
18. sezóna klubu 2017/18:  

 

0) HC Nýřany - HC Tempo Sta ňkov   5:4 
(Nýřany po t řetím kole v sout ěži odstoupily)  

[SO 7. října 2017 - ZS Plzeň Kooperativa aréna – 13:15 hod.] 
 
po třetinách: 1:1, 3:0, 1:3 
 
Komentář k zápasu: 

Obě mužstva nastoupila k utkání se značně prořídlými sestavami, přesto od začátku byl k vidění 
svižný hokej. K první změně skóre došlo v desáté minutě, když domácí úspěšně zakončili únik z 
pravé strany. Tempaři postupně získávali územní převahu, díky které ještě do přestávky 
vyrovnali, zásluhou přesné dělovky Tomáše Krippnera. Asistenci si připsali Martin Kapitán a 
Tomáš Petržík. Na začátku druhé třetiny měli hosté výhodu přesilové hry, kterou však 
nezužitkovali, ale hned po jejím skončení šli Nýřany po rychlém brejku opět do vedení. Svůj 
náskok za dvě minuty zvýšili, když se puk nešťastně odrazil od obránce hostů, přesně na hůl 
domácího hráče, který jen posunul puk do odkryté branky. Poté se obraz hry trochu změnil, když 
se Staňkov ještě více tlačil do útoku a Nýřany spoléhali jen na rychlé protiútoky. To ještě nebylo 
ze strany domácích vše. Minutu před koncem prostředního dějství, ujeli dva domácí útočníci sami 
na hostujícího gólmana a zvýšili na 4:1. Zdálo se být rozhodnuto. Vstup do závěrečné části se 
ovšem Tempařům vydařil, když se po padesáti vteřinách prosadil Pavel Blacký, kterému přihrával 
Petr Němec. Poté přišla chvíle hostujícího Tomáše Krippnera, který po dvou minutách vstřelil 
kontaktní branku a vzápětí vyrovnal, čímž dosáhl hatricku. Nýřany si však v polovině třetiny vzali 
vedení zpět, po přesné střele přes obránce, která se otřela o tyč a zapadla do branky. Hosté se 
sice ještě stále více snažili o vyrovnání, ale celý zápas se potýkali s bídnou koncovkou. Ze 
závěrečného tlaku vytěžili pouze střelu do tyče, která se bohužel odrazila ven do hřiště. Nutno 
dodat, že celé utkání bylo z obou stran vedeno velmi korektně a bez záludných zákroků. Staňkov 
tak zahájil novou sezonu těsnou prohrou. 

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

 
Branky: Krippner 3, Blacký 
Vyloučení:  PMHL 2 min. 

 

 

1) HC Tempo Sta ňkov - HC Kralovice  8:2  

[SO 14. října 2017 - ZS Domažlice – 15:45 hod.] 

po třetinách: 2:0, 3:1, 3:1 
 
Komentář k zápasu: 



Do druhého utkání sezóny vstoupili hosté velmi aktivně, napadali staňkovskou rozehrávku hned v 
jejím zárodku, z čehož si vytvořili několik dobrých šancí. Jejich snaha však vyšla naprázdno. V 
osmé minutě tak otevřeli gólový účet Tempaři, když Petr Němec našel před brankou Jiřího Látala, 
a ten procedil puk pod betonem soupeřova gólmana. Za dvě minuty zvýšil vedení pohotovou 
střelou Martin Kapitán, kterému asistoval Tomáš Přibyl. Po pěti minutách prostřední třetiny se 
opět prosadili domácí po kombinaci Tomáše Přibyla, Tomáše Krippnera a zakončujícího Martina 
Kapitána. Od této doby měli domácí více ze hry a Kralovice se snažili kontrovat rychlými brejky. V 
polovině zápasu se jim jeden podařilo úspěšně zakončit, ale Staňkov měl rychlou odpověď, když 
Tomáš Krippner ujel po pravém křídle a předložil milimetrový pas Petru Němcovi, který 
zakončoval do poloprázdné branky soupeře. V následující minutě vybojoval puk v levém rohu 
kluziště Tomáš Krippner a téměř nulového úhlu přesně zacílil nad rameno gólmana hostí. Svoji 
herní převahu dokázali Tempaři zužitkovat hned na začátku posledního dějství, když nejprve 
Martin Kapitán zkompletoval svůj hatrick, po přihrávce Tomáše Přibyla, a následně si chytře 
počíhal Jiří Látal před brankou, kde bleskové dorazil střelu Petra Hoffmana. Kralovice se sice 
ještě jednou prosadili, ale konečnou podobu výsledku stanovil střelou nad lapačku Petr Hoffman, 
kterého vyslal do úniku Jiří Látal. Staňkov si tak připsal první body v nové sezóně. 
 
Sestava HC Staňkov: 
Jan Brožovský - Petr Němec, Petr Hoffman, Jiří Látal, Martin Kapitán, Tomáš Přibyl, Tomáš 
Krippner - Tomáš Petržík, Ladislav Kabourek, Pavel Blacký, Vojtěch Němec, Tomáš Nový. 
 
Branky Staňkova: Kapitán 3, Látal 2, Krippner, Hoffman, Němec P. 
Vyloučení Staňkova:  PMHL, Němec V., Blacký 2 min. 
 
