petržík, Marek Přibyl, Ladislav Kabourek,
Josef Falout.

Branky: Hoffman, Falout, Tomášek, Blacký
Vyloučení: Falout, Němec P. 4 min, Látal, Blacký, PMHL 2 min.

17) TJ Město Zbiroh B - HC Tempo Staňkov 4:13
[PÁ 27. ledna 2017 - ZS Rokycany – 20:45 hod.]
po třetinách: 1:3, 1:3, 2:7
Komentář k zápasu:
V dalším kole změřil Staňkov síly s dalším papírově slabším soupeřem. Již ve druhé minutě se
prosadili na tři kompletní pětky hrající hosté ze Staňkova zásluhou Jiřího Látala po osvědčené
spolupráci s Petrem Hoffmanem (0:1). Zbiroh však v téže minutě dokázal gólově odpovědět na
1:1 a dále předváděl dobrý pohyb. Od poloviny úvodní třetiny však převzali otěže zápasu Tempaři
a začali svoji herní převahu přetavovat v branky. Nejprve se prosadil prudkou střelou do horního
růžku staňkovský Tomáš Krippner (1:2). Do konce třetiny stačil zvýraznit náskok Staňkova po
samostatném úniku Karel Tomášek (1:3). Hned po dvaceti pěti vteřinách druhé části hry se
podruhé prosadil staňkovský Jiří Látal (1:4). Poté začal úřadovat staňkovský útočník Tomáš
Krippner. V devatenácté minutě využil přihrávku od Tomáše Petržíka (1:5) a o pět minut později
dokonal svůj hatrick, když prokázal rychlou orientaci před brankou soupeře a zakončil nad
lapačku brankaře domácích (1:6). Zbiroh sice před koncem třetiny zkorigoval skóre využitým
rychlým brejkem na 2:6, ale stále se především bránil. Závěrečnou třetinu gólově načal
staňkovský Petr Hoffman, který střelou z kruhů využil přesilovou hru, asistence Tomáš Petržík
(2:7). Chvíli na to se dvakrát během necelé minuty opět prosadil neúnavný útočník
Staňkova Tomáš Krippner, nejprve jeho jedovatou střelu nedokázal zkrotit domácí brankář, ta
zapadla za jeho záda (2:8), a následně usměrnil do branky nabídku od Josefa Falouta (2:9).
Staňkov pak polevil v koncentraci a dovolil soupeři dvakrát skórovat (4:9), ale ve třicáté minutě
dokonal hatrick také staňkovský Jiří Látal po spolupráci s Petrem Němcem (4:10). Za pouhých
šestnáct vteřin se prosadil i staňkovský Martin Kapitán po přihrávce od Tomáše Přibyla (4:11). Na
začátku 41. minuty se znovu prosadil staňkovský Jiří Látal po chytré zadovce od Petra Němce
(4:12). Konečnou podobu výsledku ustanovil Petr Němec, kterého vyslal do úniku Tomáš
Krippner (4:13). Staňkov si tak připsal povedený večer s dvoucifernou výhrou, kterou režírovali
především produktivní střelci pětigólový Tomáš Krippner a čtyřbrankový Jiří Látal.

Sestava HC Staňkov:
Jan Brožovský - Petr Hoffman, Jiří Látal, Petr Němec, Martin Kapitán, Tomáš Nový, Tomáš
Přibyl, Karel Tomášek, Tomáš Krippner, Libor Peteřík - Tomáš Petržík, Ladislav Kabourek, Marek
Přibyl, Vojtěch Němec, Pavel Blacký, Josef Falout.

Branky: Krippner 5, Látal 4, Hoffman, Tomášek, Kapitán, Němec P.
Vyloučení: Falout 4 min.

