PODROBNÉ STATISTIKY JEDNOTLIVÝCH ZÁPASŮ 2013/14

1) HC Tempo Staňkov – HC Příkosice 5:5
[sobota 12.10.2013 - ZS Domažlice – 16:45 hod.]
po třetinách: 5:2, 0:3, 0:0
Komentář k zápasu:
Staňkov nastoupil k prvnímu utkání nové sezony ve značně kombinované sestavě
zaviněné četnými zraněními. Začátek zápasu Tempaři jasně opanovali a ve čtvrté
minutě už vedli o dvě branky, na kterých měl hlavní podíl Jakub Haas, který v
přesilové hře vybojoval puk a předložil jej zakončujícímu Petru Hoffmanovi a v
následné úspěšné útočné akci domácích i Jiřímu Látalovi. V následující minutě navýšil
vedení domácích opět Petr Hoffman dokonce ve vlastním oslabení. Ovšem ihned z
protiútoku dokázali skórovat také hosté z Příkosic. V jedenácté minutě se nadýchl k
sólu přes celé hřiště domácí Marek Přibyl, který se v zakončení nemýlil. Na konci
následující minuty se opět prosadil Petr Hoffman po osvědčené spolupráci s Jiřím
Látalem. Hosté však do konce třetiny stačili ještě snížit. V prostřední části hry měli
postupně navrch hosté, když se na domácích začala čím dál tím více projevovat
únava, jelikož hráli pouze na dvě pětky. Na konci třetiny se jim tak podařilo srovnat
skóre. Nutno podotknout za výrazného přispění domácích a jejich váhavé rozehrávky
ve vlastní obranné třetině, jež soupeři doslova několikrát nabídli skórovat, čímž hráči
Příkosic nepohrdli. V závěrečné třetině se hra vyrovnala. Obě mužstva se snažila
zvrátit stav ve svůj prospěch. Tempaři měli v posledních minutách i smůlu, když
jejich střely opakovaně trefovali pouze brankovou konstrukci soupeřovi svatyně. Po
závěrečném hvizdu se tak dělili body.
Sestava HC Staňkov:
HOFFMAN Petr, NOVÝ Tomáš, PŘIBYL Marek, HAAS Jakub, LIEBL Jiří, NĚMEC
Vojtěch, BLACKÝ Pavel, FALOUT Josef, DVOŘÁK David, KABOUREK Ladislav,LÁTAL
Jiří, BAAR Jaroslav
Branky: Hoffman – 3, Přibyl, Látal (asistence Haas -2, Látal-2, Němec V. -1)
Vyloučení: Nový-10, Blacký-4, Přibyl, Dvořák -2

2) LHC Kralovice - HC Tempo Staňkov 4:1
[sobota 19.10.2013 - ZS Třemošná – 8:30 hod.]
po třetinách: 3:0, 0:1, 1:0
Komentář k zápasu:
Vcelku vyrovnaný zápas se rozhodoval především v soubojích před oběma brankami.
Zatímco domácí byli v těchto osobních soubojích podstatně důraznější a nedovolili
mnoho akcí útočníkům soupeře úspěšně dokončit, hra hostů v jejich obranné třetině
byla velmi naivní a postrádala potřebnou obětavost. Jedinou úspěšnou akci Stankova
si vypracoval a po spolupráci s Tomášem Novým také zdárně zakončil Marek Přibyl. A
tak tentokrát Tempaři přenechali všechny body soupeři.
Sestava HC Staňkov:
Němec Petr, HOFFMAN Petr, NOVÝ Tomáš, PŘIBYL Marek, HAAS Jakub, LIEBL Jiří,
NĚMEC Vojtěch, BLACKÝ Pavel, FALOUT Josef, DVOŘÁK David, KABOUREK Ladislav,
LÁTAL Jiří, Petržík Tomáš, Brožovský Jan
Branky: Přibyl
Vyloučení: Látal - 20, Nový 2

3) HC Tempo Staňkov – Handball Plzeň 5:3
[sobota 26.10.2013 - ZS Domažlice – 17:15 hod.]
po třetinách: 2:1, 0:1, 3:1
Komentář k zápasu:
Staňkovu se vcelku vydařil vstup do zápasu. Ve třetí minutě se prosadil Petr Hoffman po
asistenci Jiřího Liebla, ovšem soupeř již po pěti minutách v přesilové hře vyrovnal. Poté bylo
na obou stranách k vidění několik velkých šancí, ale oba brankaři si s nimi úspěšně poradili.
Až v poslední minutě úvodní třetiny Tempaři ukázkově využili přečíslení tři na jednoho po
ose Hoffman, Látal a zakončující Petr Němec pohodlně zametl kotouč do odkryté soupeřovi
brány. V úvodu prostřední části hry hosté také využili svůj rychlý brejk ke srovnání skóre a v
zápětí měli ještě možnost trestného střílení, se kterým si ale staňkovský brankář poradil.
Handball poté přebral aktivitu ve hře, ale svoji převahu nedokázal potvrdit vstřelením branky.
Po několika okamžicích závěrečné třetiny se Staňkov ujal vedení díky střele Jiřího Látala za
asistence Petra Němce. Rozdílová branka padla pět minut před koncem, kdy se domácí Karel
Tomášek dokázal posadit dokonce ve vlastním oslabení a chvíli na to potvrdil zisk všech bodů
pro Tempaře Tomáš Nový po spolupráci s neúnavným Karlem Tomáškem. Hosté pak jen
několik vteřin před koncem dali výsledku kosmetickou úpravu na konečných 5.3. Tempaři tak
ve svém třetím zápase v sezoně konečně dokázali naplno bodovat, a to především díky
podstatně většímu zápalu ve hře, něž tomu bylo k vidění v předchozích utkáních.
Sestava HC Tempo Staňkov:

BROŽOVSKÝ Jan, HOFFMAN Petr, NĚMEC Petr, LÁTAL Jiří, TOMÁŠEK Karel, NOVÝ
Tomáš, KAPITÁN Martin, PETRŽÍK Tomáš, PŘIBYL Marek, HAAS Jakub, LIEBL Jiří,
NĚMEC Vojtěch, BLACKÝ Pavel, FALOUT Josef, DVOŘÁK David, KABOUREK
Ladislav
Branky: Petr Hoffman, Jiří Látal, Petr Němec, Tomáš Nový, Karel Tomášek
Vyloučení: Němec V., Kabourek, Blacký, Látal, Němec P., Nový, Hoffman – po 2 min.