 

2) Meteor T řemošná - HC Tempo Sta ňkov 2:5  

[SO 21. října 2017 - ZS Třemošná – 18:30 hod.] 

po třetinách: 0:0, 1:1, 1:4 
 
Komentář k zápasu: 

Domácí hokejisté byli v tomto utkání jasným papírovým favoritem a také začali velmi sebevědomě. 
Snažili se více držet puk a hodně kombinovat. Staňkov se však prezentoval zodpovědnou hrou s 
minimem chyb, a proto bylo během první třetiny k vidění brankových příležitostí jen poskrovnu. Hned v 
úvodu druhé části se Meteor usadil ve své útočné třetině a několikrát hostům zle zavařil, ale 
nedokázal se prosadit. Ve 21. minutě se domácím povedlo vyšachovat Staňkovskou obranu, ale jejich 
útočník prudce vystřelil a puk se odrazil do hřiště. Rozhodčí sice avizoval branku, ale domácí útočník v 
duchu fair play sportovně přiznal, že jen orazítkoval levou tyč a břevno. Za dvě minuty však dokázal 
Meteor svoji převahu zúročit po průniku po levé straně. Tempaři, ale neustoupili ze své pečlivé hry a 
čekali na svou příležitost. Ta se naskytla ve 26. minutě po akci Jiřího Látala, když zachytil rozehrávku 
soupeře, posunul puk na Tomáše Krippnera, který beckhendovou střelou pod horní tyčku překvapil 
domácího gólmana (1:1). V následující minutě byl v samostatném úniku nedovoleně atakován domácí 
útočník, a tak dostal novou příležitost při trestném střílení. Staňkovský gólman Jan Brožovský však 
jeho střelu na vyrážečku kryl. Úvod poslední dvacetiminutovky přinesl doslova brankovou smršť. Ve 
32. minutě vypíchl puk domácímu obránci staňkovský útočník Tomáš Nový a svůj nájezd úspěšně 
zakončil krásným beckhendovým blafákem. V následující minutě zavezl puk do útočné třetiny 
staňkovský Pavel Blacký, křižnou přihrávkou našel dobře postaveného Marka Přibyla, který střelou z 
první, nedal domácímu brankáři šanci (1:3). Za další minutu poslal staňkovský Tomáš Krippner 
přesnou přihrávku před branku, kde číhal připravený Jiří Látal, jenž pohotově zasunul puk za záda 
domácího brankáře. Bezprostředně na to dostala Třemošná možnost přesilové hry, kterou během 
několika vteřin využila, střelou přes clonící skrumáž hráčů (2:4). Domácí Meteor ještě zacítil šanci 
něco s utkáním udělat a tak zvýšil důraz v osobních soubojích, ale někteří jejich hráči to přehnali s 
agresivitou, a tak do té doby velmi slušně vedené utkání v polovině poslední třetiny okořenilo několik 
pěstních soubojů. Nutno podotknout, že zcela zbytečně. Naštěstí horké hlavy rychle vychladly a v 



závěru se opět hrál pohledný hokej, kdy domácí Meteor byl několikrát blízko vstřelení kontaktní 
branky, ale jejich snahu utnul čtyři minuty před koncem staňkovský útočník Petr Hoffman, který 
proměnil rychlý protiútok, a tím definitivně rozhodl, že všechny body získali Tempaři.  

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

 

3) TJ Zbiroh - HC Tempo Sta ňkov 4:4  

[SO 28. října 2017 - ZS Rokycany – 14:30 hod.] 

po třetinách: 0:3, 1:1, 3:0 
 
Komentář k zápasu: 

Staňkov hrající na dvě pětky zavítal na led Zbiroha, který disponoval třemi útoky a dvěma 
obranými dvojicemi. V první třetině se hrál vyrovnaný hokej, Zbiroh více kombinoval, ale díky 
obrané hře Staňkova se nedostával ke střeleckým příležitostem. V polovině úvodního dějství se 
po pohledné staňkovské akci trefil Tomáš Krippner po přihrávkách Tomáše Nového a Martina 
Kapitána (0:1). Tempaři se po úvodní brance dostali do laufu a za další tři minuty se radovali z 
vedení 0:2, když se po přihrávce Tomáše Krippnera prosadil Jiří Látal. Zbiroh byl v této části hry v 
útlumu, čehož za další minutu a půl využili staňkovští, když se podruhé v utkání zkušeně trefil 
Tomáš Krippner a poslal hostující tým do třígólového vedení 0:3. V závěru první třetiny se dostal 
Zbiroh do samostatného úniku, ale domácí útočník pouze orazítkoval tyč. V úvodu druhé třetiny 
také vstřelil první branku Zbiroh, poté co uzavřel hosty v obraném pásmu a snížil na 1:3. V dalším 
průběhu prostřední třetiny se střídaly šance na obou stranách a hrál se vyrovnaný hokej. V 
polovině utkání si vzal Staňkov opět třígólové vedení na svou stranu (1:4), když podruhé v tomto 
utkání skórující Jiří Látal vymetl pavouky v pravém horním rohu branky domácích, za asistence 
Ladislava Kabourka. Hned v druhé minutě třetí třetiny se Zbiroh radoval podruhé, když snížil na 
2:4. Za další dvě minuty dostali domácí výhodu přesilové hry, kterou využili kontaktní brankou 
na 3:4, poté co Staňkov měl puk na svých hokejkách, ale z pásma ho nevyhodil. V těchto 
momentech se projevilo, že měl Zbiroh v zápase o jeden útok navíc. Staňkovu docházeli síly a 
soustředil se hlavně na obranu. Po další minutě se pustili domácí do útoku a při závaru před 
brankou hostů rozhodčí zapískal, a až dvě sekundy po hvizdu dorazil Zbiroh puk za brankovou 
čáru. Hlavní rozhodčí nepochopitelně, po svém vlastním přerušení hry, branku zmateně uznal, 
ale po oprávněných protestech Staňkova a poradě s rozumnými čárovými rozhodčími nakonec 
správně podle pravidel branku odvolal. V těchto momentech zápas gradoval, přispěl k tomu i 
výkon hlavního rozhodčího, který ve třetí třetině často sporně vyloučil 4 hráče Staňkova a nikoho 
na straně domácích, čímž výrazně pomohl Zbirohu k velké převahě. Staňkov navíc díky zranění a 
vyloučení dohrával utkání pouze v 7-8 hráčích. Šest minut před koncem domácí vyrovnali na 4:4, 
poté co přebruslili hostující přetíženou obranu. Zbiroh pak měl ještě šance, aby otočil zápas na 
svou stranu. V těchto momentech podržel hosty staňkovský brankář Tomáš Kouřil, zvláště při 
samostatném úniku Zbiroha v poslední minutě utkání. Staňkov s vypjetím všech sil uhájil remízu, 
přestože v utkání vedl dvakrát o tři branky.  



