
Pacovští Honzíci 5:9 1. FBK Tábor 
Pacovští Honzíci zahájili divizní sezonu 2018/2019 porážkou. Táboru podlehli po nemastném 

neslaném výkonu 5:9. 

Do samotného zápasu vstoupili pacovští velmi vlažně, na což zanedlouho doplatili. Po nedůrazu 

obránců se prosadil táborský útočník, který dokázal dorazit svoji vlastní střelu a otevřel gólový účet 

utkání. Za minutu při snaze srovnat skóre Honzíci propadli v útoku a soupeř přetavil přečíslení tři na 

jednoho v druhou branku. Po druhém inkasovaném gólu se však A-tým probral a zlepšil svůj herní 

projev a do konce první třetiny byl zpátky ve hře zásluhou Tomáše Dohnala, který snížil na 1:2. 

Začátek druhé periody se však Honzíkům náramně vydařil. Už po šesti sekundách prokličkoval mezi 

táborskými hráči kapitán Matěj Doubek a naservíroval balónek volnému Dohnalovi, který neměl 

problém se zakončením do odkryté branky. V půlce zápasu už to bylo z pacovského pohledu mnohem 

veselejší, když Tomáš Dohnal zkompletoval hattrick a poslal Honzíky do vedení. O dvě minuty později 

navíc na půlce vybojoval míček Adam Paták a při svém prvním střídání přesně našel Michala Hoška, 

který přesnou ranou pod víko navýšil vedení Honzíků na 4:2. Ale jako by to byl začátek konce, protože 

za třicet sekund pacovští opět propadli na útočné polovině a soupeř bezpečně proměnil vzniklé 

přečíslení dva na jednoho. A-tým vedení natolik uklidnilo, že hráči zapomínali na své obranářské 

povinnosti a postupně se vrátili k nedůrazné hře z první dvacetiminutovky. Toho dokázali táborští 

naplno využít a do konce třetiny odskočili Honzíkům opět o dvě branky. 

Čtyři góly během pěti minut A-tým úplně zlomily a ve třetí části marně hledali recept na táborský 

obranný val. Soupeř navíc vystihl při standardní situaci úmysl Honzíků a z dalšího úniku přidal sedmou 

branku do pacovské sítě. Za stavu 4:7 mohl Tomáš Dohnal manko snížit, ale z trestného střílení, které 

bylo nařízeno po faulu na Matěje Doubka, nepřidal svoji čtvrtou branku v zápase. Tábor dále 

dominoval na hřišti a svoji převahu proměnil v další gól. Áčko poté úspěšně přečkalo i druhé oslabení 

v zápase, ale ani to hráče nenakoplo k závěrečnému tlaku. Skóre poté už jen kosmeticky upravil na 

5:8 Matěj Doubek, který přesně zamířil při přesilové hře. Jenže po nepřehledné situaci na buly po 

vstřeleném gólu se míček vykutálel příhodně pro táborského útočníka, který necelé dvě minuty před 

koncem definitivně pojistil vítězství soupeře. 

Pacovští Honzíci 10:5 FBC Strakonice P.A. 
Pacovští Honzíci si připisují první body do tabulky poté, co porazili Strakonice 10:5! 

Honzíci oproti prvnímu soutěžnímu utkání hráli od začátku velmi aktivně a nastavili velmi rychlé 

tempo, které vydrželo téměř celý zápas. Tlak v útoku přinesl A-týmu ve čtvrté minutě přesilovou hru, 

kterou dokázal po přihrávce Tomana využít Zdeněk Kounek. Strakonice inkasovaný gól ale moc 

nerozházel a nadále pokračovali v rychlých kombinacích, které ovšem nevedly k větším příležitostem 

a když už se dostal soupeř ke střele, zakročil domácí brankář Jaroslav Mareš. Pacovští vycházeli z 

pevně zabezpečené obrany a čekalo na možnost rychlého protiútoku. Jeden takový přetavil v gól 

Ondřej Toman, který překvapil brankáře Strakonic pozemní střelou na vzdálenější tyč. Třetí pacovský 

zářez padl opět při přesilové hře, kterou pro tentokrát ale hrál soupeř. V oslabení se prosadil Tomáš 

Krátoška, který už skoro ve skluzu usměrnil do sítě přihrávku Matěje Doubka. Do šaten tedy odcházeli 

domácí za stavu 3:0. 



Honzíci začali druhou třetinu mírně rozpačitě. Tohoto zaváhání dokázal soupeř využít a poprvé v 

zápase překonal Mareše. Rychlou odpověď měl na holi Michal Hošek a v dalším střídání první řady i 

Adam Škoda. Oba útočníci však zakončili do tyče. Strakonice pokračovaly ve velmi aktivní hře a 

pacovští se víceméně jenom bránili. Ke slovu se ale přihlásilo duo Doubek-Škoda. Druhý jmenovaný 

dokázal dvakrát přesně najít pacovského kapitána, který si v obou případech dokázal poradit a navýšil 

vedení Honzíků na 5:1. Strakoničtí se poté o další možnosti připravili sami útočným faulem, který 

znamenal druhou přesilovku pro domácí a už po deseti vteřinách ji dokázal využít Jan Tomšů. Soupeř 

se však do konce dokázal ještě jednou prosadit, když za Mareše dorazil balónek z velkého úhlu 

strakonický obránce na útočném výletu. 