4) HC Město Touškov - HC Tempo Staňkov 1:4
[sobota 2.11.2013 - ZS Plzeň Kooperativa aréna – 9:15 hod.]
po třetinách: 0:1, 1:2, 0:1
Komentář k zápasu:
Tempaři tentokrát již od začátku utkání hýřili pohybem a aktivním přístupem v napadání
soupeřovi rozehrávky. To se zákonitě projevilo v obrazu hry, která se odehrávala především
na polovině domácích. V polovině třetiny se hostům poprvé podařilo svůj tlak potvrdit
brankou, když si na přihrávku Jiřího Látala z rohu kluziště najel Jakub Haas a střelou mezi
betony nedal domácímu brankáři šanci. V zápětí se hosté prosadili znovu, ale rozhodčí se
„upískl“ těsně před tím, než puk přešel brankovou čáru. Tato nepřízeň osudu však nijak
neotřásla sebevědomím hostů, kteří množstvím střel během této třetiny, rozchytali domácího
brankáře k vynikajícímu výkonu.
Hned v úvodu prostřední části hry měl Staňkov výhodu trestného střílení, ale puk z hole
Martina Kapitána jen orazítkoval levou tyč branky za již překonaným gólmanem. V
Následující minutě však hosté přeci jen odskočili na rozdíl dvou branek po střele Tomáše
Nového. V té době se i domácí snažili využít menšího útlumu Tempařů, kteří měli k dispozici
jen dvě pětky, ale vyzrát na jejich gólmana se jim podařilo pouze jednou. V následující
minutě si hosté vzali dvoubrankové vedení zpět po střele Tomáše Nového a pohotové dorážky
Tomáše Petržíka.
V závěrečné třetině si Staňkov hlídal vedení, které pět minut před koncem potvrdil Petr
Hoffman skrytou ranou přes soupeřova obránce. Na všech čtyřech gólech Staňkova se
asistencí podílel Jiří Látal. Utkání se zásluhou obou týmů hrálo velmi korektně a bez
zbytečných záludností.
Sestava HC Tempo Staňkov:
BROŽOVSKÝ Jan, HOFFMAN Petr, HAAS Jakub, LÁTAL Jiří, NOVÝ Tomáš, KAPITÁN
Martin, PETRŽÍK Tomáš, PŘIBYL Marek, , LIEBL Jiří, FALOUT Josef, KABOUREK
Ladislav
Branky: Haas, Nový, Petržík, Hoffman
Vyloučení: Látal 6 min.

5) HC Tempo Staňkov – Jiskra Bezdružice 3:1
[neděle 10.11.2013 - ZS Domažlice – 16:00 hod.]
po třetinách: 0:1, 1:0, 2:0
Komentář k zápasu:
V úvodu střetnutí se snažili hosté diktovat tempo hry aktivním napadáním již při založení
útoku Staňkova. Ani Tempařům však rychlý nástup do utkání nijak nevadil, leč snaha o
rychlý pohyb se odrážela v nepřesnostech při přihrávkách. Obě mužstva spíše předváděla
silové pojetí hry na úkor hezkých kombinací. V polovině této třetiny získali bezdružičtí ve
středním pásmu volný kotouč a z nenápadné akce se ujali vedení.
Neurovnaná hra se přenesla i do další části zápasu, kdy sice domácí trávili více času ve svém
útočném pásmu než soupeř, ale jejich snaha vycházela až do 21. minuty nadarmo. Pak našel
Tomáš Petržík z rohu kluziště najíždějícího svého jmenovce Tomáše Nového, jenž střelou po
ledě srovnal skóre. Hosté však za dvě minuty měli možnost znovu získat vedení, ale trestné
střílení nevyužili. V té době se hra již značně vyostřila a nebylo nouze o hraniční zákroky z
obou stran. Vliv na změnu stavu však nemělo ani velké množství přesilových her.
Hned na začátku poslední části hry se prosadil domácí Petr Hoffman po přihrávce Jiřího
Látala. I když se v nasazení následně trochu polevilo, pokračovalo přetlačování se převážně
ve středním pásmu, ovšem bez výraznějších šancí na obou stranách. Příkosice se sice v
samém závěru pokusili o srovnání skóre i odvoláním gólmana, ale výhru Staňkova 43 vteřin
před koncem hrací doby pečetil Martin Kapitán střelou do opuštěné soupeřovi svatyně.
Sestava HC Tempo Staňkov:
BROŽOVSKÝ Jan, NĚMEC Petr, HOFFMAN Petr, LÁTAL Jiří, NOVÝ Tomáš, KAPITÁN
Martin, PETRŽÍK Tomáš, PŘIBYL Marek, NĚMEC Vojtěch, BLACKÝ Pavel, LIEBL Jiří,
FALOUT Josef, KABOUREK Ladislav
Branky: Tomáš Nový, Petr Hoffman, Martin Kapitán
Vyloučení: Liebl - 4 min., Látal, Hoffman – 2 min.

