
19. sezóna klubu 2018/19:

1) HC Kralovice - HC Tempo Staňkov  7:3

[PÁ 21.září 2018 - ZS Třemošná – 18:45 hod.]

po třetinách: 4:1, 0:0, 3:2

Komentář k zápasu:

V úvodním utkání nové sezóny se hostům nepovedlo zachytit počáteční nápor Kralovic, které si brzy 
vypracovali tříbrankové vedení. Staňkov sice v jedenácté minutě po přečíslení dva na jednoho také 
skóroval zásluhou Petra Hoffmana za asistence Jiřího Látala. Domácí však měli stále více ze hry a do 
konce první třetiny si vzali náskok tří branek zpět. Prostřední část přinesla již vyrovnanější hru, ale i přes 
dostatek příležitostí na obou stranách, se nepodařilo žádnému mužstvu gólově prosadit. Staňkov v polovině
zápasu nevyužil možnost trestného střílení. V poslední třetině se Tempaři snažili o zkorigování 
nepříznivého skóre, což se jim povedlo po střele Tomáš Krippnera, asistenci si připsal Josef Falout (4:2). 
Následně však dostali Kralovice možnost dvojnásobné početní výhody, kterou využili. Za Staňkov se 
následně opět trefil Tomáš Krippner (5:3), po přihrávce Tomáše Nového, ale domácí měli těsně před 
koncem také gólovou odpověď. Tempaři tak mohli litovat promarněného úvodu, který určil následný ráz 
utkání. Opět se potvrdilo, že domácí patří k jejich nejméně oblíbeným soupeřům

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

Branky Staňkova: Krippner 2, Hoffman
Vyloučení Staňkova: Hoffman 14 min., Nový 10 min., Krippner, Blacký, Falout 2 min.

2) HC Tempo Staňkov - Baník Líně  3:4

[NE 30.září 2018 - ZS Domažlice – 17:15 hod.]

po třetinách: 1:1, 2:1, 0:2

Komentář k zápasu:

V dalším utkání přivítal, z důvodu řady zranění oslabený Staňkov hosty z Líní, kteří se dostavili s velmi 
omlazeným kádrem. V polovině úvodní třetiny byl k vidění vyrovnaný boj především ve středu hřiště. V 
deváté minutě se Baník ujal vedení 0:1 po špatné rozehrávce domácí obrany, když osamocený útočník 
dokázal napotřetí dopravit puk do brány. Staňkov měl za další dvě minuty výhodu přesilové hry, kterou 
bleskově využil (1:1) pohotovou dorážkou Jiří Látal, po chytrém nahození od Miroslava Vísnera. Tyto 
branky hru velmi oživily. Ve třetí minutě prostřední části ujeli do přečíslení staňkovští Tomáš Nový s Jiřím 
Látalem a druhý jmenovaný si připsal další přesný zásah v utkání (2:1). Tempaři se snažili rychlým 
přístupem narušovat rozehrávku hostí, a měli další šance. Ve 27. minutě poslal domácí do dvoubrankového
vedení Miroslav Vísner, který si nejel na přihrávku od Tomáše Přibyla (3:1). Bohužel následně dostali 
početní výhodu také hosté, a tu po dorážce z bezprostřední blízkosti také zužitkovali (3:2). Kontaktní branka
Líně povzbudila a ve třetí třetině měli více ze hry. Tuto převahu se jim podařilo přetavit ve vyrovnání ve 38. 
minutě (3:3). Poté se hra opět vyrovnala, ale dvě minuty před koncem vyšla hostům pěkná kombinace, díky
které získali všechny body z tohoto zápasu (3:4). Tempaři odehráli velmi dobrý zápas, bohužel se smolným 
koncem, ale jejich výkon je dobrým příslibem do dalších bojů.



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

Branky Staňkova: Látal 2, Vísner
Vyloučení Staňkova: Němec V., Látal, Přibyl M. 2 min.