18) HC Tempo Staňkov - HC Město Touškov 13:1
[SO 4. února 2017 - ZS Domažlice – 18:30 hod.]
po třetinách: 4:0, 4:0, 5:1
Komentář k zápasu:
Staňkov se po třech kolech na hřištích soupeřů konečně vrátil na domácí kluziště a přítomní
fanoušci mohli vidět jeho nejpovedenější utkání v sezóně. Hned v úvodní minutě posunul puk
staňkovský Martin Kapitán na modrou čáru k Markovi Přibylovi, a ten chytrou střelou otevřel skóre
zápasu (1:0). Na konci čtvrté minuty zavezl staňkovský Karel Tomášek kotouč do útočné třetiny,
kde našel volného Tomáše Krippnera, který zakončil nad beton hostujícího gólmana (2:0). Na
začátku deváté minuty, při signalizované výhodě pro domácí, se nejlépe zorientoval ve skrumáži
před brankou Touškova staňkovský Tomáš Nový a zvýšil vedení svého týmu na 3:0. Dvanáctá
minuta přinesla bratrskou spolupráci v dresu domácích, když Tomáš Přibyl uvolnil Marka Přibyla,
který z kruhů zamířil přesně do horní poloviny soupeřovy branky, čímž zaznamenali jubilejní 100.
staňkovský gól v této sezóně (4:0). Přestože se Touškov svým pohybem ve hře Staňkovu
minimálně vyrovnal a dostal se během úvodní třetiny do několika úniků, dokázal ze svých šancí
jen nastřelit tyč domácí brankové konstrukce. Druhá třetina pokračovala ve vysokém tempu, ale
povedená souhra při přečíslení tři na jednoho staňkovské druhé pětky po ose Tomáš Nový,
Tomáš Přibyl a zakončující Marin Kapitán, definitivně vzala hostům vítr z plachet (5:0).
Tempařům se vesměs dařilo vše, na co sáhli, kdežto soupeř již pochopil, že vývoj tohoto utkání
nedokáže zvrátit. A tak Staňkov začal postupně navyšovat skóre. Na konci 24. minuty se prosadil
po samostatné akci Karel Tomášek (6:0), v následující minutě zvýšil Jiří Látal (7:0) a za další dvě
minuty se prosadil Petr Hoffman (8:0) po osvědčené spolupráci s Jiřím Látalem. I v závěrečné
třetině se sice hosté snažili hrát aktivně, ale domácí vědomi si vybudovaného náskoku, hráli velmi
uvolněně a postupně přidávali další branky. Ve třicáté sedmé minutě vystřelil z levé strany Tomáš
Nový, a Tomáš Přibyl si nejrychleji našel odražený puk a bekhendovým zakončením zvýšil na
9:0. Za posledních pět minut zápasu se dokázal Staňkov proti odevzdaným hostům ještě čtyřikrát
prosadit. Nejprve to byl opět Tomáš Krippner, který šikovně tečoval nahození Karla Tomáška
(10:0). V následující minutě Jiří Látal pohotově dorazil za brankovou čáru tvrdou střelu Petra
Hoffmana (11:0). Ve 44. minutě zavezl puk do útočné třetiny staňkovský Pavel Blacký, přenechal
jej Karlovi Tomáškovi, který zamířil přesně pod břevno soupeřovi branky (12:0). V téže minutě se
také ujala spolupráce první útočné lajny Staňkova, když Petr Němec z levé strany přistrčil puk na
Petra Hoffmana, a ten místo střely zvolil přihrávku na volného Jiřího Látala, který neměl problém
zakončit do poloodkryté branky hostů (13:0). Čtyřicet vteřin před koncem utkání se i hosté dočkali
čestného úspěchu, když jejich střelu nechtěně tečoval hokejkou domácí obránce do vlastní sítě
(13:1). Gólman Staňkova Jan Brožovský tak těsně před koncem přišel o vychytanou nulu, kterou
by si toto utkání určitě zasloužil, protože během zápasu po častých dlouhých dobách bez aktivity
v brance dokázal s přehledem zvládat spoustu přečíslení hostů zakončených střelou. Tempaři tak
podruhé za sebou dosáhli dvojciferného vítězství, ale teď už se připravují na důležitá utkání s
týmy z horní poloviny tabulky, které také chtějí dobře zvládnout.