6) HC Panasonic – HC Tempo Staňkov 2:7

[sobota 16.11.2013 - ZS ČEZ Plzeň – 15:45 hod.]
po třetinách: 0:1, 1:4, 1:2
Komentář k zápasu:
Velmi slušně vedené utkání nabídlo po celou dobu jeho trvání dosti neurovnanou hru z obou
stran. Postupně se Tempaři dostávali přeci jen do více střeleckých příležitostí, ale v koncovce
si počínali dosti ležérně. Po úvodní třetině tak získali hosté pouze hubený jednogólový náskok
zásluhou Petra Němce.
V další části střetnutí se přeci jen více projevil potenciál útočníků Staňkova, kteří již začali s
proměňováním šancí, když se postupně trefili Martin Kapitán, Jiří Látal, Jakub Haas a dvakrát
Petr Hoffman. I Panasonic se dočkal po skrumáži před brankou jednoho úspěchu.
V závěrečné třetině hosté opět plně přistoupili na herní styl domácích, a tak nebylo k vidění
moc pohledných akcí. Na hře Tempařů bylo hodně znát to, že se mu po minulém utkání
vlivem zranění téměř rozpadla celá obrana. Domácí se v samém závěru utkání také podruhé
brankově prosadili, ale hned po dalším rozehrání dal výsledku konečnou podobu staňkovský
Tomáš Nový. Přesto je důležité, že se podařilo v tomto utkání Tempařům naplno bodovat.
Sestava HC Tempo Staňkov:
BROŽOVSKÝ Jan, HOFFMAN Petr, NĚMEC Petr, LÁTAL Jiří, NOVÝ Tomáš, KAPITÁN
Martin, PETRŽÍK Tomáš, KRBLICH Pavel, , BLACKÝ Pavel, FALOUT Josef, HAAS
Jakub, TOMÁŠEK Karel
Branky: Petr Hoffman 2, Petr Němec, Tomáš Nový, Martin Kapitán, Jiří Látal, Jakub Haas
Vyloučení: Falout 2 min.

7) HC Tempo Staňkov – Apollo Kaznějov B

5:4

[sobota 23.11.2013 - ZS Domažlice – 16:30 hod.]
po třetinách: 2:1, 2:3, 1:0

Komentář k zápasu:
Tentokrát se na ledě střetli týmy z čela tabulky. Domácí již v první minutě vůbec nezvládli
pokrytí soupeřovo hráčů ve své obranné třetině, a tak se zásluhou jejich úplně volného hráče
před brankou dostalo Apollo do vedení již po 15 sekundách hry. Pro Tempaře to sice byla
docela studená sprcha, ale netrvalo dlouho a ve třetí minutě zásluhou Petra Hoffmana za
asistence Jiřího Látala a pak v osmé minutě po střele Jakuba Haase po spolupráci s Pavlem
Blackým dokázali do konce úvodní části hry otočit skóre.
Hra byla nadále velmi vyrovnaná, přesto se Staňkov dostával do většího počtu brankových
příležitostí, avšak především zásluhou svého gólmana hosté tyto situace zvládli. Ba co více se
jim podařilo v polovině zápasů šťastně vyrovnat po střele, kterou si domácí obránce tečoval
do vlastní branky. Poté se vzápětí Staňkov přeci jen opakovaně prosadil během jedné minuty.
Nejdříve se po pěkné kombinační akci druhé pětky po ose Martin Kapitán a zakončující Karel
Tomášek. A dvoubrankový náskok Staňkovu zajistil pohotovou dorážkou Petr Hoffman.
Zdálo se, že si Tempaři už dvoubrankový náskok v klidu pohlídají, ale dostali od soupeře
dokonalou lekci v produktivitě. Apollo nejprve vzápětí snížilo, když se domácí obránci
nechali soupeřova útočníka opakovaně dorazit svoji střelu a ten na třetí pokus dotlačil puk do
branky domácích. Nedlouho poté ještě využili přečíslení tři na jednoho opět ke srovnání
skóre.
V závěrečné třetině bylo jasné, že toto utkání rozhodne už jen jediný gól. Obě mužstva si
dokonale hlídala především obranu, a tak nebylo k vidění už tolik střel, jako v předchozích
třetinách. Nakonec rozhodl tento zápas Petr Hoffman, který se vyjímečně neukvapil a střelou
přes klubko hráčů do levého horního růžku zajistil Tempařům zisk všech bodů z tohoto
utkání.
Sestava HC Tempo Staňkov:
BROŽOVSKÝ Jan, HOFFMAN Petr, NOVÝ Tomáš, LÁTAL Jiří, KAPITÁN Martin,
PETRŽÍK Tomáš, BLACKÝ Pavel, FALOUT Josef, HAAS Jakub, TOMÁŠEK Karel,
PŘIBYL Marek
Branky: Hoffman 3, Haas , Tomášek
Vyloučení: Látal 10, Tomášek 2

8) TJ Město Zbiroh B – HC Tempo Staňkov 1:9

[sobota 30.11.2013 - ZS Rokycany – 8:45 hod.]
po třetinách: 0:3, 1:3, 0:3

Komentář k zápasu:
V tomto zápase se střetli soupeři z opačných konců tabulky, kdy hosté byli jasným favoritem
zápasu. Tempaři se však museli vyrovnat s nečekanou absencí na klíčovém postu, z důvodu
zranění svých gólmanů, a tak se v roli strážce svatyně hostů ocitl útočník Martin Kapitán,
kterého soupeř naštěstí mockrát neohrozil. Zápas měl přesto jednoznačný průběh, i když se
hosté mnohem více soustředili na obranu. Skóre otevřel, jako správný vůdce týmu, Pavel
Blacký. Ve své obrané třetině se zmocnil kotouče, obešel tři protihráče a nechytatelnou
střelou ještě před modrou čarou svoji samostatnou akci úspěšně zakončil. Staňkov postupně
navyšoval vedení, a dovolil domácím pouze jednou kosmeticky zkorigovat stav utkání. Za
zmínku také stojí dvanáctibodový příspěvek staňkovského prvního útoku za sedm branek a
pět asistencí. Velký otazník ovšem visí v příštím zápase Staňkova nad postem brankáře, kdy
jej bude muset opět zastoupit hráč z pole.
Sestava HC Tempo Staňkov:
KAPITÁN Martin, HOFFMAN Petr, NĚMEC Petr, NOVÝ Tomáš, , PETRŽÍK Tomáš,
PŘIBYL Marek, LÁTAL Jiří, BLACKÝ Pavel, LIEBL Jiří, FALOUT Josef, KABOUREK
Ladislav, KRBLICH Pavel
Branky: Látal 4, Hoffman 2, Blacký, Petr Němec, Tomáš Petržík
Asistence: Hoffman 2, Krblich 2, Němec P. 2, Kabourek, Látal, Petržík
Vyloučení: Haas, Hoffman – 2 min.