3) Sokol Losiná  - HC Tempo Staňkov 9:1

[SO 7.října 2018 - ZS Plzeň HMA – 11:30 hod.]

po třetinách: 2:0, 5:0, 2:1

Komentář k zápasu:

Utkání začalo velmi svižně. Ve třetí minutě domácí špatně střídali a Staňkov měl možnost přesilové hry, 
kterou však nevyužil. V páté minutě dostala početní výhodu také Losiná, která ji se štěstím zužitkovala. Na 
konci první části po závaru před brankou Losiná zvýšila své vedení na 2:0. Úvod prostřední třetiny se 
Tempařům vůbec nevyvedl. Ve snaze o zkorigování nepříznivého stavu úplně zapomněli na defenzivu a 
opakované útočné výpady Losiné v přečíslení, znamenaly jen navyšování rozdílu ve skóre. Staňkov měl 
možnost trestného střílení, i několik dalších slibných příležitostí, ovšem opět bez úspěšného zakončení. 
Losiné poté doslova narostla křídla a ve hře dále dominovala. Na konci zápasu dokázal Staňkov alespoň 
zaznamenat čestný úspěch v podání skórujícího Petra Hoffmana, po souhře s Jiřím Látalem a Petrem 
Němcem. Tempaři tak doplatili na svůj nekoncentrovaný výkon a žalostné zakončení zejména v první 
polovině utkání, kdy ještě měli nějakou naději, a tak stále čekají na první letošní body.

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

Branky Staňkova: Hoffman
Vyloučení Staňkova: Vísner, Přibyl T., Přibyl M. 2 min.

4) HC Tempo Staňkov - HC Omega Trans Plzeň  6:5

[NE 14.října 2018 - ZS Domažlice – 18:45 hod.]

po třetinách: 3:2, 5:0, 3:3

Komentář k zápasu:

Staňkov se ujal vedení 1:0 již v šesté minutě po souhře první pětky, když Jiří Látal posunul puk na Pavla 
Blackého, a ten křižnou přihrávkou vyzval Petra Hoffmana ke skórování. Domácí byli dále aktivnější, ale 
Omega hrozila z ojedinělých protiútoků. Jeden z nich využila skrytou střelou v polovině dvanácté minuty 
(1:1). Tempaři po půl minutě odpověděli samostatnou akcí Tomáše Krippnera (2:1). Plzeňští však za 
dalších třicet vteřin opět vyrovnali (2:2). V poslední minutě úvodní části hry zkušeně vystihl staňkovský 
Tomáš Krippner rozehrávku hostů a svižnou střelou opět strhl vedení 3:2 na stranu Staňkova. Prostřední 
třetina přinesla sice svižnější hokej, ale i přes mnoho vyložených šancí na obou stranách nedokázalo ani 
jedno mužstvo pohnout s ukazatelem skóre. Za to v závěrečné části se opět rozběhl brankostroj naplno. 



Tempaři hned v první minutě po změně stran udeřili po akci Tomáše Nového, který ve středním pásmu 
vyslal po levé straně Marka Přibyla, jenž zpoza branky soupeře našel nekrytého Tomáše Přibyla (4:2). V 
následující minutě staňkovský Ladislav Kabourek posunul puk do jízdy Karlovi Tomáškovi, a ten trefil 
odkrytý horní růžek branky hostí (5:2). A když se v polovině třetiny prosadil pohotovou dorážkou staňkovský
Jiří Látal, za asistence Miroslava Vísnera a Petra Hoffmana, zdálo se, že domácí v klidu směřují za 
vítězstvím (6:2). Ovšem Omega dostala vzápětí možnost trestného střílení, které se štěstím proměnila 
(6:3), což jí viditelně povzbudilo. Následně se Omega ještě dvakrát dokázala prosadit při přečíslení (6:5). 
Takticky ne příliš povedená koncovka utkání trochu zakalila jinak povedený výkon Tempařů, kteří si tak za 
vítězství připsali první letošní body.

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

Branky Staňkova: Krippner 2, Hoffman, Tomášek, Přibyl T., Látal
Vyloučení Staňkova: Látal, Falout, Přibyl T. 2 min.