 
Sestava HC Staňkov: 
Tomáš Kouřil - Petr Němec, Petr Hoffman, Jiří Látal, Martin Kapitán, Tomáš Nový, Tomáš 
Krippner - Josef Falout, Pavel Blacký, Ladislav Kabourek, Vojtěch Němec. 
 
Branky Staňkova: Krippner 2, Látal 2 
Vyloučení Staňkova: Látal 12 min., Kabourek a Nový 4 min., Němec P., Němec V., Krippner  2 
min. 

 

4) HC Chot ěšov - HC Tempo Sta ňkov 5:2  

[NE 5.listopadu 2017 - ZS Plzeň Košutka – 10:45 hod.] 

po třetinách: 4:1, 0:1, 1:0 
 
Komentář k zápasu: 

Staňkov, který měl ze zdravotních důvodů k dispozici pouze devět hráčů a nastoupil proti soupeři 
hrajícímu na kompletní tři pětky, čekala těžká zkouška. Hned samotný úvod přinesl v nevídanou 
brankovou úrodu. Již po úvodním hvizdu se nikým neatakován zmocnil puku domácí útočník a 
samostatný nájezd proměnil střelou k tyči (1:0). V téže minutě se po pravé straně prosmýkl 
staňkovský Karel Tomášek a srovnal skóre na 1:1. Vzápětí dostali obě mužstva výhodu přesilové 
hry, Chotěšov dokonce dvojité, ale skóre se měnilo až v sedmé minutě, kdy také v přesilové hře 
domácí udeřili (2:1). A navíc v téže minutě dokázal Chotěšov navýšit své vedení na 4:1. 
Chotěšov mnohem lépe kombinoval a zdálo se, že hosté pro něho budou snadným soustem. 
Postupně však Tempaři vyhnali nepovedený začátek z hlavy a také předvedli několik akcí, ovšem 
bez potřebného důrazu v zakončení. I v prostřední části hry měli zase domácí častěji puk na 
svých hokejkách, ale Tempaři se nevzdali a občas provětrali chotěšovskou obranu. Po šesti 
minutách se dokonce Staňkov dokázal prosadit ve vlastním oslabení po akci Jiřího Látala, který 
zatáhl puk po pravé straně, přenechal jej Petrovi Hoffmanovi, a ten přesně trefil levý horní růžek 
domácí branky (4:2). Na hosty však začala přeci jen doléhat únava a Chotěšov čím dál častěji zle 
dotíral před brankou soupeře. V závěrečné třetině se naplno projevila fyzická a kombinační 
převaha domácích, kteří byli často usazeni ve své útočné třetině. Přetížení hráči Staňkova sice 
pořád drželi přijatelný stav, ale s přibývajícím časem, jim stále více chyběli síly do protiútoku. 
Čtyři minuty před závěrečnou sirénou pak domácí, opět v početní výhodě, upravili skóre na 
konečných 5:2 ve svůj prospěch. Je třeba ocenit bojovného ducha Tempařů, kteří i přes 
nepříznivé okolnosti odehráli důstojné utkání, v němž od začátku jen těžko mohli myslet na 
úspěch. 

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

 

 

 



5) Omega Trans Plze ň - HC Tempo Sta ňkov 9:4  

[SO 11.listopadu 2017 - ZS Třemošná – 18:00 hod.] 

po třetinách: 6:2, 2:0, 1:2 
 
Komentář k zápasu: 

Staňkov opět zažil bláznivý začátek utkání, když v úvodních šesti minutách padlo sedm branek. 
Domácí Omega si tak vybudovala rozhodující třígólový náskok 5:2, který do konce první části 
ještě jednou navýšila na 6:2. Za hosty s nejprve skóroval Petr Hoffman, asistence Josef Falout a 
Pavel Blacký, a druhou branku dal Marek Přibyl, kterému přihrál Jiří Látal. Vzhledem k tomu, že 
Tempaři měli opět z důvodu zranění k dispozici jen dvě pětky oproti třem kompletním formacím 
domácích, bylo o zápase de facto rozhodnuto. I ve druhé třetině domácí lépe kombinovali a s 
přibývajícím časem se stále více projevovala jejich početní výhoda. Postupně tak Omega ještě 
dokázala zvýšit svůj náskok na 8:2. V úvodu poslední části se podařilo Staňkovu zkorigovat skóre 
na 8:4, když se opět prosadil Petr Hoffman, za asistence Jiřího Látala a následně Karel Tomášek, 
jemuž také připravil šanci Jiří Látal. Před samým koncem se dokázala Omega Plzeň ještě jednou 
prosadit a potvrdili tak zasloužený zisk všech bodů z utkání. 

Sestava HC Staňkov: 
Jan Brožovský - Petr Hoffman, Jiří Látal, Pavel Blacký, Tomáš Nový, Karel Tomášek, Tomáš 
Přibyl - Josef Falout, Ladislav Kabourek, Marek Přibyl, Libor Peteřík. 
 
Branky Staňkova: Hoffman 2, Přibyl M., Tomášek 
Vyloučení Staňkova: Falout 4 min., Látal 2 min. 
 

6) HC Tempo Sta ňkov - SKP Rapid Plze ň  4:3 

[SO 18.listopadu 2017 - ZS Domažlice – 18:00 hod.] 

po třetinách: 0:0, 2:2, 2:1 
 
Komentář k zápasu: 

