
16. sezóna klubu 2015/16:  

20) (n4) HC Tempo Sta ňkov - HC Klaus Timber 3:2  
 
[PÁ 1. dubna 2016 - ZS Domažlice – 20:15 hod.] 
 
po třetinách: 0:0, 1:0, 2:2 
 
Komentář k zápasu: 

Poslední utkání sezony slibovalo zajímavou podívanou, jelikož se přímo hrálo o umístění na 
pomyslných stupních vítězů. Staňkov totiž přivítal na svém ledě vítěze základní části tým HC 
Klaustimber a potřeboval bodovat, aby si zajistil minimálně třetí místo. Na druhé straně hosté 
pokud by získali alespoň bod, mohli se radovat z celkového vítězství. Utkání začalo velmi svižně 
a Staňkov v úvodních minutách několikrát ohrozil soupeřovu branku, ale skóre se neměnilo. 
Postupem času se i hráči Klaustimberu začali více tlačit před domácí branku, ale ani oni 
nedokázali pohnout ukazatelem skóre. 

V prostření části hry se stále více stupňovalo herní tempo. Oba soupeři si nedarovali ani 
centimetr ledu zadarmo a vytvořit si nějakou šanci k zakončení je stálo hodně sil. V polovině 
utkání posunul ve středním pásmu staňkovský Martin Kapitán kotouč na rozjetého Karla 
Tomáška, který se z pravé strany natlačil před branku a bekhendovou střelou otevřel brankový 
účet utkání - 1:0. Obě mužstva si dále poctivě hlídala střední pásmo, a tak si ani jeden celek 
nevytvořil moc možností k přečíslení soupeřovi obrany. 

I v závěrečné třetině byla hra stále velmi vyrovnaná, ale Tempařim se hned v úvodu podařilo 
navýšit vedení na 2:0, když se po spolupráci s Petrem Hoffmanem prosadil opět Karel Tomášek. 
Hosté na to zareagovali oddechovým časem. Za další čtyři minuty bylo pro domácí ještě veseleji. 
Martin Kapitán uplatnil svoji dobrou hru u mantinelu, kde vybojoval puk, a vybídl neúnavného 
Karla Tomáška k dokonání svého čistého hatricku - 3:0. V tu chvíli se zdálo, že si Staňkov už v 
klidu dokráčí pro vítězství. Jenže na sklonku 38. minuty se přiklonilo k hostům štěstí, když se 
nahozený puk od mantinelu odrazil od kalhot domácího bránícího hráče, změnil směr do pravého 
úhlu a obloučkem zapadl za domácího gólmana Jana Brožovského - 3:1. Šťastná branka 
KlausTimber nabudila a za tři minuty dokázali vstřelit kontaktní branku na 3:2, když využili 
povedenou kombinaci, kterou zakončoval nepokrytý útočník do polo odkryté staňkovské klece. 
Následně si i Staňkov vyžádal oddechový čas. Závěrečné čtyři minuty hry však zvládli Tempaři 
precizně, rychle přistupovali k hráčům soupeře a nedovolili jim se tak usadit v jejich útočné 
třetině. V poslední minutě dostal ještě KlausTimber možnost přesilové hry, kterou znásobil 
odvoláním brankáře, ale ani tato jejich snaha nestačila na vyrovnání. Staňkov se tak rozloučil s 
úspěšnou sezonou cenným vítězstvím 3:2, které mu v konečném pořadí zajistilo mistrovský titul 
ve skupině D Krajské soutěže mužů plzeňského kraje. 

Staňkov po loňském druhém místu se letos stal mistrem. Ve "zlaté" 16. sezóně staňkovského 
klubu byl oporou v brankovém prostoru Jan Brožovský, nejlepšími obránci jsou Marek Přibyl a 
Tomáš Petržík (oba po 4 gólech), nejlepšími útočníky jsou Petr Hoffman (13 gólů), Jiří Látal a 
Karel Tomášek (oba po 10 gólech). Závěrečná "vítězná" schůze klubu se konala 2. dubna 
tradičně u Milana Hilperta v "Pivnici u Šimků", tedy v místní hospůdce, kterou si hokejisté velmi 
oblíbili zejména pro skvěle ošetřený pivní mok a pro ochotnou a vstřícnou obsluhu.  

Sestava HC Staňkov: 
Jan Brožovský - Petr Hoffman, Karel Tomášek, Jiří Látal, Tomáš Nový, Martin Kapitán, Pavel 
Blacký, Ladislav Kabourek, Josef Falout - Tomáš Petržík, Jiří Liebl, Marek Přibyl, Vojtěch Němec. 
 
Branky: Karel Tomášek 3 
Vyloučení: Petržík, Falout, Hoffman, PMHL 2 min. 



 

19) (n3) Sokol Díly - HC Tempo Sta ňkov 6:4  
 
[SO 12. března 2016 - ZS Domažlice – 16:15 hod.] 
 
po třetinách: 3:2, 2:2, 1:0 
 
Komentář k zápasu: 

Staňkovu se povedlo náramně vstoupit do zápasu, když otevřel skóre již po dvaceti třech 
vteřinách Jiří Látal po přihrávce od Jiřího Liebla. Na konci následující minuty zvýšil vedení na 0:2 
opět Jiří Látal, když se nejrychleji zorientoval před domácí brankou. Na vedení soupeře 
odpověděly Díly velmi agresivní hrou. Zanedlouho Díly dostali výhodu dvojité přesilové hry, 
kterou těsně před jejím skončením zužitkovaly, když se nahozený puk odrazil od schrumáže 
hráčů za záda gólmana hostí. Na přelomu dvanácté a třinácté minuty dokázali domácí potrestat 
zaváhání Staňkova a v rozmezí jedné minuty otočili skóre na 3:2. Po přestávce se hra dosti 
uklidnila a byli k vidění pohledné akce na obou stranách. Na začátku Tempaři vyrovnali na 3:3 
zásluhou Karla Tomáška, kterého přihrávkou pěkně našel Marek Přibyl. V polovině zápasu šli 
domácí po samostatném úniku opět do vedení 4:3. Ke konci třetiny Staňkov opět srovnal na 4:4, 
když Petr Hoffman posunul na zakončujícího Marka Přibyla, ale v samém závěru této části si 
vzali do třetice Díly vedení 5:4 zpět. Závěrečná třetina nepřinesla moc hokejové podívané. 
Staňkov se odvážně tlačil do útoku a doslova sahal po vyrovnání, jeho střely jen dvakrát 
orazítkovaly brankovou konstrukci domácích. Díly opět přistoupily k místy zákeřné hře, ale hosté 
nedokázali využít žádnou z přesilových her, i když mnohokrát puk poskakoval jen několik 
decimetrů od brankové čáry. Domácí v závěru proměnili další ze svých protiútoků, a tak Staňkov 
poprvé v nadstavbové části nebodoval, protože Temapřům v poslední třetině úplně odešla 
koncovka, přičemž možností ke skórování si vypracovali více než dost. 