9) HC Holýšov B – HC Tempo Staňkov 2:4

[sobota 30.11.2013 - ZS Rokycany – 8:45 hod.]
po třetinách: 0:0, 1:2, 1:2
Komentář k zápasu:
V utkání s nádechem místního derby bylo v jeho první části k vidění jen velmi málo
pohledných akcí. Převažovala pouze jen bojovnost a nervozita na hokejkách hráčů obou stran
nepřála zrodu větších brankových příležitostí.
V prostřední části střetnutí se Tempaři přeci jen více dostávali do obranné třetiny domácích,
ale v zakončení chyběl jim potřebný klid. Jejich převaha se přeci jen přinesla brankový
úspěch, když v rohu kluziště vybojoval puk Karel Tomášek pro Tomáše Nového, který se
první střelou ještě neprosadil, ale dále poctivě sledoval kotouč, až jej dopravil do branky
Holýšova. Holýšovu se však podařilo poměrně záhy srovnat skóre. Staňkov měl ovšem
připravenu taktéž rychlou odpověď, když Jan Brožovský, který tentokrát nastoupil v poli, ve
správnou chvíli přenechal místo na hrací ploše pro Josefa Falouta, čímž dokonale oblafli
zkušenou soupeřovu obrannou dvojici, a již zmiňovaný Josef Falout se řítil na sám na
soupeřova brankáře, kterému střelou nad lapačku nedal šanci.
V poslední třetině předvedla druhá pětka Staňkova několik kombinací, ale ani jednou se jim
nepodařilo dopravit puk do již zcela odkryté soupeřovi svatyně. Domácí také jen rozezvučili
brankovou konstrukci. A tak přišel čas pro ostrostřelce Petra Hoffmanna, který po spolupráci
s Jiřím Látalem zařídil dvoubrankový náskok pro hosty. Domácí sice ještě vykřesali jiskřičku
naděje vstřelením kontaktního gólu, ale definitivně rozhodl opět Petr Hoffman, jehož střela si
přeci jen našla cestu do branky Holýšova, když slušnou práci v předbrankovém prostoru
odvedl Jakub Haas, který nedovolil domácím obráncům zakročit, a tak neposedný kotouč
doskákal za již překonaného brankaře.
Sestava HC Tempo Staňkov:
BAAR Jaroslav – BROŽOVSKÝ Jan, HOFFMAN Petr, NOVÝ Tomáš, KAPITÁN Martin,
LÁTAL Jiří, PETRŽÍK Tomáš, PŘIBYL Marek, BLACKÝ Pavel, FALOUT Josef,
KABOUREK Ladislav, KRBLICH Pavel, TOMÁŠEK Karel, HAAS Jakub
Branky: Hoffman 2, Falout, Nový
Vyloučení: Blacký, Kabourek 2 min., PMHL

10) HC Tempo Staňkov - HC Omega B 5:5
[sobota 14.12.2013 - ZS Domažlice – 17:15 hod.]
po třetinách: 2:2, 2:2, 1:1
Komentář k zápasu:
V utkání, které zakončilo první polovinu základní části, se střetnuly současné první dva týmy
tabulky. Domácí sice úvod trochu zaspali, za což je soupeř již ve druhé minutě potrestal
vedoucí brankou. Ovšem po dvou minutách Tempaři srovnali, když Jan Brožovský, byť byl
pod soupeřovým tlakem, přesně vyslal do úniku Petra Hoffmana, který se nemýlil rychlou
střelou mezi nohy brankaře. Omega vsadila na obrannou hru s rychlými protiútoky. Ke konci
třetiny jim tato taktika vyšla a ujali se opět vedení. Domácí však ještě do konce této části hry
díky čarostřelci Petrovi Hoffmanovi a asistujícímu Pavlu Blackému srovnali skóre. Začátek
druhé části hry dokonale vyšel hostům, když si hned v úvodních třech minutách vytvořili
dvoubrankové vedení. Staňkovu chvíli trvalo, než tuto událost vstřebal. Poté opět zavelel do
útoku Petr Hoffman, který nejprve orazítkoval horní tyčku, ale zanedlouho vstřelil kontaktní
gól, čímž dokonal svůj čistý hatrick. V následující minutě se podařilo konečně úspěšně
dotáhnout kombinační akci i druhé pětce domácích za přispění nahrávajících Tomáše Nového,
Karla Tomáška a skórujícího Martina Kapitána. A tak se šlo do kabin zase za nerozhodného
stavu. Závěreční třetina téměř přesně kopírovala svým průběhem ty předchozí. Soupeř z Plzně
se opět ujal vedení v zápase, avšak Staňkovu se díky Jiřímu Látalovi podařilo již počtvrté
dorovnat náskok soupeře. Vzhledem k průběhu celkově velmi korektního utkání, kdy po
určitou chvíli vždy dominoval jeden ze soupeřů, je konečný nerozhodný výsledek spravedlivý
pro obě mužstva. Poděkování si zaslouží podpora v závěru utkání i ze strany fanoušků Sokola
Díly, jejichž tým měl na programu následující zápas. Tempaři Vánoční pauzu přečkají jako
vedoucí tým tabulky.
Sestava HC Tempo Staňkov:
BAAR Jaroslav - BROŽOVSKÝ Jan, HOFFMAN Petr, NOVÝ Tomáš, KAPITÁN Martin,
LÁTAL Jiří, PŘIBYL Marek, BLACKÝ Pavel, FALOUT Josef, KABOUREK Ladislav,
TOMÁŠEK Karel, VAVRICA Josef
Branky Staňkova: Hoffman 3, Kapitán, Látal
Vyloučení Staňkova: Hoffman 4 min., Látal 2 min.