Staňkov se po dlouhé šňůře venkovních zápasů představil na domácím ledě, kde přivítal SKP 
Rapid Plzeň. Oba týmy měli k dispozici dvě kompletní pětky. Začátek utkání se více vydařil 
hostům, když lépe kombinovali a měli o něco více brankových příležitostí, které bravurně zvládl 
lapit staňkovský brankář Jan Brožovský. Obě mužstva dále vycházely především ze 
zabezpečené obrany, a tak zůstalo skóre beze změn. Úvod druhé části vyšel lépe Rapidu, když 
několikrát zle zatopil domácím v jejich obranné třetině a ve 21. minutě se dokázal prosadit po 
samostatném průniku útočníka Plzně (0:1). Tempařům se však podařilo vyrovnat během 35 
vteřin, kdy Josef Falout zachytil puk na modré, rozvážně vyčkal a střílenou přihrávkou vybídl k 
teči Tomáše Krippnera (1:1). Vstřelené góly jako by popohnaly oba soupeře k útočení a za pět 
minut se znovu měnilo skóre na 1:2 ve prospěch Rapidu Plzeň. Staňkov měl opět rychlou 
odpověď na 2:2, když hned v následující minutě se přímo z buly prosadil opět Tomáš Krippner. 
Závěrečná třetina přinesla návrat k opatrnějšímu hokeji. V její polovině se domácí dostali poprvé 
v zápase do vedení 3:2, když aktivně napadali rozehrávku Plzně a z rohu kluziště našel přesně 
staňkovský kapitán Pavel Blacký před brankou volného Petra Hoffmana, který svou šanci s 
přehledem proměnil. Rapid však zvýšil snahu a čtyři minuty před koncem dokázal po vyhraném 
buly a střele od modré čáry také dotáhnout náskok domácích (3:3). Když už se zdálo, že si obě 
mužstva rozdělí body, přinesl aktivní staňkovský přístup v napadání rozehrávky hostů překvapivé 
rozuzlení. Dvě minuty před koncem hrací doby narušil staňkovský Tomáš Krippner rozehrávku 
hostů tak, že přinutil plzeňského obránce pod tlakem vyhodit kotouč, který se odrazil od jeho 



spoluhráče a zapadl do vlastní branky Rapidu (4:3). Při Staňkovu stálo v tomto utkání štěstí a 
získal všechny body ve svůj prospěch. Přestože staňkovský tým předvedl soudržnost a týmového 
ducha, dva hráči si tentokrát zaslouží vyzdvihnutí. Prvním je staňkovský brankář Jan Brožovský, 
který předvedl špičkový výkon, a druhým je útočník Tomáš Krippner, který se po uzdravení 
navrátil do sestavy Staňkova a hned předvedl hatrick. 

Sestava HC Staňkov: 
Jan Brožovský - Petr Hoffman, Jiří Látal, Pavel Blacký, Tomáš Nový, Tomáš Krippner, Tomáš 
Přibyl - Josef Falout, Ladislav Kabourek, Marek Přibyl, Vojtěch Němec. 
 
Branky Staňkova: Krippner 3, Hoffman 
Vyloučení Staňkova: Krippner 4 min., Látal 2 min. 
 

7) TJ Baník Lín ě - HC Tempo Sta ňkov  1:8  

[SO 26.listopadu 2017 - ZS HM Aréna Plzeň – 8:30 hod.] 

po třetinách: 0:1, 1:5, 0:2 
 
Komentář k zápasu: 

Tentokrát Staňkov změřil síly s nevyzpytatelným soupeřem, který si v minulém kole připsal 
výrazné vítězství. Střetnutí se z počátku neslo ve vzájemném oťukávání a domácí měli o něco 
více brankových příležitostí, které s přehledem zvládl staňkovský brankář Jan Brožovský. 
Staňkov však díky přesilovým hrám postupně získával převahu, a skórem pohnul ve svůj 
prospěch až na sklonku 14. minuty, kdy ujel po pravé straně Karel Tomášek a z ostrého úhlu 
našel mezeru ve výstroji domácího gólmana (0:1). V úvodu druhé třetiny se Baník Líně snažil o 
vyrovnání, čímž se hra značně zrychlila. Přesto se Tempařům v této fázi utkání podařilo získat 
rozhodující náskok. Líně se usadili v útočné třetině, ale i přes velký tlak se neprosadili a z 
protiútoku připravil staňkovský Tomáš Nový tutovku pro Petra Hoffmana, který se nemýlil (0:2). 
Za dvě minuty se prosadil po samostatné akci staňkovský útočník Tomáš Krippner (0:3). Domácí 
stále nemohli dobít staňkovskou branku a opět se potvrdilo staré známé pořekadlo „nedáš 
dostaneš“, když ve 26. minutě domácí neproměnili svoji další šanci a z následného protiútoku 
zvýšil vedení Tempařů Tomáš Přibyl na 0:4. O minutu později založil akci Libor Peteřík, a dvojice 
Jiří Látal se zakončujícím Petrem Hoffmanem vyřešila dokonale přečíslení dva na jednoho (0:5). 
Následně se Baník dostal do úniku dvou samotných hráčů a snížil na 1:5. Ovšem půl minuty před 
koncem třetiny opět udeřila dvojice Jiří Látal a Petr Hoffman a zvýšili na 1:6 a definitivně rozhodli 
o dělbě bodů. Poslední část měla stále svižné tempo, a zatímco Líně se marně snažili zkorigovat 
skóre, dokázal Staňkov trestat okénka v jejich obraně. V polovině třetiny si zopakovali 
staňkovskou spolupráci Petr Hoffman s Jiřím Látalem, který tentokrát zakončoval (1:7). Minutu 
před koncem dal konečnou podobu výsledku 1:8 podruhé skórující Tomáš Přibyl po spolupráci s 
Karlem Tomáškem. Je nutné objektivně poznamenat, že konečný brankový účet je pro domácí 
velice krutý, protože jakmile si vytvořili vyložené šance, které nevyužili, dokázal Staňkov vždy 
bleskově udeřit. Navíc ještě pár vteřin před koncem, kdy Baník odvolal gólmana, jel na úplně 
opuštěnou branku staňkovský útočník Petr Hoffman, měl však se soupeřem soucit a nastřelil 
tyčku domácí svatyně, což vedlo k velkému překvapení všech na stadionu. A, nebo to bylo 
trochu jinak, Hofi ???  