5) HC Tempo Staňkov - Sokol Radobyčice  3:7

[SO 27.října 2018 - ZS Domažlice – 16:15 hod.]

po třetinách: 1:3, 0:4, 2:0

Komentář k zápasu:

Staňkov jen s obtížemi sestavil nejmenší počet hráčů potřebných pro utkání, což se bohužel projevilo v 
průběhu zápasu. Tempaři se sice ujali v sedmé minutě vedení po střele Tomáše Krippnera za asistence 
Tomáše Nového, ale hosté v následující minutě srovnali skóre. Konec první třetiny a začátek druhé byl pro 
domácí krutý a rozhodl celý zápas. Nejprve se Radobyčice prosadily po odraženém puku a následně na to 
jim přálo štěstí v přesilové hře. Hned v úvodu druhé části opět zvýšili vedení a následně si domácí tečí přes 
hokejku usměrnili puk do vlastní branky. Staňkovu se ani v útoku nedařilo zužitkovat své šance, kterých 
měli poměrně dost, ale jak řekl jeden z přihlížejících „ dneska by netrefili ani vrata od stodoly“ J. A tak, jak 
ubíhal čas, a domácí se snažili prolomit střeleckou smůlu, tak jim chyběli síly na obranu a soupeř je dále 
trestal a navyšoval rozdíl ve skóre. Až v závěrečné třetině se povedlo Staňkovu dostat puk do branky hostí, 
když si opět přesně zopakovali spolupráci Tomáš Krippner s Tomášem Novým. K nim se následně přidal i 
další střelec Petr Hoffman za asistence Petra Němce. To už bylo však jen slabá úprava nelichotivého skóre.

Sestava HC Staňkov:
Jan Brožovský - Petr Hoffman, Petr Němec, Tomáš Nový, Josef Falout, Tomáš Krippner, Martin Kapitán - 
Pavel Blacký, Ladislav Kabourek, Miroslav Vísner.

Branky Staňkova: Krippner 2, Hoffman
Vyloučení Staňkova: Němec P., Blacký 2 min.



6) SKP Rapid Plzeň - HC Tempo Staňkov  7:4

[SO 3. listopadu 2018 - ZS Plzeň Košutka – 19:30 hod.]

po třetinách: 3:2, 2:1, 2:1

Komentář k zápasu:

Staňkov, který díky mnohým absencím ve svém kádru, prochází zatím nejvážnější výsledkovou krizí za 
několik posledních let, zavítal na led plzeňského Rapidu. Domácí se ujali vedení v páté minutě střelou z 
mezikruží, ale Tempaři v téže minutě vyrovnali na 1:1 po průniku Marka Přibyla, který zavezl puk do útočné 
třetiny a po narážečce s Petrem Hoffmanem, sám zakončil. Rapid měl více ze hry a v desáté minutě šel 
opět do vedení 2:1. Staňkov v následující minutě také rychle srovnal na 2:2, když Miroslav Vísner našel 
rozjetého Martina Kapitána, a ten trefil horní růžek soupeřovi branky. Chvíli před koncem úvodní třetiny si 
vzali domácí vedení 3:2 na svou stranu. Ve druhém dějství pokračovalo přetahování o skóre. Staňkov 
srovnal stav na 3:3, po akci Tomáše Krippnera a střílejícího Petra Hoffmana. Rapid ovšem znovu 
dvěma slepenými góly překonal ne příliš jistého staňkovského gólmana (5:3). V poslední části se 
Staňkov zkusil soupeři přiblížit ve skóre, ale po třech minutách znovu inkasoval (6:3). Blesková odpověď 
staňkovského Martina Kapitána na 6:4, za asistence Tomáše Nového, Staňkovu sice dala ještě malou 
naději, ale šest minut před koncem domácí opět odskočili a dovedli zápas k zasloužené výhře 7:4.

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

Branky Staňkova: Kapitán 2, Přibyl M., Hoffman
Vyloučení Staňkova: Krippner 4 min., Přibyl M., Přibyl T. 2 min.

7) HC Tempo Staňkov - Spartak Sedlec  4:6

[NE 11. listopadu 2018 - ZS Domažlice – 16:00 hod.]

po třetinách: 1:1, 1:3, 2:2

Komentář k zápasu:

...

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

Branky Staňkova: Přibyl T., Kapitán, Tomášek, Látal
Vyloučení Staňkova: Falout, Látal 2 min., Vísner 4 min.