 
Sestava HC Staňkov: 
Jaroslav Baar - Petr Hoffman, Karel Tomášek, Jiří Látal, Tomáš Nový, Martin Kapitán, Tomáš 
Přibyl, Pavel Blacký, Ladislav Kabourek, Josef Falout - Tomáš Petržík, Jiří Liebl, Marek Přibyl, 
Vojtěch Němec. 
 
Branky: Látal 2, Tomášek, Přibyl M. 
Vyloučení: Liebl 4 min., Hoffman, Látal 2 min. 

 

 

 

 

 

 

 



18) (nadstavba) HC Tempo Sta ňkov - Jiskra Bezdružice 4:3  
 
[SO 5. března 2016 - ZS Domažlice – 16:00 hod.] 
 
po třetinách: 3:2, 0:0, 1:1 
 
Komentář k zápasu: 

Ve druhém utkání nadstavbové části přivítali domácí soupeře z Bezdružic, který chtěl navázat na 
výhru z předchozího kola proti nevyzpytatelným Dílům. Od první minuty tohoto střetnutí bylo 
zřejmé, že na sebe narazili velmi vyrovnaní soupeři. Staňkov byl v úvodu nezvykle produktivní, 
když již na začátku třetí minuty projel v oslabení po levé straně Karel Tomášek, naznačil kličku a 
úspěšně zakončil do protipohybu hostujícího gólmana. Po dalších dvou odehraných minutách, 
opět agilní Karel Tomášek zavezl puk do útočného pásma a přenechal ho za modrou Jiřímu 
Látalovi, který se natlačil před branku, a ač tísněn, dokázal prostrčit puk podruhé do branky 
Bezdružic. Tempaři se tak ujali vedení 2:0. Na začátku jedenácté minuty se naskytla domácím 
početní výhoda. Staňkov přesilovku bleskově zužitkoval, když po pouhých šesti vteřinách přesně 
tečoval Tomáš Přibyl střelu Vojtěcha Němce od modré čáry a bylo to 3:0. Jiskra se však dokázala 
během půl minuty vrátit do zápasu. Nejprve udeřila z rychlého protiútoku a hned nato doputoval 
tečovaný puk přímo na čepel volného útočníka, který vstřelil kontaktní branku na 3:2. Následně i 
hosté dostali možnost přesilové hry, ale Staňkov své vedení do konce první části udržel. Ve 
druhé třetině se opět hra přelévala z jedné strany na druhou. Vyložené šance ke skórování se 
střídaly na obou stranách, ale brankáři byli pozorní, a tak i přes dvě početní výhody, které měly k 
dispozici obě mužstva, zůstalo skóre beze změn. Závěrečná část měla opět plodný začátek. Již 
po jednadvaceti vteřinách zvýšil Staňkov své vedení na 4:2, když Petr Hoffman našel přihrávkou 
z poza soupeřovy brány Petra Němce, který trefil polo odkrytou branku soupeře. Jenže 
Bezdružice hned v následující minutě předvedli pěknou kombinační akci a opět snížili na rozdíl 
jediné branky (4:3). Téměř po celé střetnutí se snažila Jiskra dohnat jednogólové manko, ale 
Tempaři se nenechali od soupeře natolik zatlačit do obrany, aby se hostům podařilo vyrovnat, k 
čemuž přispěl i skvělý výkon staňkovského brankáře Jana Brožovského. Utkání se i přes 
poměrně značný počet vyloučených hráčů vedlo férově a s velkým nasazením, což ocenila 
početná návštěva domácích příznivců v hledišti. O osudu velmi vyrovnaného utkání, během 
něhož se Staňkov prezentoval poctivým kolektivním výkonem, rozhodovali maličkosti. Tempaři 
však byli nakonec šťastnějším týmem a získali důležité dva body. 

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

 

 

 

 

 



 

17) (nadstavba) Panasonic Plze ň - HC Tempo Sta ňkov 5:5  
 
[SO 27. února 2016 - ZS Plzeň Košutka – 19:45 hod.] 
 
po třetinách: 1:2, 2:0, 2:3 
 
Komentář k zápasu: 