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

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



 

8) HC Tempo Sta ňkov - Sokol Losiná  8:2  

[SO 2.prosince 2017 - ZS Domažlice – 16:15 hod.] 

po třetinách: 3:2, 3:0, 2:0 
 
Komentář k zápasu: 

Utkání nabídlo hned od svého začátku velmi svižný a pohledný hokej. Hosté lépe kombinovali a v 
šesté minutě přesně vyřešili přečíslení dva na jednoho (0:1). Staňkov však odpověděl za dvě 
minuty v přesilové hře na 1:1, když Tomáš Krippner zavezl puk do útočné třetiny, přes Pavla 
Blackého doputoval puk ke Karlovi Tomáškovi, a ten ze strany prostřelil gólmana hostí. Na 
začátku jedenácté minuty se ujala kombinace staňkovské formace TTT po ose Tomáš Přibyl, 
Tomáš Nový a pohotově zakončující Tomáš Krippner (2:1). Losiná ovšem dokázala ve třinácté 
minutě po rychlém brejku srovnat skóre na 2:2. Tempaři si ale v následující minutě vzali vedení 
zpět po souhře Jiřího Látala a zakončujícího Petra Hoffmana (3:2). Prostřední část hry navázala 
plynule na tu předchozí. Hosté se hnali za vyrovnáním, lépe kombinovali, ale Staňkov na jejich 
snahu odpovídal neméně vydařenými akcemi. V polovině utkání přišla zlomová událost večera, 
která fatálně ovlivnila zbytek zápasu. Losiná po závaru v útočné třetině dostala puk za brankovou 
čáru domácích, ale rozhodčí se po společné poradě rozhodli tuto branku neuznat, pro hru 
vysokou holí. Tato situace velmi rozohnila hostující hráče a výsledkem po dlouhém přerušení 
byla dlouhá dvojitá početní výhoda ve prospěch domácích. Téměř celý zbytek zápasu se více 
diskutovalo, než hrálo a koncentrace všech zúčastněných hráčů na hru byla rázem pryč. Staňkov 
dokázal během této početní výhody vstřelit tři branky. Nejprve se trefil Jiří Látal za asistence 
Karla Tomáška (4:2), následně přišla na řadu souhra bratrské dvojice, nahrávajícího Tomáše 
Přibyla a zakončujícího Marka Přibyla (5:2) a do třetice vybídl ke skórování Petr Hoffman dobře 
postaveného Petra Němce, který se trefil přesně a zvýšil na 6:2 pro Staňkov. Do té doby 
nádherné utkání ztratilo veškerou hokejovou krásu. V poslední dvacetiminutovce se ještě hosté 
vzchopili, ale když nedokázali proměnit ani své nejvyloženější šance, které si vytvořili během 
následujících početních výhodách, rozhodl Staňkov dalšími dvěma přesnými trefami Petra 
Němce, který tak dosáhl v tomtu utkání na hatrick (8:2). Obě asistence si připsal opět Petr 
Hoffman. V tomto zápase byl klíčovou postavou Staňkova brankář Jan Brožovský, který ovládá 
své řemeslo na vysoké úrovni. Utkání skončilo ještě před vypršením stanoveného času z důvodu 
zranění hostujícího gólmana. 

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

 
Branky Staňkova: Němec P. 3, Hoffman, Tomášek, Krippner, Látal, Přibyl M. 
Vyloučení Staňkova: Látal, Falout 4 min., Tomášek, Krippner, Kabourek, Hoffman 2 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9) HC Kralovice - HC Tempo Sta ňkov 6:3  

[SO 13.ledna 2018 - ZS Třemošná – 19:45 hod.] 

po třetinách: 4:1, 0:1, 2:1 
 
Komentář k zápasu: 

Staňkov druhou část soutěže zahájil na ledě Kralovic po dlouho trvající pauze, kdy poslední 
utkání sehrál loni 2. prosince. Přestože nastoupil ve značně prořídlé sestavě, podařilo se mu již 
ve 4. minutě jít do vedení, když se Tomáš Krippner prokličkoval přes dva soupeře a našel před 
brankou Miroslava Vísnera, který nasměroval puk za záda domácího gólmana. Následně na to 
dostali hosté možnost přesilové hry, která jim ale vůbec nevyšla a po dvou rychlých únicích 
dokázaly Kralovice otočit skóre na 2:1. Hrál se velmi svižný a kombinační hokej. Staňkov měl 
více brankových příležitostí, ale dokázal nastřelit pouze horní tyčku. Domácí se v závěru třetiny 
dostali opět do několika úniků, po kterých ve třinácté minutě zvýšili své vedení na 3:1, a v 
následující minutě si navíc vybral slabší chvilku hostující brankář, když mu puk proklouzl pod 
betony (4:1). Ve druhé části začaly Kralovice, vědomi si svého náskoku, více kombinovat. I když 
se Tempaři snažili, nedařilo se jim mockrát proniknout přes kompaktní obranu domácích. Tři 
minuty před koncem této třetiny se ale protáhl staňkovský Karel Tomášek po pravé straně, našel 
před brankou Tomáše Krippnera, který na dvakrát dostal puk do domácí branky (4:2). V 
závěrečné části se už začala projevovat fyzická převaha domácích, kteří měli k dispozici o jednu 
pětku hráčů navíc. Staňkov se pokoušel o korekci nepříznivého stavu, ale ve 40. minutě šel do 
oslabení, které sice zvládl ubránit, poté však nedokázal vyhodit puk z obranné třetiny a domácí 
zvýšili vedení, které v následující minutě ještě pojistili další brankou na 6:2. Tím bylo o osudu 
utkání rozhodnuto. Tempaři už jen dokázali ještě v poslední minutě Karlem Tomáškem, 
kosmeticky upravit výsledek, za asistence Marka Přibyla na 6:3. 