8) HC Strašice - HC Tempo Staňkov 3:1

[NE 18. listopadu 2018 - ZS Rokycany – 15:00 hod.]

po třetinách: 2:1, 0:0, 1:0

Komentář k zápasu:

Staňkov jako již tradičně v letošní sezoně přijel na led soupeře v nekompletní sestavě. Hned ve druhé 
minutě získali domácí šťastně vedení, když poskakující puk zapadl k pravé tyčce. Tempaři v jedenácté 
minutě vyrovnali na 1:1 po přečíslení dva na jednoho zásluhou asistujícího Jiřího Látala a zakončujícího 
Petra Hoffmana. Strašicím však za dvě minuty vyšel rychlý brejk a vzali si vedení zpět. Druhá část žádnou 
změnu stavu nepřinesla, ale i přes těsné skóre se hrál velmi otevřený hokej. Staňkov se sice snažil o 
vyrovnání, ale ze svých šancí dokázal opět jen několikrát orazítkovat brankovou konstrukci domácích. 
Přemíru útočné snahy Staňkova tak chvíli před koncem utkání Strašice potrestali, když se ocitli dva 
osamocení hráči před brankářem hostů a definitivně rozhodli o osudu zápasu. Velmi vyrovnaný zápas, kdy 
domácí spoléhali na tvrdou hru, ale paradoxně vyloučených měl Staňkov dvakrát tolik, rozhodla o něco 
lepší koncovka na straně domácích Strašic.

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

Branky Staňkova: Hoffman
Vyloučení Staňkova:  Látal 26 min., Blacký 4min., Hoffman, Přibyl T. 2 min

9) HC Tempo Staňkov - TJ Zbiroh  3:7

[SO 1. prosince 2018 - ZS Domažlice – 17:00 hod.]

po třetinách: 0:1, 1:2, 2:4

Komentář k zápasu:

Staňkov tentokrát přivítal na svém ledě aktuálního lídra tabulky. I když papírové předpoklady dávali 
domácím jen malou naději na úspěch, byl úvod utkání velmi vyrovnaný. Mírnou převahu dokázal Zbiroh 
využít až dvě minuty před koncem úvodní třetiny (0:1). Druhá část byla již na branky bohatší. Ve druhé 
minutě hosté dokázali až třetí dorážkou dostat puk do branky domácích a za další čtyři minuty po brejku 
odskočili na rozdíl tří branek (0:3). Staňkov se však nevzdal a následně předvedl nejlepší pasáž zápasu, 
kdy měl vekou převahu. Z mnoha i vyložených šancí dokázali domácí dopravit puk pouze jednou za 
brankovou čáru, a to díky přesné střele Tomáše Krippnera, asistence Jiří Látal (1:3). V závěrečné části se 
bohužel opakoval již mnohokrát viděný scénář, kdy se Staňkov mocně snažil o korigování výsledku, ale tím 
otvíral obranu a soupeř z rychlých brejků postupně navyšoval skóre, a tím získával klid na svých hokejkách.
Tempařům se stále nedaří překonat letošní střeleckou nemohoucnost a přestože několikrát puk doslova 
poskakuje před brankovou čarou, nedokáží z toho vytěžit tolik potřebné góly. To mělo za výsledek, že i 
když se dokázal opět prosadit staňkovský Tomáš Krippner po souhře s Miroslavem Vísnerem a Karlem 
Tomáškem a také Jiří Látal, za asistence Tomáše Přibyla, byl konečný účet utkání pro domácí opět 
nepříznivý.

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

Branky Staňkova: Krippner 2, Látal
Vyloučení Staňkova:  Blacký 4 min., Látal, Hoffman, Přibyl M. 2 min.



10) HC Domažlice - HC Tempo Staňkov 10:1

[SO 8. prosince 2018 - ZS Domažlice – 16:00 hod.]

po třetinách: 4:0, 1:1, 5:0

Komentář k zápasu:

...

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

Branky Staňkova: T. Přibyl
Vyloučení Staňkova: Látal 37 min., Hoffman, Tomášek, Blacký, Vísner 2 min.

11) HC Tempo Staňkov - HC Chotěšov 2:11

[SO 15. prosince 2018 - ZS Domažlice – 16:00 hod.]

po třetinách: 0:2, 2:5, 1:4

Komentář k zápasu:

...

Sestava HC Staňkov:
Jan Brožovský - Petr Hoffman, Petr Němec, Martin Kapitán - Tomáš Přibyl, Josef Falout, Libor Peteřík - 
Ladislav Kabourek, Marek Přibyl, Vojtěch Němec, Miroslav Vísner.

Branky Staňkova: Přibyl T., Hoffman
Vyloučení Staňkova:  2 min.