11) HC Příkosice - HC Tempo Staňkov 5:4
[neděle 12.1.2014 - ZS Rokycany – 8:30 hod.]
po třetinách: 1:2, 2:2, 2:0
Komentář k zápasu:
Ve velice svižném a slušně vedeném utkání se podařilo hostům ze Staňkova brzo vstřelit
úvodní branku. Domácí v polovině třetiny srovnali skóre, ale Tempaři si vzápětí vzali vedení
zpět. Takový průběh trval de facto po celou dobu zápasu. Až minutu před koncem za
nerozhodného stavu se smolně odrazil puk k útočníkovi Příkosic, který neměl problém
zasunout do odkryté branky hostů. Staňkov tak mohl jen litovat svých mnoha neproměněných
šancí z prostření části hry, kdy měl velkou herní převahu, a tak soupeř, kterému při několika
vstřelených gólech pomohlo i štěstí, získal tři body. Tempaři se potýkají v tomto období s
velkou marodkou, která jim velmi zeštíhlila kádr a nevyhnula se ani oběma gólamům.
Sestava HC Tempo Staňkov:
BROŽOVSKÝ Jan - HOFFMAN Petr, NĚMEC Petr, NOVÝ Tomáš, KAPITÁN Martin,
LÁTAL Jiří, PŘIBYL Marek, BLACKÝ Pavel, FALOUT Josef, KABOUREK Ladislav,
NĚMEC Vojtěch, PETRŽÍK Tomáš
Branky Staňkova: Hoffman, Kapitán, Látal, Přibyl
Vyloučení Staňkova: Hoffman, Kapitán 2 min.

12) HC Tempo Staňkov - LHC Kralovice 2:6
[sobota 18.1.2014 - ZS Domažlice – 18:15 hod.]
po třetinách: 2:2, 0:2, 0:2
Komentář k zápasu:
Staňkov nastoupil do utkání s řadou hráčů, kteří neměli doléčená zranění. Přesto se domácí
dostali do vedení po trefě Látala. Šance se střídali na obou stranách a v polovině třetiny
Kralovice vyrovnaly po dorážce nekrytého hráče před bránou. Ke konci první třetiny podruhé
skóroval Látal a Staňkov se tak opět dostal do vedení. Ovšem Kralovice hned v následujícím
střídání dokázaly vyrovnat stav na 2:2, poté co se prosadil útočník hostů z druhé vlny. Od
druhé třetiny začali mít mírnou převahu hosté, kteří si vytvářeli více nebezpečných šancí.
Staňkov měl sice k dispozici přesilové hry, ale nedokázal při nich prakticky vystřelit na bránu.
Ke slovu se proto dostali hosté, kteří se nejprve dostali do vedení 3:2, poté co se opět prosadili
z druhé vlny, a pak po střele od modré čáry navýšili své vedení o dva góly na 4:2. Ve třetí
třetině už domácí neměli dostatek fyzických sil na zvrat, to co běžně funguje se vůbec
Staňkovu nedařilo. Navíc Kralovice díky svým šikovným útočníkům, kteří dokázali často
obejít několik staňkovských hráčů najednou zvýšily své vedení o dva góly na konečných 6:2.
Sestava HC Tempo Staňkov:
FICHTL Zdeněk - HOFFMAN Petr, NĚMEC Petr, TOMÁŠEK Karel, KAPITÁN Martin,
LÁTAL Jiří, PŘIBYL Marek, BLACKÝ Pavel, FALOUT Josef, KABOUREK Ladislav,
NĚMEC Vojtěch, PETRŽÍK Tomáš
Branky Staňkova: Látal 2
Vyloučení Staňkova: Falout 6 min., Látal 2 min.

13) Handball Plzeň - HC Tempo Staňkov 4:5
[pátek 24.1.2014 - ZS Plzeň Košutka – 19:45 hod.]
po třetinách: 3:0, 0:2, 1:3
Komentář k zápasu:
Také v tomto utkání byl opět nucen Staňkov nastoupit ve značně kombinované sestavě vlivem
četných zranění. Hned v úvodu měli sice hosté pár slušných šancí, ale vzápětí se naopak
domácí velice lehce ujali vedení. Tempaři nebyli schopni si sjednat pořádek ve vlastní
obranné třetině, chyběl jim pohyb, a tak díky své laxnosti dovolili soupeři snadno navýšit
vedení až na tři branky. V prostřední části hry měli zpočátku opět více ze hry domácí. Pak
však přišla pohledná akce staňkovské druhé pětky, když Pavel Blacký našel křižnou
přihrávkou nekrytého Josefa Falouta, který z první trefil přesně do odkryté části soupeřovi
svatyně. V polovině zápasu vstřelili Tempaři kontaktní branku zásluhou Petra Hoffmana. Ani
domácí nezůstali bez vyložených šancí. Ty se jim naskytli v podobě samostatných úniků po
hrubých chybách soupeře ve středu hřiště, ale výtečně chytající gólman Staňkova Jan
Brožovský je všechny úspěšně pokryl. V závěrečné třetině Handball nejprve odskočil opět o
dvě branky, ale Tempaři vzápětí snížili díky Pavlu Krblichovi. V této fázi zápasu snesla hra
hostů již přísnější měřítka. Jejich snaha přinesla ovoce až ke konci střetnutí, kdy se Staňkov
dočkal vyrovnání po zakončení Tomáše Nového. V samém závěru se Tempařům naskytla
výhoda dvou hráčů v poli, kterou nakonec přetavili ve vítěznou branku utkání, když Petr
Hoffman uplatnil svůj důraz v brankovišti po dobře načasované střele Tomáše Petržíka.
Staňkov, tak konečně zabodoval po dvou nepovedených zápasech, ale nutno přiznat, že měl
více problémů sám se sebou, než se soupeřem.
Sestava HC Tempo Staňkov:
Brožovský - Hoffman, Nový, Blacký, Falout, Látal, Dvořák - Petržík, Příbyl, Němec V.,
Krblich
Branky Staňkova: Hoffman 2, Nový, Falout, Krblich
Vyloučení Staňkova: Látal – 4 min., Blacký, Dvořák, Přibyl 2 min.