V prvním zápase skupiny o celkové vítězství zavítali Tempaři na horký led Panasoniku Plzeň, 
druhého týmu po základní části. Vstup do utkání se lépe povedl hokejistům Staňkova, když se 
ujali již ve druhé minutě vedení po skvělé souhře zpoza branky nahrávajícího Tomáše Nového a 
v předbrankovém prostoru přesně zakončujícího Martina Kapitána. Domácí v polovině první 
třetiny srovnali stav, když se po střele z kruhů prosadil jejich útočník rychlou dorážkou. Staňkov 
měl však bleskovou odpověď. Za pouhou půl minutu si vzal puk ve svém obranném pásmu Marek 
Přibyl, projel šikovně po levé straně celé hřiště, a ač tísněn v zakončení, dokázal přesně zamířit 
nad vyrážečku domácího gólmana (1:2). Panasonik se sice hodně snažil, ale hosté pozornou 
obrannou hrou, včetně výborného výkonu brankáře Jana Brožovského, dokázali jeho schopnosti 
výrazně eliminovat. Rozhodčí se značně podíleli na plynulosti hry, kterou zbytečně nepřerušovali 
a utkání mělo tudíž velmi rychlý spád. Ve druhé třetině začalo být znát, že Staňkov má k dispozici 
pouze dvě pětky a domácí postupně získávali svoji dobrou kombinační hrou územní převahu. Tu 
se jim podařilo zužitkovat v polovině utkání, kdy dokázali ve dvou minutách otočit skóre na 3:2. 
Hostům v té době nevycházely přihrávky a evidentně docházel dech, takže byli rádi, že již více 
neinkasovali. Do konce této třetiny už jen obě mužstva dokázala jednou orazítkovat brankovou 
konstrukci soupeře. V závěrečné třetině se opět rozjel brankostroj. Nejprve Panasonic ve 35. 
minutě odskočil na rozdíl dvou branek (4:2). Hned v následující minutě vzal odpovědnost do 
svých rukou staňkovský Tomáš Petržík, který napodobil svého spoluhráče z obrany a krásným 
sólem přes celé hřiště, tentokrát po pravé straně, které zakončil efektním bekhendovým 
blafákem, vykřesal pro Tempaře naději (4:3). Tu však domácí v následující minutě téměř uhasili, 
když opět odskočili do vedení o dvě branky na 5:3. Do konce zbývalo pouze deset minut a 
Staňkovu se moc nedařilo. Při své útočné snaze dokázal Staňkov opět jen nastřelit nejprve tyčku 
a poté i břevno, propadal v obraně a domácí stále hrozili z nebezpečných protiútoků. Pět minut 
před koncem však využil staňkovský ostrostřelec Petr Hoffman zaváhání domácího gólmana a z 
ostrého úhlu z rohu kluziště přeci jen vzkřísil naději hostů na bodový zisk (5:4). V následující 
minutě se Staňkovu podařilo usadit se v útočné třetině, a když skrytou střelu Ladislava Kabourka 
důrazně zametl do branky soupeře podruhé skórující Petr Hoffman, bylo srovnáno na 5:5. 
Panasonic se sice ještě snažil o urvání všech bodů, ale jejich snahu zastavilo vyloučení v 
předposlední minutě, a tak došlo v konečném účtování na dělbu bodů. Panasonik byl po většinu 
slušně vedeného utkání kombinačně lepším týmem, ale Tempaři odpověděli silnou vůlí a velkým 
týmovým odhodláním. 

 
Sestava HC Staňkov: 
Jan Brožovský - Petr Hoffman, Petr Němec, Pavel Blacký, Tomáš Nový, Martin Kapitán, Josef 
Falout - Tomáš Petržík, Ladislav Kabourek, Marek Přibyl, Vojtěch Němec. 
 
Branky: Hoffman 2, Kapitán, Přibyl M., Petržík 
Vyloučení: bez vyloučení 

 

 

 



16) HC Tempo Sta ňkov - HC Zbiroh B  5:0 kontumace 
      Zbiroh se nedostavil k utkání s oddůvodněním na nedostatek hráčů. 

 

15) HC Tempo Sta ňkov - HC Holýšov B  6:4  
 
[SO 13. února 2016 - ZS Domažlice – 17:30 hod.] 
 
po třetinách: 0:1, 3:2, 3:1 
 
Komentář k zápasu: 

Předposlední utkání základní skupiny dvou geograficky nejbližších sousedů slibovalo tuhý boj, 
přestože oba soupeři byli v rozdílných pozicích. Zatím co si Staňkov snažil pojistit účast v horní 
části tabulky, tak hosté již přišli i o teoretickou šanci se do skupiny hrající o celkové vítězství 
dostat. Již od začátku byl k vidění urputný boj o střední pásmo. Staňkov hrající na tři kompletní 
pětky se postupně rozehříval, a tak dovolil hostům ke konci třetiny skórovat jako prvním. Začátek 
prostřední část hry se opět povedl lépe Holýšovu, který gólem na 0:2 potrestal špatnou 
rozehrávku Staňkova. V polovině zápasu využili domácí početní výhodu ke vstřelení kontaktní 
branky na 1:2, když pálil od modré Tomáš Petržík a Petr Hoffman byl před brankovištěm 
nejdůraznější. V následující minutě Tempaři srovnali stav na 2:2, díky přesnému zakončení Pavla 
Blackého. O minutu později ale domácí nedokázali vyhodit puk ze své obranné třetiny a Holýšov 
si vzal vedení 2:3 zpět. Naštěstí zanedlouho Staňkov opět v přesilové hře srovnal skóre na 3:3 po 
nádherné střele Tomáše Nového, který z ostrého úhlu zamířil přesně pod horní tyčku branky 
hostů. V poslední třetině se Tempaři více snažili narušovat soupeřovu rozehrávku v jeho 
obranném pásmu. To se jim brzo vyplatilo, když po jejich zaváhání Petr Hoffman našel křížnou 
přihrávkou Petra Němce a ten posunul poprvé domácí v utkání do vedení 4:3. Bohužel vzápětí 
dostal Holýšov výhodu dvojité přesilové hry a opět vyrovnal na 4:4. Nerozhodný stav však 
netrvalo dlouho. Také Staňkov získal výhodu přesilové hry a opět strhl vedení 5:4 na svoji stranu, 
když Marek Přibyl zavezl puk do útočné třetiny a Karel Tomášek zakončil mezi betony soupeřova 
gólmana. Čtyři minuty před koncem zápasu pojistila pro Staňkov všechny body spolupráce 
nahrávajícího Tomáše Nového a zakončujícího Tomáše Přibyla na 6:4. Rozhodujícím faktorem 
zápasu byly využité přesilovky, ze kterých dokázali Tempaři třikrát udeřit, zatímco hosté využili 
pouze jednu. V tomto zápase bylo k vidění vše, co k derby patří, vysoké herní tempo, nasazení i 
tvrdost, jenž však nepřekročila rozumnou mez, což jistě ocenila i početná skupina fanoušků obou 
mužstev v hledišti. 