Sestava HC Staňkov: 
Jan Brožovský - Petr Hoffman, Jiří Látal, Tomáš Nový, Tomáš Krippner, Tomáš Přibyl, Karel 
Tomášek -  Marek Přibyl, Josef Falout, Miroslav Vísner 

Branky Staňkova: Tomášek, Vísner, Krippner 
Vyloučení Staňkova: Nový, Látal, Hoffman 2 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

10) HC Tempo Sta ňkov - HCK Meteor T řemošná 2:3  

[SO 20.ledna 2018 - ZS Domažlice – 16:15 hod.] 

po třetinách: 1:2, 0:1, 1:0 
 
Komentář k zápasu: 

Utkání bylo od samého počátku velmi vyrovnané. Třemošná se ve třetí minutě ujala vedení po 
opakované střele z bezprostřední blízkosti. Za další dvě minuty bylo pro Staňkov ještě hůře, když 
se letící kotouč nadzvedl o hůl bránícího hráče a zapadl opět do domácí branky. Staňkov poté 
začal více útočit a v deváté minutě se dočkal kontaktní branky, po akci Petra Hoffmana a 
zakončujícího Tomáše Krippnera. Od druhé třetiny měli domácí více ze hry, ale naráželi na dobře 
koncentrovanou hostující obranu. Převahu šancí však nedokázal Staňkov zužitkovat a hosté 
hrozili z brejků. Jeden z nich využili těsně před koncem prostřední části hry. Ve třetí třetině 
pokračovalo dobývání branky hostů, ale puky létaly z holí Tempařů vždy jen těsně vedle odkryté 
branky. Dvě minuty před koncem vyslal Petr Němec do protiútoku Petra Hoffmana, kterému se 
přeci jen podařilo prostřelit gólmana hostů. Staňkovu se však i přes téměř minutu trvající hru bez 
brankáře nepodařilo dosáhnout vytouženého vyrovnání. Tempaři tentokrát doplatili na mizernou 
koncovku a příliš mnoho vyloučení. 

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

Branky Staňkova: Krippner, Hoffman 
Vyloučení Staňkova:  Hoffman 14 min., Přibyl T., Krippner 4 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11) HC Tempo Sta ňkov - TJ M ěsto Zbiroh 4:5  

[SO 27.ledna 2018 - ZS Domažlice – 18:00 hod.] 

po třetinách: 1:2, 1:0, 2:3 
 
Komentář k zápasu: 

Utkání mělo od samého počátku velmi dobrou úroveň. Hosté měli trochu více ze hry a 
vypracovali si několik slibných šancí. Prosadit se dokázali až v polovině třetiny, poté co domácí 
úspěšně přečkali oslabení, ale Zbiroh využil toho, že byl stále usazen v útočné třetině a přesnou 
střelou přes clonící hráče se ujal vedení 0:1. Staňkov dokázal v jedenácté minutě vyrovnat na 1:1 
po akci Tomáše Přibyla, jenž zavezl puk do útočné třetiny, našel před brankou Tomáše Nového, 
který ač těsně bráněn dokázal v pádu nasměrovat puk do soupeřovi branky. V následující minutě 
však nedokázali domácí pokrýt rychlý výpad soupeře a Zbiroh se dostal opět do vedení 1:2. V 
úvodu prostřední části bylo po dvou minutách vyrovnáno 2:2. Prosadila se první pětka Staňkova, 
kdy po úspěšném napadání Jiřího Látala a Petra Hoffmana v útočné třetině se dostal puk k 
Petrovi Němcovi, který pohotově skóroval střelou mezi betony. Poté však zcela převzali otěže 
zápasu hosté a ukázali v čem je jejich síla. Mnohem lépe kombinovali a několikrát na dlouhou 
dobu nepustili Tempaře ze své obranné třetiny. Měli mnoho vyložených šancí a byl doslova 
zázrak, že domácí přečkali tuto třetinu bez obdržené branky. V těchto momentech i s kouskem 
štěstí podržel domácí staňkovský brankář Jan Brožovský. Staňkovu se opět podařil vstup do 
poslední části hry, když dokázal ve druhé minutě během třinácti vteřin odskočit o dvě branky na 
4:2. Nejprve Tomáš Krippner našel z rohu kluziště na brankovišti Petra Němce, a ten nasměroval 
kotouč za záda hostujícího gólmana. Po buly ve středovém kruhu následovala akce jak přes 
kopírák. Jiří Látal také našel z ostrého úhlu Petra Hoffmana, který opět našel skulinku v postoji 
soupeřova brankáře. Zbiroh byl evidentně zaskočen, ale za dvě minuty doputoval puk před 
domácí brankoviště, kde se několikrát odrazil od hokejek a bruslí a až se nakonec šťastně dostal 
na hůl hostujícího útočníka, který neměl problém skórovat do poloodkryté domácí klece (4:3). Hra 
byla dále velmi vyrovnaná, ale Tempaři se bohužel nevyvarovali nevynucených chyb, a dvakrát 
doslova nabídli soupeři brejky dvou samotných útočníků, kteří touto nabídkou nepohrdli a otočili 
vývoj na 5:4. Staňkov sice oproti předchozím zápasům více zpřesnil střelbu, přesto v utkání 
nastřelil čtyřikrát tyč brankové konstrukce soupeře, a i proto nakonec vyšel bodově naprázdno. 

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

Branky Staňkova: Němec P. 2, Nový, Hoffman 
Vyloučení Staňkova: Peteřík 2 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12) HC Tempo Sta ňkov - HC Chot ěšov 3:5  

[SO 3.února 2018 - ZS Domažlice – 16:15 hod.] 

po třetinách: 1:2, 2:1, 0:2 
 
Komentář k zápasu: 