Sestava HC Staňkov:
Jan Brožovský - Petr Hoffman, Jiří Látal, Petr Němec, Martin Kapitán, Tomáš Nový, Tomáš
Přibyl, Karel Tomášek, Tomáš Krippner, Josef Falout - Tomáš Petržík, Ladislav Kabourek, Marek
Přibyl, Vojtěch Němec, Pavel Blacký, Libor Peteřík.

Branky: Látal 3, Přibyl M. 2, Krippner 2, Tomášek 2, Nový, Hoffman, Kapitán, Přibyl T.
Vyloučení: Látal 4 min.

19) HC Allianz Plzeň - HC Tempo Staňkov 0:4
[NE 12. února 2017 - ZS Plzeň Košutka – 10:15 hod.]
po třetinách: 0:1, 0:1, 0:2
Komentář k zápasu:
Toto utkání předcházely drobné organizační problémy, když se původně nahlášený sobotní
termín změnil pouhé tři dny předem na neděli. Staňkov měl k dispozici sice jen dvě kompletní
pětky oproti soupeři, který měl tři kompletní útoky, ale jeho týmový výkon a příkladná soudržnost
týmu, mu nakonec přinesla plný bodový zisk. Od samého začátku byla k vidění svižná a
kombinační hra. Obě mužstva hrála velmi aktivně a nenechala soupeři ani centimetr ledu
zadarmo. Hned ve druhé minutě měli hosté výhodu přesilové hry, ale domácí Allianz se úspěšně
ubránil. V sedmé minutě dostal Staňkov další početní výhodu, kterou sice domácí opět zvládli, ale
těsně po jejím skončení využili hosté jejich nedostatečně zformovanou obranu a Tomáš Přibyl
krásně našel Tomáše Krippnera, který poslal Staňkov do vedení. Dále byly vidění šance na obou
stranách, oba gólmani však byli pozorní. Ve druhé třetině pokračoval rychlý kombinační hokej. Na
sklonku devatenácté minuty dostali také domácí výhodu přesilové hry, Staňkov ji s vypětím všech
sil ubránil, a navíc v jejím závěru zavezl Petr Hoffman puk do útočné třetiny, kde našel Martina
Kapitána, který zvýraznil vedení hostů. Následnou další přesilovou hru také nedokázali hráči
Allianzu využít. Staňkov odpověděl v polovině zápasu únikem Petra Hoffmana, ale jeho střela
skončila jen na tyčce domácí branky. V závěrečné části zmobilizovali domácí všechny síly a
několikrát zle zatopili Tempařům v jejich obranné třetině. Ovšem ti velmi obětavou hrou stále
trpělivě čekali na svoji příležitost. Ve 35. minutě vyslal Tomáš Nový do přečíslení Martina
Kapitána, který se však neunáhlil a vrátil puk zpět Tomášovi Novému, jenž nasměroval puk za
záda domácího gólmana. Za dvě minuty využil Tomáš Krippner okýnka v obraně domácích a
definitivně rozhodl o vítězství svého týmu. Utkání mělo po celou dobu velmi vyrovnaný průběh, a
výhra Staňkova se vůbec nerodila lehce.

Sestava HC Staňkov:
Jan Brožovský - Petr Hoffman, Jiří Látal, Martin Kapitán, Tomáš Nový, Tomáš Přibyl, Karel
Tomášek, Tomáš Krippner - Tomáš Petržík, Ladislav Kabourek, Marek Přibyl.

Branky: Krippner 2, Kapitán, Nový
Vyloučení: Krippner, Petržík, Hoffman 2 min.

20) HC Tempo Staňkov - HC Chotíkov 8:2
[SO 18. února 2017 - ZS Domažlice – 18:30 hod.]
po třetinách: 4:1, 2:1, 20
Komentář k zápasu:
Tentokrát se postavil Staňkovu do cesty těžký soupeř, který v posledních utkáních prokazoval
velmi dobrou formu. Chotíkov se od samého úvodu snažil být velmi aktivní a zle dotíral u domácí
branky, přesto se Staňkovu podařilo jít z první vážnější akce ve čtvrté minutě do vedení, když
Tomáš Nový zatáhl puk za branku, přihrál k Tomášovi Přibylovi, který v tísni posunul puk k
protější tyčce na volného Martina Kapitána, jenž neměl problém zakončit do poloprázdné branky
hostí. Chotíkov však již za dvě minuty odpověděl na 1:1 přesnou křižnou střelou z mezikruží a
nadále byl více aktivní. Staňkov jen s obtížemi přestál tlak hostů, kteří měli k dispozici dvě