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

 

 

 



14) HC Tempo Sta ňkov - Apollo Kazn ějov B  5:2  
 
[SO 6. února 2016 - ZS Domažlice – 16:15 hod.] 
 
po třetinách: 0:0, 3:1, 2:1 
 
Komentář k zápasu: 

Důležité utkání dvou přímých sousedů v tabulce pohybujících se na hraně postupu do skupiny 
týmů hrající o celkové vítězství začalo od počátku velmi svižně. Staňkov, přestože nastoupil jen 
ve dvou kompletních formacích, měl od počátku herní převahu nad soupeřem, který měl 
k dispozici ještě o útok navíc. Domácí, vědomi si důležitosti utkání, měli od začátku herní 
převahu, ale za celou první třetinu se jim nepodařilo ji zúročit. V druhé části hry pokračovala 
aktivní hra Tempařů a již ve druhé minutě jim přinesla zasloužené vedení, po střele Petra 
Hoffmana, kterému nahrával Tomáš Nový. Po pěti minutách však Kaznějov srovnal při úniku dva 
na jednoho. Domácí si za minutu vzali vedení zpět, když opět Tomáš Nový vybídl ke skórování 
Martina Kapitána. Půl minuty před koncem třetiny odskočil Staňkov po pohledné akci do 
dvoubrankového vedení. Karel Tomášek zavezl puk do útočné třetiny, kde jej přenechal Jiřímu 
Látalovi, a ten přesně trefil dobře nastavenou čepel hole Tomáše Nového, od níž se kotouč 
nasměroval za bezmocného brankáře hostů. Vstup do závěrečné třetiny se domácím však 
nepovedl. Hned ve druhé minutě nechali volného soupeřova útočníka mezi kruhy, který přesně 
trefil levý horní růžek jejich branky a snížil tak na 3:2. Kontaktní branka sice Kaznějovské 
povzbudila, ale Tempaři si trpělivou a pozornou hrou soupeře dobře hlídali a definitivně rozhodli 
pět minut před koncem ve dvojnásobné početní výhodě po střele Karla Tomáška, kterou 
pohotově dorazil za gólmana Tomáš Přibyl. Za další minutu našel zpoza branky Jiří Látal 
osamoceného Petra Hoffmana, který z předbrankovém prostoru ihned úspěšně zakončil. Tempaři 
tak po předchozím půstu konečně zabrali a získali dva důležité body. Poděkování patří také 
fanouškům Staňkova, kteří si našli cestu do hlediště a mohli být spokojeni jak s výhrou, tak i 
s herním projevem svého týmu. 

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

 

 

 

 

 

 

 



13) Panasonic Plze ň - HC Tempo Sta ňkov 4:3  
 
[NE 31. ledna 2016 - ZS Plzeň Košutka – 15:30 hod.] 
 
po třetinách: 2:1, 2:2, 0:0 
 
Komentář k zápasu: 

Do utkání vstoupil lépe Staňkov, když se mu podařilo již ve třetí minutě jít do vedení zásluhou 
pohotové střely Martina Kapitána, kterému přihrál Jiří Látal. Další průběh zápasu byl herně velice 
vyrovnaný. Domácí však v polovině třetiny obrátili skóre ve svůj prospěch. Tempaři na začátku 
druhé části vyrovnali, když Marek Přibyl zavezl puk do útočné třetiny, přenechal jej Tomášovi 
Přibylovi a ten našel volného Martina Kapitána, který zakončil. V polovině utkání si zopakovali 
spolupráci Tomáš Přibyl a z levé strany opět zakončující Martin Kapitán a Staňkov šel do vedení. 
Hosté ovšem nezvládli samotný závěr druhé třetiny, když dovolili soupeři během jedné minuty 
opět obrátit skóre na 4:3. Závěrečná třetina přinesla tlak Staňkova, který ale svoji herní převahu 
nedokázal brankově zužitkovat, přestože příležitostí k tomu měl dost a dost. Ani domácí 
Panasonic nedokázal proměnit několik samostatných úniků, a tak Staňkov těsně prohrál, což se 
mu bohužel v této sezoně stalo již vícekrát. 

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

 

12) HC Tempo Sta ňkov - Sokol Díly 0:7  
 
[NE 24. ledna 2016 - ZS Domažlice – 16:00 hod.] 
 
po třetinách: 0:2, 0:2, 0:3 
 
Komentář k zápasu: 

Tradiční derby začalo z obou stran velmi opatrně, ale postupně si Díly začali vytvářet více 
brankových příležitostí a po povedených tečovaných nahození před branku vyhráli prví třetinu o 
dvě branky. I ve druhé třetině hosté lépe kombinovali, ale několik samostatných úniků nevyužili. 
Staňkov se snažil vyrovnat hru, ale jeho zakončení bylo velmi slabé. V polovině zápasu Díly opět 
odskočili o dvě branky a de facto tak rozhodli o utkání. V posledním dějství sice Tempaři měli 
dost příležitostí ke skórování, avšak jejich koncovka byla žalostná. Hosté postupně v početních 
výhodách dokázali ještě navýšit skóre. Rapidní rozdíl v obou mužstvech byl patrný zvláště v před 
brankovém prostoru, kde se Dílští dokázali lépe orientovat a jejich důraz nedokázal Staňkov na 
druhé straně kluziště napodobit. 