Do utkání nastoupil Staňkov opět v nekompletní sestavě, když nemohl stavět na sehranosti 
jednotlivých formací. Přesto se na konci páté minuty ujal Staňkov vedení 1:0 po důrazném 
napadání Tomáše Nového a zakončujícího Martina Kapitána. Chotěšov v desáté minutě šťastně 
vyrovnal na 1:1, když střela, která prošla klubkem hráčů, změnila směr a doslova se došourala za 
brankovou čáru do protipohybu staňkovského brankáře Jana Brožovského. Za minutu však 
domácí nepokryli rychlý výpad soupeře, který se dostal poprvé do vedení 1:2. Na začátku 
prostřední části hry dokázali hosté odskočit na rozdíl dvou branek 1:3, po úniku z pravé strany. 
Tempaři se však nevzdali a svou bojovností dokázali toto manko do konce třetiny smazat. 
Nejprve vyslal staňkovský Petr Hoffman do šance Petra Němce, který nádhernou střelou vymetl 
horní růžek branky. Za minutu a půl opět za asistence Petra Hoffmana dokázal srovnat stav na 
3:3 neúnavný staňkovský útočník Tomáš Přibyl. V poslední části se ukázala výhoda více hráčů v 
poli na straně hostů, kteří přebrali iniciativu v utkání. V polovině třetiny strhli vedení na svou 
stranu (3:4) po skryté střele přes obránce, kterou domácí brankář ztlumil, ale kotouč opět skončil 
několik centimetrů za brankovou čárou. Domácí stále živili naději na bodový zisk, ale hosté dvě 
minuty před koncem dokázali odražený puk dostat do soupeřovi branky a definitivně rozhodli 
(3:5). Tempaři v posledních utkáních nemají štěstí, když opakovaně nedokáží zlomit vyrovnaná 
utkání ve svůj prospěch a v závěru zápasu inkasují rozdílovou branku. 

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

Branky Staňkova: Kapitán, Němec P., Přibyl T. 
Vyloučení Staňkova: Kabourek, Němec P. 2 min. 
 
 

13) HC Tempo Sta ňkov - HC Omega Trans Plze ň 7:4 

[NE 11.února 2018 - ZS Domažlice – 17:00 hod.] 

po třetinách: 0:1, 1:1, 6:2 
 
Komentář k zápasu: 

Obě mužstva nastoupila k utkání ve značně prořídlých sestavách. Po ospalém úvodu se podařilo 
hostům z Plzně jít do vedení 0:1 po úniku z pravé strany. Staňkov se poté začal ve hře 
dopředu čím dál tím více osmělovat  a začal si vytvářet více brankových příležitostí. V desáté 
minutě dostali domácí výhodu dvojité početní výhody, ale ani v té nedokázali dostat puk do 
soupeřovi branky. A když i další vyložené šance Tempařů zůstaly nevyužity, držela Omega po 
úvodním dějství těsné vedení. Ve druhé třetině pokračoval ze strany Staňkova festival 
zahozených šancí, které buď končily na výstroji brankáře hostí, nebo je dokázali bránící hráči 
zblokovat. V polovině zápasu se Staňkov přeci jen dočkal vyrovnání na 1:1, když putoval puk po 
ose Petr Hoffman, Josef Falout a zakončující Jiří Látal. Omega však měla bleskovou odpověď a 
za necelou minutu opět vedla 1:2. Poté se Omega Plzeň uchýlila k pečlivé obraně a čekala, zda 
se jí naskytne příležitost k rychlému brejku. Ve druhé minutě závěrečné části hry Tempaři opět 
srovnali na 2:2 po úniku Karla Tomáška a jeho krásné střele do pravého horního růžku. Jenže za 



chvíli domácí zaváhali v rozehrávce u své branky a dotírající útočník se štěstím dopravil puk 
potřetí do domácí klece (2:3). Staňkov však dokázal také rychle zareagovat, když po nahrávce 
Petra Hoffmana dotlačil puk do braky soupeře Jiří Látal (3:3). Ve 38. minutě vyslal staňkovský 
Martin Kapitán střelu do brankoviště a puk šťastně změnil směr od brusle Pavla Blackého přímo 
mezi nohy gólmana hostů. Staňkov se tak poprvé v utkání dostal do vedení 4:3. V téže minutě se 
ještě ujala staňkovská spolupráce Petra Němce a zakončujícího Petra Hoffmana na 5:3. Omega 
se snažila dohnat skóre, ale vzniklá okýnka v jejich obraně dokázali domácí potrestat, když 
krásně vyřešili přečíslení dva na jednoho v podání přihrávajícího Karla Tomáška a do prázdné 
branky na 6:3 skórujícího Petra Němce. Hosté sice tři minuty před koncem v přesilové hře snížili 
stav na 6:4 a vykřesali naději na bodový zisk, ale v následující minutě vyslal staňkovský Tomáš 
Nový do úniku Petra Hoffmana, který zpečetil výhru 7:4 pro domácí Staňkov. Díky střeleckému z 
mrtvých vstání v poslední třetině, dokázali Tempaři konečně získat potřebné body. Je nutné také 
poděkovat skvělým fanouškům, kteří staňkovské hráče neustále mohutně povzbuzovali, a to i za 
nepříznivého stavu pro svůj tým, za což byli odměněni pozoruhodným obratem skóre. Děkujeme. 

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

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

14) SKP Rapid Plze ň - HC Tempo Sta ňkov  3:3  

[PÁ 16.února 2018 - ZS Plzeň Košutka – 19:00 hod.] 

po třetinách: 1:0, 0:2, 2:1 
 
Komentář k zápasu: 

Staňkov tentokrát zavítal na horký led aktuálně druhého týmu soutěže SKP Rapid Plzeň. 
Favorizovaní domácí začali svižněji a několikrát se povedlo přečíslit soupeřovu obranu, ale do 
vedení 1:0 se dostali až v desáté minutě díky využité přesilové hře. Rapid tak dostal klid na své 
hokejky a v následující herní pasáži dominoval. Tempaři se však nevzdali a ve dvacáté minutě 
jejich první pětka zužitkovala úspěšné napadání v útočné třetině, když Petr Hoffman získal puk v 
rohu kluziště, posunul jej před branku, kde odvedl skvělou práci Jiří Látal, který zablokoval 
domácího obránce a jemnou tečí nasměroval puk k číhajícímu Petrovi Němcovi u druhé tyče, 
jenž neměl problém usměrnit kotouč do odkryté branky, čímž strovnal stav na 1:1. Za dvě minuty 
se také naskytla přesilová hra pro Staňkov, ve které Vojtěch Němec nahrál na modrou čáru 
svému bratrovi Petrovi Němcovi, který zatáhl puk do útočného pásma, našel na středu hřiště 
najetého Petra Hoffmana, a ten střelou z první do horního rohu branky nedal domácímu brankáři 
šanci. Staňkov se tím dostal do vedení 1:2. Rychlý obrat ve skóre velmi snížil aktivitu domácího 
Rapidu Plzeň a Staňkov měl najednou až do konce druhé třetiny více ze hry. Ve třetí minutě 
závěrečné části hry dokázal Rapid srovnat na 2:2, když odraženou střelu pohotově dorážel jejich 
útočník a puk přeběhl po vyrážečce staňkovského gólmana Jana Brožovského přímo pod horní 
tyčku. V následující minutě dostal domácí Rapid opět výhodu přesilové hry, kterou po několika 
odrazech ve třetině, úspěšně zakončil střelou z mezikruží, čímž se dostal do vedení 3:2. Tempaři 
však nesložili zbraně a aktivní hrou chtěli nepříznivé skóre změnit. Domácí plzeňané si ještě 
vytvořili několik vyložených šancí, ale ze situací, kdy se sami ocitli tváří v tvář skvěle chytajícímu 
staňkovskému brankáři Janu Brožovskému, nedokázali žádnou zužitkovat. Kolektivní a obětavý 
výkon se Staňkovu přeci jen vyplatil, když tři minuty před koncem utkání zatáhl Karel Tomášek 
puk před branku domácích a Jiří Látal byl v brankovišti nejdůraznější (3:3), čímž zajistil pro 
Staňkov zisk důležitého bodu, proti silnému soupeři. 