14) HC Tempo Staňkov - HC Město Touškov 3:3
[sobota 1.2.2014 - ZS Domažlice – 16:30 hod.]
po třetinách: 1:3, 0:1, 0:1
Komentář k zápasu:
Domácím se opět podařilo zaspat úvod zápasu, za což je soupeř již ve třetí minutě potrestal
proměněným samostatným únikem z levé strany. Staňkov sice vzápětí vyrovnal zásluhou
spolupráce Marka Přibyla, který projel celé hřiště a vybídl ke skórování Martina Kapitána. To
ovšem bylo ze strany domácích v této třetině vše. Hosté z Touškova byli aktivnější a jejich
snaha jim přinesla ovoce v 10. a 12. minutě v podobě dvoubrankového vedení. Tempařům
vyšel podstatně lépe vstup do druhé části zápasu, když opět Marek Přibyl uvolnil Petra
Hoffmana, který vstřelil kontaktní branku. Poté bylo k vidění poměrně dost příležitostí ke
skórování, ale ani jednomu mužstvu se nedařilo v koncovce. Hned na úvod třetí třetiny
Staňkov srovnal skóre po střele Petra Hoffmana, jenž doslova vymetl pravý horní růžek
soupeřovy branky. Další příležitosti už ani jeden ze soupeřů nevyužil i přesto že v této třetině
se jim naskytlo mnoho přesilových her. Oba soupeři však v závěru utkání střelecky selhali v
početních výhodách. Hráči Touškova měli k dispozici o jednu pětku hráčů více, čehož notně
využívali a snažili se po celý zápas držet velice vysoké tempo hry. Avšak Tempaři si zaslouží
uznání, protože se semknuli a bojovným výkonem zvláště v poslední třetině nevyšli bodově
naprázdno. Výsledek utkání tak lze považovat za spravedlivý.
Sestava HC Tempo Staňkov:
Baar- Brožovský, Hoffman, Nový, Blacký, Falout, Látal, Kapitán - Petržík, Příbyl, Němec V.,
Kabourek, Liebl
Branky Staňkova: Hoffman 2, Kapitán
Vyloučení Staňkova: Látal, Hoffman, Petržík, Liebl – 2 min.

15) Jiskra Bezdružice - HC Tempo Staňkov 5:0
[neděle 9.2.2014 - ZS Kooperativa Plzeň – 13:30 hod.]

KONTUMAČNĚ
Staňkov se nedostavil k utkání s minimálním počtem hráčů. Důvodem je onemocnění hráčů.

16) HC Tempo Staňkov - HC Panasonic 2:4
[sobota 15.2.2014 - ZS Domažlice – 17:00 hod.]
po třetinách: 0:2, 1:0, 1:2
Komentář k zápasu:
Utkání se odehrálo v nižším tempu než obvykle. Nejprve se oběma týmům podařilo nastřelit
tyč, a až poté se dostali do vedení hosté po využití chyby v rozehrávce Staňkova. V polovině
první třetiny se útočník hostů z poza brány pokusil nahodit po ledě kotouč na staňkovského
brankáře, který s tím nepočítal a srazil si puk do vlastní brány. Panasonic se tak ujal
dvoubrankového vedení. V druhé třetině se střídaly šance na obou stranách, více šancí však
měli hosté, kteří nedokázali překonat rozchytaného brankáře domácích. V polovině druhé
třetiny se prosadil nejlepší staňkovský střelec Petr Hoffman a snížil stav na 1:2. V třetí třetině
navýšil své vedení Panasonic na 3:1 po dorážce. Pak Staňkov chyboval při střídání a byl
potrestán za příliš mnoho hráčů na ledě. Vzápětí byl vyloučen domácí Hoffman a hosté měli k
dispozici přesilovku 5 na 3, kterou však nevyužili. V polovině závěrečné části se opět gólově
prosadili hráči Panasonicu, kteří využili nedůrazu domácích hráčů a ujali se vedení 4:1. Nutno
podotknout, že jen díky výborně chytajícímu brankáři Staňkova Jaroslavu Baarovi nenavýšili
své vedení hosté v této třetině mnohem více. Ke konci zápasu našel v útočné třetině Vojtěch
Němec přihrávkou Petra Hoffmana, který se střelou z mezikruží nemýlil. Zápas tak skončil
překvapivou prohrou Staňkova 2:4. Hokejisté Staňkova dokázali po novém roce z šesti zápasů
vyhrát pouze jednou a zatím se jim nepodařilo navázat na výkony z první poloviny soutěže.
Sestava HC Tempo Staňkov:
Baar- Hoffman, Nový, Blacký, Falout, Kapitán, Kabourek - Petržík, Příbyl, Němec V., Liebl
Branky Staňkova: Hoffman 2
Vyloučení Staňkova: Hoffman, Falout, PMHL – 2 min., Nový 4 min.

17) Apollo Kaznějov - HC Tempo Staňkov 6:0
[sobota 22.2.2014 - ZS Plzeň Košutka – 13:00 hod.]
po třetinách: 2:0, 2:0, 2:0
Komentář k zápasu:
Tempaři se v této době musí vypořádávat s velmi úzkým kádrem, který je vlivem
dlouhodobých zranění a i jiných okolností opravdu v žalostném stavu. Důkazem toho je, že v
prvním útoku musí zaskakovat i přes zdravotní problémy jeden z brankářů, aby byly k
dispozici alespoň dvě kompletní pětky. Hned v úvodu se hosté několikrát nevyvarovali chyb
při rozehrávce a doslova nabídli domácím samostatné brejky, ze kterých získal Kaznějov
dvoubrankové vedení. Staňkov se sice snažil o odpověď, ale domácí jen vyčkávali a ze
zabezpečené obrany vyráželi ke smrtícím protiútokům. Dá se říci, že takovýto průběh mělo
utkání až do svého závěru. Domácí postupně navyšovali své vedení, a hosté byli v zakončení
opravdu bezzubí.
Sestava HC Tempo Staňkov:
Baar- Hoffman, Nový, Blacký, Falout, Kapitán, Brožovský - Kabourek, Příbyl, Němec V.,
Liebl
Vyloučení Staňkova: Liebl 2 min.