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



 

 

11) Čechie P říkosice - HC Tempo Sta ňkov 3:6  
 
[SO 16. ledna 2016 - ZS Rokycany – 14:00 hod.] 
 
po třetinách: 0:2, 2:4, 1:0 
 
Komentář k zápasu: 

Druhé letošní setkání těchto soupeřů opět slibovalo vyrovnaný boj. Hosté se však dostávali více 
do hry a postupem času se začali i brankově prosazovat. Jejich úvodní trefu ze čtvrté minuty 
zařídila spolupráce Martina Kapitána a zakončujícího Jiřího Látala. Staňkov více držel puk a lépe 
kombinoval, ale své vedení dokázal navýšit až ke konci úvodní třetiny zásluhou Jiřího Látala, 
kterému přihrával Tomáš Nový. Na začátku druhé třetiny opět Tomáš Nový našel najetého Jiřího 
Látala, který svůj únik zužitkoval a zkompletoval svůj čistý hatrick. Příkosice sice vzápětí snížili, 
ale po minutě měli Tempaři tříbrankový náskok zpět, když z pravé strany pronikl Karel Tomášek a 
jeho akci dokončil Petr Němec. Domácí se stále častěji snažili hrozit z protiútoků, ale jejich snahu 
přibrzdil opět branku střílející Petr Němec po krásné spolupráci s Jiřím Látalem. Za další dvě 
minuty vystřelil hostující Petr Hoffman, a nejrychleji se v předbrankovém prostoru zorientoval Petr 
Němec, který také dosáhl čistého hatricku, a to během pouhých pěti minut a čtyřiceti vteřin. 
Domácí Příkosice sice ještě stačili do konce zápasu zkorigovat stav dvěma trefami, ale Staňkov 
měl již dostatečný náskok a své vedení si v pohodě pohlídal. 

 
Sestava HC Staňkov: 
Jan Brožovský - Petr Hoffman, Petr Němec, Jiří Látal, Tomáš Nový, Martin Kapitán, Karel 
Tomášek, Pavel Blacký, Ladislav Kabourek - Marek Přibyl, Vojtěch Němec, Tomáš Petržík, Jiří 
Liebl. 
 
Branky: 3 Němec P., 3 Látal  
Vyloučení: Němec V. 2 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10) HC Tempo Sta ňkov - Jiskra Bezdružice 4:3  
 
[NE 3. ledna 2016 - ZS Domažlice – 12:15 hod.] 
 
po třetinách: 1:1, 2:1, 1:1 
 
Komentář k zápasu: 

V tomto utkání se střetli přímí sousedé ze středu tabulky. Staňkov opět jako již po několikáté 
v sezoně vstoupil do utkání velmi vlažně, a tak jako první také inkasoval již po čtyřiceti vteřinách, 
když nedůsledně pokrytý bezdružický útočník střelou o tyč otevřel skóre. V polovině úvodní 
třetiny domácí srovnali stav po střele Jiřího Liebla, kterou šikovně tečoval těsně před 
brankovištěm Tomáš Nový. Hráči obou mužstev se snažili při hře myslet hlavně na obranu, a tak 
nebyl k vidění moc pohledný hokej. Po odehraných pěti minutách z prostřední části se Tempaři 
ujali vedení, když Jiří Liebl rozehrál na Marka Přibyla, ten vyrazil ze své obranné třetiny 
k samostatnému sólu, které zakončil přesnou střelou nad pravý beton hostujícího gólmana. Jiskra 
však v následující minutě bleskově odpověděla svižnou střelou do horního růžku domácí svatyně, 
po samostatném úniku. Staňkov si však v následující minutě vzal vedení zpět, když Jiří Liebl 
chytře našel Josefa Falouta, který prokázal svůj přehled a skvělý výběr místa, rychle se 
zorientoval a pohotově zasunul kotouč za bezmocného gólmana Bezdružic. Na začátku třetí 
třetiny dostali hosté výhodu přesilové hry, ve které zachytili vyhazovaný puk a po vyjetí zpoza 
branky znovu srovnali stav zápasu na 3:3. V dalším průběhu utkání vsadila Jiskra na pozornou 
obranu a nebezpečné protiútoky, ale žádný z nich však nedokázali hosté proměnit, a to 
především díky výbornému výkonu staňkovského gólmana Jana Brožovského. Když už se zdálo, 
že dojde k dělbě bodů, nahodil v poslední minutě Pavel Blacký puk na branku Bezdružic a 
pohotový David Dvořák využil svůj důraz a rozhodl o důležitém vítězství pro Staňkov. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



9) HC Tempo Sta ňkov - HC KlausTimber 2:3  
 
[NE 20. prosince 2015 - ZS Domažlice – 17:45 hod.] 
 
po třetinách: 0:3, 2:0, 0:0 
 
Komentář k zápasu: 

Staňkov si opět nepohlídal vstup do utkání. Chybnou rozehrávkou již po několika vteřinách vybídl 
soupeře k samostatnému úniku a ten se velmi snadno ujal vedení. Zaskočeni domácí vytvořili 
další hrubku v obraně a v polovině úvodní třetiny hosté odskočili na rozdíl dvou branek. Staňkov 
tahal ve hře za kratší konec a na konci úvodní třetiny ještě jednou inkasoval. Poté Staňkov sice 
vstřelil branku, tu ale rozhodčí neuznal, neboť padla těsně po vypršení první třetiny. Tempaři se v 
prostřední části snažili, ale svůj útlum ne a ne překonat. Brzy jim naději přinesla akce Jiřího 
Látala, který před útočnou modrou přenechal puk pro Petra Hoffmana, a ten svůj samostatný únik 
proměnil. V polovině utkání se podařilo domácím vstřelit kontaktní branku, když Petr Němec 
křížnou přihrávkou přes brankoviště, našel volného Jiřího Látala, který zasunul puk do odkryté 
soupeřovy branky. Staňkov měl poté hned několik dobrých příležitostí k vyrovnání, ale svoje 
šance nevyužil. V závěrečné třetině se hrál vyrovnaný hokej, ale i přes mnoho šancí na obou 
stranách ke změně skóre nedošlo. Tempaři tak již po několikáté v průběhu sezóny pykali za svůj 
velmi vlažný vstup do utkání. Ne vždy se jim totiž podaří v dalším průběhu utkání skóre zvrátit, a 
tak zbytečně ztrácí potřebné body. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8) Jiskra Bezdružice - HC Tempo Sta ňkov 1:5  
 
[SO 12. prosince 2015 - ZS Plzeň Košutka – 10:30 hod.] 
 
po třetinách: 0:1, 1:3, 0:1 
 
Komentář k zápasu: 