12) HC Tempo Staňkov - HC Kralovice   6:5

[SO 5. ledna 2019 - ZS Domažlice – 16:00 hod.]

po třetinách: 1:0, 3:4, 2:1

Komentář k zápasu:

Po opatrném začátku získávali domácí mírnou hraní převahu, kterou dokázali využít až dvě minuty před 
koncem úvodního dějství zásluhou Martina Kapitána a asistujícího Tomáše Nového (1:0). Nedlouho po 
přestávce dostali Kralovice možnost přesilové hry, kterou využily (1:1). Staňkov si však do minuty vzal 
vedení zpět, když Tomáš Krippner vystihnul rozehrávku soupeře a střelou mezi betony skóroval (2:1). Ale i 
hosté dokázali ještě v téže minutě bleskově vyrovnat na 2:2. Přesně po uběhnutí jedné minuty si vzali 
Tempaři vedení zpět po akci Tomáše Krippnera a zakončujícího Karla Tomáška 3:2. Tím však divoká 
přestřelka zdaleka nekončila. Hosté v polovině utkání opět vyrovnali na 3:3. Staňkov si vzal sice v 
následující minutě vedení zpět, když po závaru v útočné třetině našel Tomáš Nový skvěle pozičně 
postaveného Tomáše Krippnera, který se z blízka nemýlil (4:3). Bohužel domácí se z vedení dlouho 
neradovali, protože Kralovicím se podařilo za další dvě minuty už počtvrté v utkání dotáhnout skóre (4:4). 
Do poslední třetiny měli lepší vstup hosté, když se po dvou minutách dostali poprvé v zápase do vedení 
4:5. Staňkovští hokejisté se sice snažili, měli šance, ale při zakončení jim chyběl klid na hokejkách. Až ve 
čtyřicáté minutě vyzval staňkovský Tomáš Krippner k zakončení Petra Hoffmana, který střelou nad lapačku 
vyrovnal na 5:5. Minutu a půl před koncem hrací doby přisel rozhodující moment. Staňkovský Marek Přibyl 
udržel puk na modré čáře, posunul ho k Tomášovi Novému, který najel z pravé strany a přesně trefil odkrytý
horní růžek branky. Zajistil tak pro domácí velmi důležitou výhru 6:5. Přestože měl Staňkov mírnou herní 
převahu po většinu zápasu i vyšší počet střel, dokázali Kralovičtí kontrovat nebezpečnými brejky, ve kterých
byli hodně produktivní. Staňkov dokázal po dvou zcela nevydařených utkáních, díky poctivému kolektivnímu
výkonu, konečně zabrat a naplno bodovat

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

Branky Staňkova: Krippner 2, Kapitán, Tomášek, Hoffman, Nový
Vyloučení Staňkova: Nový, Falout 2 min.



13) Baník Líně - HC Tempo Staňkov 7:0

[NE 13. ledna 2019 - ZS Plzeň HMA – 12:30 hod.]

po třetinách: 1:0, 2:0, 4:0

Komentář k zápasu:

Staňkov zavítal na led aktuálního lídra soutěže. Hned o samého začátku byl k vidění velmi svižný hokej. 
Baník sice lépe kombinoval, ale hosté se rychle přizpůsobili, a nedovolili mu mít větší převahu. Až na 
sklonku úvodní části, dokázali domácí svůj průnik po levé straně zakončit střelou do horního růžku a ujali se
vedení. Druhá třetina jako by kopírovala tu první, rychle se bruslilo, a domácí až v polovině utkání po 
opakovaných střelách navýšili svůj náskok. Bohužel opět Staňkov zcela selhal v útoku, když nedokázal 
využít žádnou ze svých možností, a tím nahlodat soupeřovo sebevědomí. Domácí tak ještě v poslední 
minutě druhé části opět udeřili. Třetí třetina již patřila především Baníku, který měl výhodu jedné útočné 
formace navíc, a proto v závěru utkání svou fyzickou převahu přetavil v další branky, někdy i se 
štěstím. Celkově lze říci, že Tempaři byli domácím vyrovnaným soupeřem po dobu dvou třetin. Velmi 
dobrým kolektivním výkonem dlouho odolávali favoritovi, ale když nedokázali skórovat ani z několika 
obrovských šancí, skončil zápas až zbytečně moc vysokým skóre pro lídra. Nelze si ale nevšimnout toho, 
že herní projev Staňkova je o hodně lepší, než byl v závěru loňského roku.