18) HC Tempo Staňkov - HC Zbiroh B 6:1
[sobota 1.3.2014 - ZS Domažlice – 16:30 hod.]
po třetinách: 2:0, 2:0, 2:1
Komentář k zápasu:
Tentokrát Staňkov přivítal na svém ledě tým ze samého dna tabulky. Ovšem poslední
neuspokojivé výsledky domácích dávaly přeci jen určitou naději Zbirohu na bodový zisk.
Úvod střetnutí byl vyrovnaný, ale Tempařům se podařilo již v páté minutě během devíti vteřin
získat dvoubrankové vedení zásluhou Jiřího Látala, kterému připravil první gól Tomáš Nový a
druhou trefu mu zajistila osvědčená spolupráce s Petrem Hoffmanem. Tento okamžik výrazně
ovlivnil celé utkání. Staňkov dostal klid na své hokejky a měl stále o trochu více ze hry. V
polovině utkání vystihl Jiří Liebl rozehrávku hostů a vybídl Josefa Falouta k samostatnému
úniku, v němž dokonale provedenou forhendovou kličkou nedal hostujícímu brankaři šanci.
Za tři minuty se prosadil i domácí kapitán Pavel Blacký po přihrávce od Jiřího Látala. V
poslední části utkání se hned ve druhé minutě střelecky prosadili hosté ze Zbiroha, ale v
následující minutě dokonal svojí třetí trefou hattrick staňkovský Jiří Látal, jemuž připravil
dokonalou pozici Tomáš Petržík. Tempaři si už zápas v pohodě pohlídali a konečnou úpravu
stavu zařídil krásnou střelou Marek Přibyl za asistence Pavla Blackého. Staňkov tak získal
dvě kola před koncem základní části povinné, ale hlavně potřebné body, které budou velmi
důležité v konečném zúčtování pro následné nasazení do play off.
Sestava HC Tempo Staňkov:
Baar- Hoffman, Nový, Blacký, Falout, Látal, Kapitán, Brožovský - Kabourek, Petržík, Příbyl,
Němec V., Liebl
Branky Staňkova: Látal 3, Blacký, Přibyl, Falout
Vyloučení Staňkova: Přibyl 2 min.

19) HC Tempo Staňkov - HC Holýšov B 1:1
[sobota 15.3.2014 - ZS Domažlice – 18:15 hod.]
po třetinách: 0:1, 1:0, 0:0
Komentář k zápasu:
Od samého úvodu střetnutí se hrálo velmi svižně a hra se přelévala z jedné strany na druhou.
Domácí Tempaři si sice vypracovali dvě vyložené šance, ale ani jednu nevyužili. Holýšov
také několikrát ohrozil domácí branku a v desáté minutě úvodního dějství, se dostal do
vedení, když domácí ponechali dva osamocené hráče před svým brankářem. Ve druhé třetině
Staňkov výrazně přidal, a několikrát doslova uzamkl hosty ve své obranné třetině. Ovšem
jeho slabost v zakončení měla za následek to, že se dokázal prosadit až v závěru třetiny
zásluhou Tomáše Nového, který se neukvapil a potáhl puk ze středu na levou stranu, odkud
přesně zakončil. Přihrával mu Ladislav Kabourek. V závěrečné části zápasu již obě mužstva
vsadila spíše na obranou hru, a tak nebylo k vidění tolik příležitostí ke vstřelení rozhodující
branky, i proto nakonec utkání skončilo nerozhodným výsledkem.
Sestava HC Tempo Staňkov:
Brožovský- Hoffman, Nový, Blacký, Falout, Látal, Kapitán, - Kabourek, Petržík, Příbyl,
Němec V.
Branky Staňkova: Nový
Vyloučení Staňkova: Nový, Hoffman 2 min., Přibyl 4 min.

20) HC Omega B - HC Tempo Staňkov 5:2
[sobota 22.3.2014 - ZS Třemošná – 18:00 hod.]
po třetinách: 2:1, 2:1, 1:0
Komentář k zápasu:
V posledním kole základní části došlo na střetnutí dvou mužstev, která měli již zajištěnou
účast v play-off, a i proto přineslo toto utkání po celou svou dobu velmi otevřený hokej z
obou stran. Domácí se hned snažili o rychlé napadání staňkovské rozehrávky. Jejich aktivní
přístup se jim vyplatil, když v polovině úvodní třetiny vstřelili vedoucí branku, poté co střelu
od modré tečoval před brankářem domácí útočník. Tempaři zanedlouho srovnali po pěkné
kombinační akci zásluhou Jiřího Látala a asistujících Jana Brožovského a Josefa Falouta.
Ovšem v následující minutě si Omega vazala své vedení zpět a těsně před koncem úvodní
třetiny zvýšila na rozdíl dvou branek. Snahu Staňkova o zkorigování stavu zastavila levá
tyčka soupeřovy svatyně. V další části hry sice hosté nejprve nevyužili výhodu dvou hráčů v
poli, ale v následné přesilové hře 5 na 4 přeci jen snížili po střele Petra Hofmana za asistence
Jiřího Látala, ale na tento kontaktní gól měli domácí opět rychlou odpověď, a tak šli podruhé
do kabin s dvoubrankovým náskokem. Poslední třetina již nepřinesla tolik brankových
příležitostí. Tempaři sice nastřelili břevno, ale v samém závěru velmi korektně vedeného
utkání dali přesto domácí definitivní tečku výsledku a rozhodli o svém vítězství.
Sestava HC Tempo Staňkov:
Baar - Hoffman, Nový, Blacký, Falout, Látal, Kapitán, Brožovský - Petržík, Příbyl, Němec
V., Krblich
Branky Staňkova: Hoffman, Látal
Vyloučení Staňkova: Přibyl 2 min.