Staňkov začal druhou polovinu základní části Krajské soutěže se soupeřem z Bezdružic, se 
kterým se v tomto ročníku ještě neutkal, z důvodu odložení střetnutí z prvního kola. Od samého 
počátku měla hra rychlý spád. Obě mužstva však své útočné snahy nedokázala dotáhnout do 
zdárného konce. V desáté minutě jako první udeřili hosté ze Staňkova, když Martin Kapitán 
zatáhl puk za branku a ideálně našel najetého Karla Tomáška, který prostřelil domácího gólmana. 
Ve druhé třetině se domácí Jiskra snažila o vyrovnání, což se jim povedlo po pěti minutách 
skrytou bekhendovou střelou přes obránce. Tempaři si však vedení vzali za dvě minuty zpět díky 
Josefu Faloutovi a nahrávajícímu Pavlu Blackému. Za další dvě minuty navýšil vedení Staňkova 
po přihrávce Marka Přibyla skórující Karel Tomášek a rozhodující náskok na 1:4 po přihrávce 
Petra Hoffmana dovršil obránce Marek Přibyl, který si chytře najel z levé strany a překvapil 
brankaře rychlou střelou mezi betony. Do té doby vyrovnané utkání tak dokázali Tempaři zlomit 
ve svůj prospěch. Do závěrečné třetiny vstoupily Bezdružice s odhodláním na zkorigování 
nepříznivého stavu, ale jejich snaha narážela na zodpovědný výkon Staňkova. Hosté si od té 
doby utkání vcelku hlídali a pokud na zadní vrátka párkrát zapomněli, tak se mohli opřít o svého 
gólmana Jana Brožovského, který chytal celé utkání ve skvělé formě. Bezdružice nedokázaly 
skórovat ani z úniku dvou samotných jejich útočníků na hostujícího gólmana. Tři minuty před 
závěrečným hvizdem stanovila konečnou podobu výsledku na 1:5 povedená staňkovská 
spolupráce Ladislava Kabourka a zakončujícího Josefa Falouta, který se dnes prezentoval svoji 
nenápadnou, avšak velmi efektivní hrou. Staňkov tak ze čtyř po sobě jdoucích venkovních utkání 
v řadě vytěžil tři výhry. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



7) HC Zbiroh B - HC Tempo Sta ňkov 1:5  
 
[SO 5. prosince 2015 - ZS Rokycany – 15:00 hod.] 
 
po třetinách: 0:1, 0:3, 1:1 
 
Komentář k zápasu: 

Staňkov přijel k dalšímu venkovnímu utkání pouze v osmi hráčích do pole. Domácí Zbiroh měl k 
dispozici o jednu pětku více a od počátku střetnutí se rychlým pohybem snažil tuto výhodu využít. 
Hosté však byli první, kteří se brankově prosadili díky úspěšnému průniku Tomáše Petržíka. 
Další šance ke skórování se naskytly při přesilových hrách, ale ani jedno z mužstev je 
nedokázalo využít. Po dvou minutách prostřední části hry hosté navýšili své vedení zásluhou 
svižné střely Jiřího Látala po přihrávce Petra Hofmana. V polovině zápasu měl staňkovský 
útočník Martin Kapitán možnost trestného střílení, ale bohužel v zakončení neuspěl. Tempaři 
však ještě do konce této třetiny stačili definitivně rozhodnout o získání všech bodů ve svůj 
prospěch, když se v rozmezí třiceti čtyř vteřin, hned dvakrát prosadil Petr Hoffman. Asistenci si 
připsal při prvním gólu Ladislav Kabourek. V závěrečné třetině byla stále k vidění vyrovnaná hra, 
ale na domácích bylo více a více znát, že se dosud nedokázali skórovat. Pět minut před koncem 
se však čestné branky přeci jen dočkali, ale staňkovský Petr Hoffman minutu před závěrem 
zápasu dovršil svůj první letošní hattrick, po přihrávce od Jiřího Látala. Tempaři si tak za svůj 
zodpovědný kolektivní výkon, předvedený v tomto zápase, výhru plně zasloužili. 

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

 
6) HC Holýšov B - HC Tempo Sta ňkov 8:4  
 
[SO 28. listopad 2015 - ZS Plzeň Košutka – 17:45 hod.] 
 
po třetinách: 1:1, 4:0, 3:3 
 
Komentář k zápasu: 

Utkání, které hokejové krásy moc nepobralo, přineslo nečekaně mnoho gólů. V první třetině se 
hrál vyrovnaný hokej. Staňkov se sice ujal vedení zásluhou Tomáše Přibyla, ale nevyhnul se 
chybám v rozehrávce a domácí po jedné z nich srovnali skóre. Druhá třetina byla v podání hostů 
bez nadsázky tragická. Svojí hrou doslova vybízeli Holýšovské hráče ke skórování, a ti jejich 
nabídku využili, když se jim podařilo vstřelit několik branek i z těžko uvěřitelných situací, odskočili 
o čtyři branky. z těžko uvěřitelných situací, odskočili o čtyři branky. Závěrečná část zápasu 
pokračovala v předchozím duchu, ale zvrat v obrazu hry i ve skóre nepřinesla. Za Staňkov se 
sice prosadili opět Tomáš Přibyl, Jiří Liebl a Karel Tomášek, ale domácí odpověděli stejným 
počtem branek, a tak získali zaslouženě všechny body. 