přesilové hry. Ovšem v závěru druhého oslabení zavezl staňkovský Tomáš Nový kotouč do
útočné třetiny hostů, předal jej Tomášovi Přibylovi, jehož střelu hostující gólman vyrazil přímo na
hůl Pavla Blackého, který okamžitou střelou našel skulinku mezi jeho betony brankáře. V
poslední minutě úvodní třetiny nahrál domácí Tomáš Přibyl puk k Martinovi Kapitánovi, ten jej
přenechal Tomášovi Novému, který přes clonící hráče zvýšil vedení Tempařů na 3:1. A to ještě
nebylo ze strany domácích všechno. V samém závěru vystihl rozehrávku Chotíkova staňkovský
Tomáš Krippner a pět vteřin před koncem třetiny dal Staňkovu tříbrankový náskok. V první třetině
(a nejen v ní) výrazně pomohl Staňkovu skvělý výkon brankáře Jana Brožovského, který přenášel
klid na své spoluhráče. Po přestávce hosté opět přidali ve snaze zkorigovat nepříznivý stav. Další
početní výhodu nevyužili a naopak pouhou vteřinu před jejím skončení opět inkasovali, když
střelu staňkovského Jiřího Látala pohotově uklidil za záda hostujícího gólmana Tomáš Krippner.
Chotíkov ve dvacáté minutě přeci jen snížil, a vzápětí ještě dostal dvakrát za sebou výhodu
dvojnásobné přesilové hry, kterou však nedokázal zužitkovat. Zde se pomyslně lámal zápas,
protože Staňkov po ubráněném dlouhém oslabení opět udeřil v poslední minutě prostřední části
hry, když Ladislav Kabourek vyslal dopředu Tomáše Nového, který střelou na vyrážečku
definitivně zlomil soupeře (6:2). V poslední třetině dostal i Staňkov výhodu jednoho muže v poli,
kterou se mu podařilo využít pouhou vteřinu před návratem hostujícího hráče z trestné lavice,
když Tomáš Nový zakončil pokus Vojtěcha Němce, čímž dokonal svůj premiérový hattrick. Hosté
poté nastřelili spojnici brankové konstrukce domácích, ale poslední slovo měl staňkovský Tomáš
Přibyl, který vystihl rozehrávku hostů v jejich obranné třetině a osamocen tváří v tvář nedal
soupeřovu brankáři šanci. Tempaři si tak připsali důležitou výhru proti velmi silnému soupeři,
která se vůbec nerodila lehce.

Sestava HC Staňkov:
Jan Brožovský - Petr Hoffman, Jiří Látal, Petr Němec, Martin Kapitán, Tomáš Nový, Tomáš
Přibyl, Karel Tomášek, Tomáš Krippner, David Dvořák - Tomáš Petržík, Ladislav
Kabourek, Marek Přibyl, Vojtěch Němec, Pavel Blacký, Josef Falout.

Branky: Nový 3, Krippner 2, Kapitán, Přibyl T., Blacký
Vyloučení: Látal 6 min., Petržík, Tomášek 4 min., Krippner, Falout, Přibyl T. 2 min.