21) HC Tempo Staňkov - HC Příkosice 4:2
[sobota 29.3.2014 - ZS Domažlice – 18:15 hod.]
po třetinách: 0:1, 2:0, 2:1
Komentář k zápasu:
Domácí vstoupili do utkání dosti vlažně, kotouče jim odskakovali od hokejek, a ani v
pohybu nestačili soupeři z Příkosic. Horší pohyb samozřejmě znamenal prohrané
osobní souboje, ve kterých si hráči Staňkova pomáhali i nedovolenými zákroky.
Příkosičtí, tak již v páté minutě dostali výhodu přesilové hry, v níž po padesáti
vteřinách vstřelili úvodní branku zápasu. Také domácí dostali ještě v úvodní třetině
několikrát příležitost početní výhody, ale gólmana hostů moc neprověřili. Nejblíže
vyrovnání byl po střele přes obránce Jiří Látal, ale svojí střelou zápěstím jen
orazítkoval levou tyčku. Hned ve druhé minutě prostření části zápasu se Staňkov přeci jen
dočkal vyrovnání, když se z levé strany vrhnul do útoku Josef Falout, odmítl soupeřova
obránce, který jej zastavil jen za cenu nedovoleného zákroku a v ponechané výhodě prostrčil
volný kotouč pod levým betonem pohotový David Dvořák. Oba celky se poté dlouho snažili o
vstřelení vedoucího gólu. Příkosice měli o něco více brankových příležitostí, na skvěle
chytajícího Jaroslava Baara však nevyzráli. Až třicet tři vteřin před koncem této části hry
dokázali také domácí využít přesilovou hru a zásluhou Martina Kapitána a asistujícího
Vojtěcha Němce měli po dvou odehraných třetinách jednobrankový náskok. V závěrečné části
zápasu byla hra dosti rozkouskovaná vinou častých vyloučení hráčů na obou stranách.
Tempaři své vedení zvýraznili ve 36. minutě opět v početní výhodě, kdy se po vhazování v
obranné třetině hostů nejlépe zorientoval Petr Hoffman, který po vyhraném vhazování našel
volného Jiřího Látala, který se zakončením neměl problém. Na rozdíl tří branek Staňkov
zvyšoval dokonce ve vlastním oslabení, když se domácí obránce Marek Přibyl odvážně vydal
napadat soupeřovu rozehrávku až za branku Příkosic, vybojovaný puk předložil Jiřímu
Látalovi, jenž přesně trefil odkrytou část branky hostů. Samozřejmě, že i Příkosice se snažili o
zkorigování stavu, což se jim nakonec podařilo v předposlední minutě, když domácí
ponechali za sebou na červené čáře osamoceného soupeřova útočníka a ten v samostatném
úniku prostřelil jinak pozorného domácího gólmana. Tempaři tak v úvodním zápasu play-off
zvítězili 4:2, ale cestu za vítězstvím neměli vůbec lehkou.
Sestava HC Tempo Staňkov:
Baar - Hoffman, Nový, Němec P., Blacký, Falout, Látal, Kapitán, Dvořák, Brožovský,
Tomášek - Petržík, Příbyl, Němec V., Liebl
Branky Staňkova: Látal 2, Dvořák, Kapitán
Vyloučení Staňkova: Přibyl, Liebl, Dvořák, Látal, Hoffman 2 min.

22) HC Příkosice - HC Tempo Staňkov 6:3
[neděle 6.4.2014 - ZS Rokycany – 10:30 hod.]
po třetinách: 1:2, 4:1, 1:0
Komentář k zápasu:
V úvodu rozhodujícího zápasu se oproti očekávání domácí hokejisté moc netlačili do
útoku. Po prvním vzájemném oťukávání se dostal dříve do hry Staňkov. V několika
slibných šancích se ještě skóre neměnilo, ale zásluhou vyhraného buly od Jiřího
Látala a přistrčení Petra Němce se ujali hosté vedení po střele Petra Hoffmana.
Svoje vedení Tempaři navýšili v sedmé minutě, když Jiří Látal dorazil střelu Petra
Hoffmana. Ovšem vzápětí Příkosice zničehonic vstřelili kontaktní branku a snížili tak
stav na 1:2. V úvodu druhé třetiny získali hosté dvoubrankové vedení zpět, když se
po nečekaném odrazu střely Jiřího Látala doplazil kotouč za překvapeného
domácího gólmana a zdálo se, že si Tempaři jdou v pohodě za postupem. Na další
dějství druhé třetiny asi hosté dlouho nezapomenou. Příkosicím se povedla zázračná
dvouminutovka, kdy dokázali otočit skóre ve svůj prospěch. Najednou jich byl plný led a
hosté se oproti nim chvílemi doslova ploužili na ledě. A to ještě nebylo všechno. Chvíli před
koncem této části hry měli Příkosice po nepřehledném závaru před brankou hostů více sil, a
puk dotlačili do brány, a tak si navrch odnášeli do kabin slibný dvoubrankový náskok. Za
stavu 5:3 pro domácí se vstupovalo do závěrečné třetiny. Tempařům sice tento stav ještě stačil
k postupu (díky výsledku prvního čtvrtfinálováho zápasu), i tak se ale snažili o velmi aktivní
hru. Vcelku rychle se oklepali z předchozího kolapsu, a opět byli nebezpečnější. V zakončení
jim však chyběl potřebný klid. Jejich stále častější útočné výpady zastavovali Příkosice jen za
cenu nedovolených zákroků. Sedm minut před koncem dostal Staňkov dvojitou výhodu
přesilové hry, ale i když celou dobu strávil obléháním domácí branky, skórovat se mu bohužel
nepodařilo, ani z vyložených pozic, kdy na jejich hráče zívala poloprázdná branka či stačilo
jen přehodit již bezmocného gólmana. Konečné řešení této hokejové zápletky přišlo dvě a půl
minuty před koncem, kdy příkosický útočník atakoval v brankovišti staňkovského brankáře
Baara a až po hvizdu rozhodčího se puk dostal za brankovou čáru. Místo vykázání domácích z
útočného pásma rozhodčí gól uznal a domácím tak spadl do klína postupový gól. Staňkovští
Tempaři si vypili pomyslný kalich hořkosti až do poslední kapky. O to více je může mrzet
ztracený postup, na který hokejově měli, ale mentálně zápas nezvládli. V této sezóně tak
hokejisté Staňkova obsadili celkově 5. místo, což je určitým zklamáním, poté co v polovině
základní části byl Staňkov vedoucím týmem Krajské soutěže mužů (sk. D).
Sestava HC Tempo Staňkov:
Baar - Hoffman, Nový, Němec P., Blacký, Falout, Látal, Kapitán, Dvořák, Brožovský,
Kabourek - Petržík, Příbyl, Němec V., Liebl
Branky Staňkova: Látal 2, Hoffman
Vyloučení Staňkova: Dvořák 4 min., Blacký, Hoffman, Liebl 2 min.