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



 

 

5) Apollo Kazn ějov - HC Tempo Sta ňkov 5:6  
 
[SO 21. listopad 2015 - ZS Plzeň Košutka – 16:00 hod.] 
 
po třetinách: 1:0, 2:1, 2:5 
 
Komentář k zápasu: 

Staňkov nyní zavítá na čtyři venkovní utkání v řadě. V prvním z nich přijel na domácí kaznějovský 
led a opět se bylo na co dívat. Domácí začali s pozornou defenzivou a nedovolili Tempařům se 
moc usídlit ve své obranné třetině. Svoji herní převahu však zužitkovali až ke konci třetiny, kdy 
první branku vstřelili po opakované střele nepokrytého hráče. Druhá třetina byla již zajímavější. 
Hosté se provinili hrou v šesti, a v následné přesilové hře, po skrumáži před brankou, odskočili 
domácí o dvě branky, tedy na 2:0. Za tři minuty měl možnost Kaznějov navýšit vedení z trestného 
střílení, ale staňkovský gólman Jan Brožovský jej úspěšně zlikvidoval. Staňkovu se v kombinaci a 
hlavně v zakončení sice moc nedařilo, ale přeci v závěru druhé třetiny svojí snahu přetavil v 
kontaktní branku. Na začátku akce našel Vojtěch Němec přesnou přihrávkou na útočné modré 
najetého Tomáše Nového, který zavezl puk do útočného pásma a zkušeně přihrál skórujícímu 
Tomášovi Přibylovi. Staňkov vzápětí dostal příležitost přesilové hry. V této početní výhodě však 
Tempaři po ztrátě puku na své obranné modré čáře pustili Apollo k samostatnému úniku, který 
úspěšně proměnilo a vzalo si dvoubrankové vedení velmi rychle zpět. Závěrečná třetina nabídla 
doslova nevídané z mrtvých vstání hostů. Nejprve Kaznějov po skryté střele přes obránce se 
štěstím odskočil na 4:1 a zdálo se, že je definitivně rozhodnuto. Ale Tempaři předvedli další 
skvělý kousek v této sezoně, když v závěrečných devíti minutách pětkrát udeřili. Nejprve snížil 
Martin Kapitán na 4:2, který uklidil puk do branky po střele Tomáše Nového. V téže minutě vstřelil 
kontaktní branku na 4:3 aktivní obránce Tomáš Petržík, po kombinaci s Josefem Faloutem. 
Kaznějov sice vzápětí zvýšil vedení na 5:3, když si hostující gólman při zákroku nešťastně srazil 
puk do vlastní branky. Ale Staňkov za chvíli během jedné minuty dokonale provedl obrat ve 
skóre. Nejprve opět zafungovala staňkovská kombinace po ose - rozehrávající Vojtěch Němec, 
asistující Tomáš Přibyl a tentokrát přesně mířící Tomáš Nový, který snížil na 5:4. Ihned poté 
Vojtěch Němec vyzval přihrávkou ke skórování Karla Tomáška, který ze strany vyrovnal na 5:5. 
Poslední a zároveň vítězný úder zasadil nalomeným domácím šestým staňkovským gólem 
skórující Jiří Látal za přispění Karla Tomáška. Kaznějov se sice v posledních čtyřech minutách 
snažil o vyrovnání, ale i přes dlouhou hru bez brankáře si odvezli všechny cenné body hokejisté 
Staňkova. Nejproduktivnějším hráčem Staňkova se v tomto utkání stal Tomáš Nový s jedním 
gólem a dvěma asistencemi. 

 
Sestava HC Staňkov: 
Jan Brožovský - Petr Hoffman, Petr Němec, Jiří Látal, Martin Kapitán, Tomáš Nový, Tomáš 
Přibyl, Karel Tomášek, Ladislav Kabourek, Josef Falout - Pavel Blacký, Vojtěch Němec, Jiří Liebl, 
Tomáš Petržík. 
 
Branky: T. Přibyl, Kapitán, Petržík, Nový, Tomášek, Látal 
Vyloučení: PMHL, Petržík, Falout 

 

 



4) HC Tempo Sta ňkov - HC Panasonic 4:4  
[SO 14. listopad 2015 - ZS Domažlice – 18:45 hod.] 
po třetinách: 0:2, 2:1, 2:1 
 
Komentář k zápasu: 

Staňkov tentokrát přivítal na svém ledě HC Panasonic, který hned po 15 vteřinách zaskočil 
domácí, když se po chybě obrany jejich hráč ocitl sám před brankářem a poskakující puk zametl 
k tyčce. Zaskočení domácí nebyli schopni se z této studené sprchy dlouho oklepat a jejich matný 
výkon soupeř potrestal ve dvanácté minutě druhou brankou po přečíslení dva na jednoho. V 
prostřední části hry se Tempaři sice snažili, ale puk jim odskakoval od hokejek a stále sami svojí 
nepřesnou hrou vybízeli soupeře k protiútokům. Přesto dokázali vstřelit v polovině zápasu 
kontaktní branku zásluhou vypracované akce Pavla Blackého a do prázdné brány střílejícího 
Josefa Falouta. Staňkov poté opticky vyrovnal hru a po pěti minutách i skóre, když přistrčil kotouč 
Petr Hoffman na rozjetého Jiřího Látala a ten v zakončení nezaváhal. Bohužel 14 vteřin před 
koncem třetiny udeřili hosté znovu, když před bránou zůstal chvilku nepokrytý jejich útočník a 
trefil horní rožek domácí branky. V závěrečném dějství dokázal úpornou snahou Staňkov 
dokonce otočit stav zásluhou dvakrát skórujícího Petra Hoffmana a asistujícího Jiřího Látala. 
Hosté dvě a půl minuty před koncem srovnali na konečných 4:4, když po vyhraném buly ve svém 
útočném pásmu skórovali rychlou a přesnou střelou. Na Staňkovu se znatelně podepsal 
nepovedený začátek zápasu, což mělo za následek, že se v jeho zbytku nedokázal dostat do 
optimální herní pohody, ale nakonec svojí bojovností uhrál přijatelný výsledek. 

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

3) Sokol Díly - HC Tempo Sta ňkov 2:1  
[SO 7. listopad 2015 - ZS Domažlice – 18:00 hod.] 
po třetinách: 1:1, 0:0, 1:0 
 
Komentář k zápasu: 

V dalším utkání se střetnul Staňkov s tradičním soupeřem z Dílů. Obě mužstva měla k dispozici 
jen v dvě kompletní pětky, přesto se začalo od počátku velmi svižně. Domácí Díly měly v polovině 
třetiny výhodu přesilové hry, kterou dokázaly zužitkovat, a ujaly se vedení. Srovnání stavu se 
hosté dočkali již po šesti minutách, zásluhou povedené střely Tomáše Nového, po přihrávce 
Martina Kapitána. Ve druhé třetině Tempaři začali lépe kombinovat a postupně získávali územní 
převahu. Vytvořený tlak však nedokázali využít, i když šancí měli nepočítaně. Díly se bránily, ale 
občas hrozily z protiútoků. Ve třetí třetině pokračoval místy drtivý tlak Staňkova, který měl zase 
množství dobrých příležitostí k dokončení obratu, ale jeho koncovka byla žalostná. Naopak 
domácím se tři minuty před koncem naskytla další přesilová hra, kterou dokázali opakovanou 
střelou využít, a tak překlopili stav utkání opět ve svůj prospěch. Přestože Staňkov podal velmi 
dobrý kolektivní výkon, tak letos podruhé těsně prohrál, když opět doplatil především na svoji 
střeleckou nemohoucnost. 