21) Sokol Lipnice - HC Tempo Staňkov 2:10
[SO 25. února 2017 - ZS Rokycany – 20:30 hod.]
po třetinách: 0:2, 1:7, 1:1
Komentář k zápasu:
Utkání přineslo již od úvodního buly velmi otevřený hokej. Staňkov sice strávil o trochu více času
ve třetině domácích, ti však kontrovali několika nebezpečnými samostatnými brejky. Až v deváté
minutě došlo k první změně skóre zásluhou staňkovského Jiřího Látala, který se odvážně pustil
středem hřiště mezi tři protihráče a svoji akci se štěstím proměnil (0:1). Ve čtrnácté minutě pronikl
po pravé straně staňkovský Karel Tomášek a Tomáš Krippner bravurně ze vzduchu sklepl puk do
branky domácích (0:2). Druhá třetina přinesla doslova brankový uragán. V polovině úvodní
minuty se podařilo domácím, po nepřehledném závaru před brankou, vstřelit kontaktní gól na 1:2.
Ale po pouhých osmnácti vteřinách vyslal staňkovský Jiří Látal po levé straně Petra Němce, který
přesně trefil levý horní růžek domácí branky (1:3). Za dalších třicet vteřin uzavřela druhá
staňkovská pětka domácí v jejich obranné třetině, a Martin Kapitán pohotově využil nabídku od
Tomáše Nového (1:4). V následující minutě přihrál hostující Jiří Látal na modrou čáru Markovi
Přibylovi, který prostřelil chumel hráčů a puk opět skončil v síti domácích (1:5). Lipnice vyměnila
brankáře a snažila se ještě vzchopit, ale další povedená pasáž Tempařů v polovině zápasu

definitivně rozhodla o osudu tohoto utkání. Nejprve se ve 22. minutě při přesilové hře prosadil
skrytou bekhendovou střelou staňkovský Karel Tomášek (1:6). V následující minutě vybídl
staňkovský Jiří Látal ke skórování Petra Hoffmana, který zvyšoval již na 1:7 pro Staňkov. Na
konci téže minuty založil akci hostující Pavel Blacký, Tomáš Petržík přihrál Martinu Kapitánovi,
který se podruhé gólově prosadil (1:8). To však ještě nebylo všechno. Ve 28. minutě ve vlastním
oslabení vyslal staňkovský Ladislav Kabourek od úniku Petra Hoffmana a i ten zaznamenal
druhou trefu tohoto večera (1:9). Staňkovu se podařilo zužitkovat téměř vše, co si vytvořil a zažil
tak nejpovedenější třetinu ve své historii. V závěrečné třetině se utkání jen dohrávalo. Staňkov se
hned ve druhé minutě prezentoval povedenou akcí po ose Tomáš Nový, Tomáš Přibyl a
zakončující Marek Přibyl, který tak podruhé v sezoně vstřelil desátou branku utkání, což bude
řádně zaznamenáno do klubových statistik (1:10). Lipnice se v polovině třetiny dokázala posadit z
protiútoku dvou na jednoho a trochu zmírnila své nelichotivé skóre na 2:10.

Sestava HC Staňkov:
Jan Brožovský - Petr Hoffman, Jiří Látal, Petr Němec, Martin Kapitán, Tomáš Nový, Tomáš
Přibyl, Karel Tomášek, Tomáš Krippner, Libor Peteřík - Tomáš Petržík, Ladislav Kabourek, Marek
Přibyl, Pavel Blacký, Josef Falout.

Branky: Kapitán 2 , Přibyl M. 2, Hoffman 2, Látal, Krippner, Němec P., Tomášek
Vyloučení: Blacký, Přibyl M. 2 min.