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

Branky Staňkova: Hoffman, Látal, Němec P. 
Vyloučení Staňkova: Kabourek, Krippner, Němec V. 2 min. 
 
 
 

15) HC Tempo Sta ňkov - TJ Baník Lín ě  3:6 

[SO 25.února 2018 - ZS Domažlice – 17:00 hod.] 

po třetinách: 0:0, 1:5, 2:1 
 
Komentář k zápasu: 

Utkání začalo velmi opatrně a během úvodní třetiny si ani jedno z mužstev nevytvořilo nějakou 
vážnější šanci ke vstřelení branky. Až v předposlední minutě dostali hosté možnost trestného 
střílení, které však nezužitkovali. V úvodu druhé třetiny se Líně šťastně ujaly vedení 0:1 po střele, 
která se odrazila od tyče do masky brankáře a skončila za brankovou čarou. Za pět minut Baník 
odskočil do dvoubrankového vedení, po střele od modré, která se odrazila od bránícího hráče. 
Staňkov poté více otevřel hru, ale za další dvě minuty znovu inkasoval na 0:3 po rychlém brejku 
hostů. Staňkov následně díky spolupráci Tomáše Krippnera a skórujícího Karla Tomáška snížil 
na 1:3. Líně si však obratem vzali náskok zpět opět po tečované střele a následně se prosadili po 
rychlém protiútoku. Ve třetí třetině vsadili domácí vše na útočnou hru. Baník ve 36. minutě měl 
přečíslení tři na jednoho, které dokázal využít až třetí dorážkou (1:6). Poté se konečně dočkali i 
Tempaři, díky úniku Tomáš Kripnera. A těsně před koncem s opět prosadil Karel Tomášek za 
asistence Tomáše Krippnera. 

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

Branky Staňkova: Tomášek 2, Krippner 
Vyloučení Staňkova: Kabourek, Přibyl M., Hoffman  2 min. 
 
 

16) Sokol Losiná - HC Tempo Sta ňkov  7:4  

[NE 4.března 2018 - ZS Plzeň HMA – 8:00 hod.] 

po třetinách: 2:1, 2:3, 3:0 
 
Komentář k zápasu: 

Vyrovnaný zápas. Losiná v úvodu proměnila dvě šance (2:0). Staňkov dokázal otočit na 2:4. 
Ještě ve 2 tř. Losiná vyrovnala na 4:4. Ke konci se domácím povedly dva brejky. Rozhodlo 
proměnování šancí. 



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

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

17) HC Strašice - HC Tempo Sta ňkov  4:2  

[SO 17.března 2018 - ZS Rokycany – 18:30 hod.] 

po třetinách: 0:1, 0:2, 3:0 
 
Komentář k zápasu: 

Utkání nabídlo hned od začátku rychlý kombinační hokej. Domácí Strašice měli o trochu více ze 
hry, ale Staňkov se jejich tempu rychle přizpůsobil a vyrovnal hru. Bylo k vidění několik velkých 
šancí ke vstřelení gólu na obou stranách, ale poprvé pohnout ukazatelem skóre se podařilo 
domácím až na sklonku úvodní části, když se puk po střele z kruhů odrazil od brusle obránce 
přímo na hokejku domácího útočníka, který trefil poloodkrytou branku hostů (1:0). Ve druhé 
třetině Tempaři využili hned svoji první šanci zásluhou Tomáše Krippnera, který ve středním 
pásmu obral soupeře o puk a střelou přes obránce vyrovnal na 1:1. Za další čtyři minuty se 
podařilo Staňkovu obrátit skóre na 1:2 po akci Petra Hoffmana a zakončujícího Petra Němce. 
Zaskočené Strašice přenechaly iniciativu hostům, kteří si vytvořili několik dalších šancí, ale 
bohužel se jim nepodařilo navýšit své vedení. To se ukázalo jako jeden z rozhodujících faktorů. V 
poslední třetině se totiž povedlo domácím brzo vyrovnat na 2:2 po pěkném průniku jejich 
útočníka. Poté si obě mužstva vypracovala několik dalších příležitostí, ale oba gólmani se 
několikrát blýskli skvělými zákroky. Rozhodnutí přinesly v posledních pět minutách dvě přesilové 
hry domácích, kteří během nich dokázali zlomit utkání ve svůj prospěch (4:2). I přes velký počet 
vyloučených na obou stranách se hrál pohledný a korektní hokej, bohužel se špatným koncem 
pro hosty. Staňkov však bude mít příležitost hned následující sobotu na odvetu, když sehraje se 
stejným soupeřem odložený zápas. 

 

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

Branky Staňkova: Němec P., Krippner 
Vyloučení Staňkova: Blacký 6, Přibyl M., Hoffman, Vísner, Látal, Němec P. 2 min. 
 