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



 

2) HC Tempo Sta ňkov - Čechie P říkosice 4:3  
 
[SO 31. října 2015 - ZS Domažlice – 17:15 hod.] 
 
po třetinách: 0:0, 0:2, 4:1 
 
Komentář k zápasu: 

V prvním domácím utkání chtěl Staňkov konečně prolomit střeleckou smůlu z úvodního utkání 
sezony, kdy nedokázal vstřelit branku. Soupeřem však byl houževnatý soupeř z Příkosic, kterého 
Tempaři zdolali v loňském semifinále až po samostatných nájezdech. Hned od začátku střetnutí 
byla k vidění poměrně otevřená hra se slušnými gólovými šancemi, ale brankáři si s nimi vždy 
poradili. V prostřední části získávali domácí převahu, ale po šesti minutách ztratili puk za brankou 
a soupeřův útočník ze strany nahodil puk před branku, který se však přizvedl o hokejku obránce a 
následně o bok gólmana se dostal až do branky domácího mužstva. Smolnou brankou se 
Tempaři nenechali rozhodit a začali s dobývání hostující branky. Jejich často vytvářený drtivý tlak 
přinesl mnoho vyložených šancí, ale gól ne a ne přijít. Dvakrát se dokonce ocitli domácí hráči 
před téměř prázdnou brankou, nejprve Tomáš Přibyl z metru nasměroval těžký puk pouze do 
tyče. Čechie totiž vše vsadila na pozornou obranu a rychlé brejky. Když před koncem třetiny 
jeden z brejků skrytou střelou proměnila, zdálo se, že střelecké prokletí domácích nebude mít 
konec. Domácí trápení pokračovalo v podání Petra Němce, který oklamal brankáře bravurní 
kličkou do protipohybu, ale z metru bekhendem opět přestřelil. Staňkov nepolevoval v drtivém 
tlaku, když útočil ve všech hráčích. V závěrečných devíti minutách se Staňkovu podařilo téměř 
nemožné. Nejprve se prosadil pohotovou dorážkou Petr Hoffman po střele Jiřího Látala. Za dvě 
minuty srovnal stav Martin Kapitán, kterého našel krásnou křižnou přihrávkou Tomáš Nový. 
Povzbuzení domácí se snažili o obrat v utkání, ale jejich až moc útočnou hru potrestali Příkosice 
proměněným protiútokem a zdálo se veškerá dosavadní snaha Tempařů přijde vniveč. Minutu 
před koncem si sjel do ideální pozice mezi kruhy Tomáš Petržík a opět srovnal skóre. To ale ještě 
stále nebylo vše, v poslední minutě utkání se dostali Příkosice k samostatnému úniku, který 
staňkovský brankář Jan Brožovský dokázal bravurně zlikvidovat a z následné protiakce se po 
střele Tomáše Nového šťastně odrazil puk za záda gólmana hostí, což bylo přesně vteřinu před 
koncem hrací doby. Předvedeným nasazením a obrovskou morální sílou si tak Tempaři doslova 
vynutili, aby se tentokrát štěstěna přiklonila na jejich stranu. 

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

 

 

 

 

 



1) HC Klaus Timber - HC Tempo Sta ňkov 1:0  
 
[NE 18. října 2015 - ZS Kooperativa Plzeň – 15:30 hod.] 
 
po třetinách: 0:0, 1:0, 0:0 
 
Komentář k zápasu: 

Po odloženém úvodním utkání, které se neuskutečnilo z důvodu marodky soupeře z Bezdružic, 
se Tempaři konečně dočkali začátku nové sezony. V prvním zápase jeli na led nového účastníka 
skupiny, který na konci předešlé sezóny sestoupil z vyšší skupiny. Domácí nastoupili ve třech 
kompletních formacích, oproti tomu Staňkov disponoval pouze devíti muži v poli. Hráči Klaus 
Timberu se od samého úvodu zápasu snažili využít výhodu svého většího počtu a nasadili ostré 
tempo. Hosté se snažili držet krok, což se jim zpočátku moc nedařilo, ale postupem času se také 
rozehráli a zcela vyrovnali hru. V první třetině tak nebylo k vidění mnoho vyložených brankových 
příležitostí. Druhé dějství však nabídlo mnohem více střel i šancí na obou stranách, ale oba 
brankáři vyřešili všechny situace. K změně skóre došlo až ke konci třetiny, kdy domácí přečísli 
soupeřovu obranu, jejich první střela ještě nebyla úspěšná, ale odražený puk dopravil do branky 
nekrytý domácí útočník. Tampaři nedlouho na to odpověděli pouze střelou do břevna. Ve třetí 
třetině se Staňkov snažil o vyrovnání, ale svůj tlak nedokázal zužitkovat, i když příležitostí měl 
také dost. S blížícím se koncem zápasu se však začal více projevovat rozdíl v množství sil, a tak 
Tempaři zahájili sezonu nejtěsnější prohrou. 

 
Sestava HC Staňkov: 
Jan Brožovský - Petr Němec, Petr Hoffman, Jiří Látal, Martin Kapitán, Tomáš Nový, Ladislav 
Kabourek - Marek Přibyl, Vojtěch Němec, Jiří Liebl. 
 
Branky: - 
Vyloučení: Hoffman 6 min., Látal 2 min. 

 

 

 