22) HC Tempo Staňkov - Sokol Vejprnice 5:1
[SO 4. března 2017 - ZS Domažlice – 18:00 hod.]
po třetinách: 2:0, 1:1, 2:0
Komentář k zápasu:
Ve dvacátém třetím kole přivítal Staňkov na svém ledě silného soupeře, který ho jako jeden z
mála dokázal v letošní sezoně zdolat. A od první minuty se potvrdilo, že domácí nebude čekat nic
lehkého. Vejprnice byly hodně aktivní a snažily se usadit ve své útoční třetině. Tempaři však
počáteční nápor hostů ustáli díky skvělým zásahům svého brankáře Jana Brožovského . Na
začátku třetí minuty přihrál staňkovský Petr Němec z rohu kluziště na modrou Tomášovi
Petržíkovi, který střílenou přihrávkou našel nepokrytého Jiřího Látala, jenž tečoval puk mino
dosah gólmana hostí (1:0). I dále se pokračovalo ve vysokém tempu. Vejprnice vycházely z
precizní hry dozadu, a jakmile se jim naskytla příležitost, vyrazily do rychlého protiútoku. Přestože
získával Staňkov postupně více ze hry, navýšit vedení se mu povedlo až ve dvanácté minutě.
Staňkovský Josef Falout získal puk a zpoza branky našel Martina Kapitána, který se štěstím po
ledě procedil puk mezi betony soupeřova gólmana (2:0). Do druhé dvacetiminutovky vstoupili
Tempaři také aktivně a ve druhé minutě zafungovala osvědčená spolupráce třetí pětky, když
staňkovský Tomáš Krippner zatáhl kotouč do útočné třetiny a přesně našel Karla Tomáška, jenž
se v zakončení nemýlil (3:0). Za necelou minutu však domácí nedokázali vyhodit puk ze své
obranné třetiny a Vejprnice snížily na 3:1.. Hosté cítili šanci a hra dostala nový náboj. S tím však
šla ruku v ruce i přemíra snahy v soubojích, a tak bylo k vidění i dost vyloučení na obou stranách.
Žádnému mužstvu se nepodařilo nabídnuté výhody využít. Staňkov měl dále více ze hry, ale
hosté neustále hrozili nebezpečnými protiútoky, které s přehledem zvládl staňkovský gólman Jan
Brožovský. Po šesti minutách závěrečného dějství vyslal staňkovský Jiří Látal do úniku Petra
Hoffmana, který svoji šanci proměnil (4:1). Vzápětí dostal Staňkov výhodu trestného střílení, které
si vybojoval velmi aktivní Tomáš Přibyl. Sám faulovaný Tomáš Přibyl se ujal nájezdu, mířil mezi
betony soupeřova gólmana, který však stačil včas betony přitisknout. Vejprnice stále
podnikaly rychlé výpady, ale na sklonku 40. minuty se dostali domácí do přečíslení dva na

jednoho, Jiří Látal z levé strany přesně našel Petra Němce, který pohotově nasměroval puk do
branky hostí (5:1). Staňkov už pak v pohodě dovedl utkání do zdárného konce.

Sestava HC Staňkov:
Jan Brožovský - Petr Hoffman, Jiří Látal, Petr Němec, Martin Kapitán, Tomáš Přibyl, Karel
Tomášek, Tomáš Krippner, Josef Falout, David Dvořák - Tomáš Petržík, Ladislav
Kabourek, Marek Přibyl, Vojtěch Němec, Pavel Blacký, Libor Peteřík.

Branky: Látal, Kapitán, Tomášek, Hoffman, Němec P.
Vyloučení: Dvořák 4 min., Falout, Peteřík, Látal 2 min.

23) Čechie Příkosice - HC Tempo Staňkov 3:7
[SO 11. března 2017 - ZS Rokycany – 13:00 hod.]
po třetinách: 0:2, 1:0, 2:5
Komentář k zápasu:
Staňkov udeřil hned z první akce po úvodním vhazování, když Petr Němec prostrčil puk k Petru
Hoffmanovi, který unikl po pravé straně a otevřel skóre (0:1). Příkosice se snažili hrát jednoduše,
ale hosté měli viditelně více ze hry. Svou převahu však dokázali zúročit až v polovině třetiny po
souhře druhé pětky. Staňkovský Tomáš Nový zatáhl puk do útočné třetiny, přenechal jej
Tomášovi Přibylovi a ten našel připraveného Martina Kapitána, jenž hbitě zakončil na 0:2. Ve
druhé třetině jako by si obě mužstva úplně vyměnila role. Tempaři výrazně polevili, přenechali
aktivitu soupeři, který po třech minutách vstřelil ve vlastním oslabení kontaktní branku na 1:2.
Příkosice najednou ožily, aktivně dotíraly před brankou Staňkova a sahaly po vyrovnání. To se
jim nakonec podařilo hned na začátku poslední části, když využili přesilovou hru po hrubce
obrany hostů (2:2). Staňkovu, jenž nastoupil v dosti kombinované sestavě, se stále nedařilo najít
ztracený herní rytmus. Až za další tři minuty vyslal staňkovský Ladislav Kabourek dlouhou
příčnou přihrávkou do úniku Karla Tomáška, který střelou k tyči prostřelil domácího gólmana a
vrátil Staňkovu vedení 2:3. V následující minutě unikl útočník Příkosic Balej do samostatného
úniku, kterého skvěle vychytal staňkovský brankář Jan Brožovský, a hned v zápětí staňkovský
Tomáš Přibyl založil rychlou protiakci, kterou úspěšně zakončil Martin Kapitán (2:4). V další
minutě navýšil vedení Staňkova Petr Hoffman, jenž zakončil průnik Marka Přibyla (2:5). Ve 43.
minutě se prosadila i třetí pětka Staňkova, po ose Josef Falout, Karel Tomášek a zakončující
Tomáš Krippner (2:6). Tempaři vědomi si rozhodnutého stavu opět polevili a nechali domácí ještě
jednou skórovat (3:6). Ovšem ihned po vhazování ujel staňkovský Karel Tomášek a za pouhých
sedm vteřin vrátil čtyřbrankový náskok na stranu hostů (3:7). Příkosice sice měli v poslední
minutě ještě možnost trestného střílení, ale střelu mezi betony si hostující gólman Jan Brožovský
s přehledem pohlídal a výsledek se již nezměnil.