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

Branky Staňkova: 
Vyloučení Staňkova:  Kabourek 2 min.

14) HC Tempo Staňkov - Sokol Losiná  3:5

[NE 20. ledna 2019 - ZS Domažlice – 16:00 hod.]

po třetinách: 1:1, 2:4, 0:0

Komentář k zápasu:

S

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

Branky Staňkova: Hoffman, Krippner, Látal
Vyloučení Staňkova: Hoffman, Látal, Přibyl T, Přibyl M.  2 min.



15) HC Omega Trans Plzeň - HC Tempo Staňkov  3:8

[SO 26. ledna 2019 - ZS Třemošná – 19:00 hod.]

po třetinách: 1:1, 1:3, 1:4

Komentář k zápasu:

-

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

Branky Staňkova: Vísner 2, Přibyl M. 2, Němec P. 2, Kapitán, Látal
Vyloučení Staňkova: Hoffman 4 min., Peteřík, Blacký, Kapitán, Látal, Němec P., Falout 2 min.

16) HC Tempo Staňkov - Meteor Třemošná  2:5

[NE 4. února 2019 - ZS Domažlice – 15:30 hod.]

po třetinách: 1:2, 1:2, 0:1

Komentář k zápasu:

-

Sestava HC Staňkov:
Jan Brožovský - Petr Hoffman, Jiří Látal, Petr Němec - Martin Kapitán, Tomáš Nový, Pavel Blacký - 
Miroslav Vísner, Ladislav Kabourek, Marek Přibyl, Josef Falout.

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

17) Sokol Radobyčice - HC Tempo Staňkov 9:4

[ČT 7. února 2019 - ZS Plzeň HMA – 20:00 hod.]

po třetinách: 1:0, 4:3, 4:1

Komentář k zápasu:

-

Sestava HC Staňkov:
Jan Brožovský - Petr Hoffman, Jiří Látal, Pavel Blacký, Josef Falout - Martin Kapitán, Tomáš Nový, Tomáš 
Přibyl - Miroslav Vísner, Ladislav Kabourek, Marek Přibyl, Vojtěch Němec.

Branky Staňkova: Hoffman 3, Falout
Vyloučení Staňkova: Němec V., Přibyl T., Látal, Falout  2 min.



18) HC Tempo Staňkov - SKP Rapid Plzeň  1:11

[NE 17. února 2019 - ZS Domažlice – 17:00 hod.]

po třetinách: 0:0, 0:6, 1:5

Komentář k zápasu:

-

Sestava HC Staňkov:
Jan Brožovský - Petr Hoffman, Jiří Látal, Josef Falout - Martin Kapitán, Tomáš Nový, Tomáš Přibyl - 
Miroslav Vísner, Ladislav Kabourek, Marek Přibyl, Vojtěch Němec.

Branky Staňkova: Hoffman
Vyloučení Staňkova:  Látal, Přibyl M. 4 min.

19) Spartak Sedlec - HC Tempo Staňkov  9:0

[SO 23. února 2019 - ZS Třemošná – 10:30 hod.]

po třetinách: 4:0, 1:0, 4:0

Komentář k zápasu:

-

Sestava HC Staňkov:

Jan Brožovský - Petr Hoffman, Jiří Látal, Petr Němec - Josef Falout, Martin Kapitán, Tomáš Nový, Pavel 
Blacký - Miroslav Vísner, Ladislav Kabourek, Marek Přibyl, Tomáš Petržík.

Branky Staňkova: -

Vyloučení Staňkova: Falout 4 min., Látal, Němec P., Kapián 2 min.



20) HC Tempo Staňkov - HC Strašice  2:4

[NE 3. března 2019 - ZS Domažlice – 16:00 hod.]

 po třetinách: 1:1, 1:3, 0:0

Komentář k zápasu:

-

Sestava HC Staňkov:

Jan Brožovský - Petr Hoffman, Jiří Látal, Pavel Blacký - Martin Kapitán, Tomáš Nový, Tomáš Přibyl - Karel 
Tomášek, Tomáš Krippner, Josef Falout - Miroslav Vísner, Ladislav Kabourek, Marek Přibyl, Vojtěch 
Němec.

Branky Staňkova: Přibyl T., Látal

Vyloučení Staňkova: Přibyl T. 2 min.