Sestava HC Staňkov:
Jan Brožovský - Petr Hoffman, Petr Němec, Martin Kapitán, Tomáš Přibyl, Tomáš Nový, Karel
Tomášek, Tomáš Krippner, Josef Falout - Marek Příbyl, Vojtěch Němec, Ladislav Kabourek, Libor
Peteřík.

Branky: Kapitán 2, Tomášek 2, Hoffman 2, Krippner
Vyloučení: Tomášek, Kapitán, Kabourek, Hoffman, Přibyl T. 2 min.

24) HC KlausTimber - HC Tempo Staňkov 2:2
[SO 18. března 2017 - ZS Plzeň Košutka – 16:00 hod.]
po třetinách: 0:0, 1:1, 1:1
Komentář k zápasu:
Toto utkání svedlo proti sobě prvního s druhým aktuální tabulky, a tak se dal čekat velmi
vyrovnaný boj. Staňkovu šlo v přímé konfrontaci o potvrzení prvního místa a tím zajištění si
celkového vítězství v soutěži, k čemuž potřeboval získat alespoň bod, zatímco soupeř se snažil
mu tento záměr ještě zkomplikovat. Ze začátku byl k vidění opatrný hokej, kdy se boj odehrával
především ve střední třetině. V polovině třetiny dostali domácí výhodu přesilové hry, kterou však
nedokázali zužitkovat. Postupně se Klaustimber začal více tlačit do útoku, ale vyložených šancí
ke skórování bylo pomálu. Po pěti minutách druhé třetiny vyslal v přesilové hře staňkovský Marek
Přibyl po pravé straně do úniku Petra Hoffmana, který si sjel na osu hřiště a zamířil přesně k
tyčce (0:1). Domácí však po pěti minutách vyrovnali střelou z mezikruží (1:1). Navíc v závěru
druhé dvacetiminutovky měli možnost druhé početní výhody, ale nedokázali pohnout ukazatelem
skóre. Závěrečná část zápasu nabídla již otevřenější obraz hry. Tempařům se povedlo znovu
získat vedení 1:2 po bratrské spolupráci, když Vojtěch Němec nahrál ve středním pásmu puk
Petrovi Němcovi, který se odvážně pustil mezi dva protihráče, sám si našel odražený puk a z
bezprostřední blízkosti pohotově zakončil. Za minutu však bylo opět vyrovnáno na 2:2 po rychlé
otočce domácího útočníka, který procedil puk pod betonem hostujícího gólmana. KlausTimber
povzbuzen vyrovnáním vrhnul všechny síly do útoku, ale i když si vytvořil několik vyložených
šancí, obětavá hra Staňkova mu nedovolila skórovat.

Sestava HC Staňkov:
Jan Brožovský - Petr Hoffman, Petr Němec, Jiří Látal, Martin Kapitán, Tomáš Přibyl, Tomáš
Nový, Pavel Blacký, David Dvořák - Marek Příbyl, Vojtěch Němec, Ladislav Kabourek, Libor
Peteřík.

Branky: Hoffman, Němec P.
Vyloučení: Kapitán, Hoffman, Přibyl M. 2 min.

25) HC Tempo Staňkov - Čechie Příkosice 8:6
[SO 22. března 2017 - ZS Domažlice – 20:00 hod.]
po třetinách: 4:4, 2:1, 2:1
Komentář k zápasu:
Utkání, ve kterém už vlastně o nic nešlo, mělo již od svého úvodu charakter přátelského střetnutí.
Obě mužstva jakoby zapomněla na obranu a pustila se rovnou do útoku, a tak byl k vidění
doslova brankový uragán. Hned z první akce udeřily Příkosice, když se jejich osamocený útočník
ocitl před brankou domácích (0:1). Staňkov však za tři minuty obrátil skóre ve svůj prospěch.
Nejprve se prosadil po samostatné akci Jiří Látal střelou do horního růžku soupeřovy branky (1:1)
a následně v přesilové hře vystřelil Karel Tomášek a vyražený puk David Dvořák pohotově
bekhendem přehodil přes beton hostujícího gólmana (2:1). Příkosice ještě v téže minutě vyrovnali
na 2:2, ale v následující minutě šel opět do vedení Staňkov po akci Tomáše Nového a přesném
zakončení Jiřího Látala (3:2). V jedenácté minutě se ale dokázali hosté dvakrát přesně trefit a
opět strhli vedení na svoji stranu (3:4). Za další dvě minuty však zatáhl puk do útočné třetiny

staňkovský David Dvořák, přihrál Karlovi Tomáškovi, který opět vyrovnal na 4:4. Hned v úvodní
minutě druhé části hry poslal staňkovský Tomáš Přibyl povedenou akcí z levé strany Tempaře do
vedení 5:4, které vzápětí navýšil na 6:4 pro Staňkov přesnou střelou nad beton Tomáš Krippner.
Asistenci si připsal Marek Přibyl. Čtrnáct vteřin před koncem třetiny vstřelili hosté opět kontaktní
branku na 6:5. Na začátku poslední dvacetiminutovky Staňkov soupeři brankově odskočil.
Nejprve staňkovský Jiří Látal dokončil svůj čtvrtý letošní hattrick, za asistence Petra Hoffmana
(7:5). Za dvě minuty si oba své role vyměnili, když Jiří Látal našel rozjetého Petra Hoffmana, a
ten se v zakončení nemýlil (8:5). Příkosice se pět minutu před koncem zápasu dokázaly také
ještě jednou prosadit (8:6). Velmi korektně vedené utkání mělo po celou dobu rychlý spád, šance
střídaly šance. Z důvodu zranění museli domácí nově poskládat své útočné řady, z nichž
kombinačně vyčnívala nově složená "TTT" formace tří Tomášů - Krippnera, Nového a Přibyla, a
když se k nim přidal ještě Tomášek, připadal si soupeř jako na kolotoči. Staňkovu se podařilo
zakončit svoji nejpovedenější sezónu letošní 21 výhrou s celkovým počtem 153 vstřelených
branek, což činí dosavadní klubové maximum. Do těchto statistik se bohužel nezapočte poslední
utkání, které je kontumováno ve prospěch Staňkova (5:0), protože ho soupeř z Bezdružic
nepochopitelně odmítl odehrát. Z tohoto důvodu se také neuskutečnil plánovaný autobusový
zájezd na poslední utkání, což fanouškům rádi vynahradíme v příští sezoně. Děkujeme za
podporu!

Sestava HC Staňkov:
Jan Brožovský - Petr Hoffman, Jiří Látal, Martin Kapitán, Tomáš Přibyl, Tomáš Nový, Tomáš
Krippner, Karel Tomášek, David Dvořák, Josef Falout - Marek Příbyl, Ladislav Kabourek, Pavel
Blacký, Libor Peteřík.

Branky: Látal 3, Dvořák, Tomášek, Přibyl T., Krippner, Hoffman
Vyloučení: Krippner 2 min.