 

Áčko si do posledního dějství přeneslo další přesilovou hru, jenže po osmi vteřinách třetí třetiny se v 

oslabení prosadily také Strakonice a snížily tak na 3:6 z jejich pohledu. Do dalších problémů dostal 

poté Honzíky Adam Škoda, kterého rozhodčí poslali na trestnou lavici na pět minut. Dlouhé oslabení 

však A-tým přečkal a v posledních sekundách trestu se po dobré práci v útočném rohu prosadil po 

třetí v zápase Matěj Doubek. Pacovský kapitán se navíc dostal do úniku, ve kterém byl faulován, a 

bylo nařízeno trestné střílení. K němu se stejně jako v prvním utkání postavil Tomáš Dohnal a 

tentokrát byl úspěšný. Do konce základní hrací doby zbývalo ještě více než šest minut, ale i přes to se 

strakoničtí odhodlali ke hře s odkrytými zády a šesti hráči v poli. Větší problém ale Honzíkům 

nenadělali. Do odkryté branky se nejdříve trefil Adam Škoda. Za minutu ale soupeř ještě jednou 

překonal Mareše, jenže mu to nebylo nic platné. Gólový účet uzavřel další střelou do prázdné klece 

Tomáš Dohnal. Honzíci si připisují první tři body a po druhém kole jim patří šestá příčka. 

SK Jihlava 5:6 Pacovští Honzíci 
Poslední zářijovou sobotu zavítali Honzíci na půdu divizního nováčka z krajského města Vysočiny. 

Pacovským, kteří byli rozehřáti pouťovou atmosférou, po vstupu do haly doslova zmrzl úsměv na 

rtech.  Teplota vzduchu se totiž pohybovala lehce nad nulou a pokud hráči nedopatřením zvolnili do 

klusu, znamenalo to pro ně riziko omrzlin. 

Není divu, že tato situace teplomilným Honzíkům nesedla. Již rozcvička všem napověděla, že svaly 

jsou v těchto podmínkách jaksi méně ohebné. Rád bych řekl, že vstup do zápasu byl vlažný, pravdou 

však je, že byl daleko chladnější. I přesto duo Kounek-Doubek vybojovalo pro Pacovské dvoubrankový 

náskok. 

Ve druhé třetině se Jihlavským podařilo vyrovnat a pomalu získávali odvahu, o kterou je stres z 

prvního domácího divizního utkání připravil. Bohužel však byl k vidění nehezký florbal, neboť se obou 

týmům nedařila koncovka, někdy ani rozehra ne. 

Ve třetí třetině se roztrhl pytel s góly a u střechy haly i cumulonimbus se sněhem. Nejdříve měli 

navrch domácí, pak hosté, a když už to vypadalo, že si každý odnese shodně po bodu, rozhodl 

matador Kounek přesnou střelou o vítězství města na patnáctém poledníku. 

 

 



Snipers Třebíč 5:2 Pacovští Honzíci 
Netradiční komentář k utkání si pro vás připravil M.Paták #33. 

Přinášíme ohlédnutí za čtvrtým utkáním letošní divizní sezóny: V Třebíči se Honzíkům dlouhodobě 

nedaří STOP Neudržovaná hala jako kluziště STOP Nové složení elitní první formace STOP Fyzicky 

náročné utkání STOP Opakované nesportovní chování soupeře STOP Zraněné zápěstí STOP Natažené 

vazy v koleni STOP Zlomená hokejka STOP Deset tyčí, třicet šancí STOP Neprůstřelný brankář 

domácích STOP Ze 39 (!) střel bohužel pouze 2 góly STOP Příště doma o to více zabereme STOP 

Slibujeme! STOP 

Pacovští Honzíci 10:14 FBC Letohrad Orel Orlice 
Honzíci chtěli navázat na výkon proti Vysokému Mýtu, ale předešlá výhra je spíše uchlácholila, než 

nabudila. Áčko přitom nezačalo špatně a první tři minuty strávilo na útočné půlce soupeře, což 

přineslo i několik šancí, které ale pochytal gólman hostí, případně blokující hráč. A tak skóre otevřeli 

hosté, kteří si našli cestu v nedůrazné obraně domácích. Honzíky inkasovaný gól neprobral a soupeř 

se dál snadno dostával do brankových příležitostí. V šestnácté minutě už Letohrad, nováček soutěže, 

vedl 4:0. Honzíci poté sáhli k výměně brankáře, která měla hráče nabudit. Místo Mareše zaklekl do 

klece Jan Máca. Nedlouho po čtvrtém inkasovaném gólu snížil přesnou střelou do horního růžku 

Matěj Doubek. Hosté ale přeci jenom našli ještě jednou cestu v rozhozené obraně Áčka a do šaten se 

šlo za stavu 1:5. 

Honzíci zareagovali na nepříznivý stav stáhnutím hry na dvě formace, což přineslo ovoce hned na 

začátku druhého dějství. Na prahu druhé minuty se Honzíci přiblížili Letohradu po trefách Kounka a 

Škody na rozdíl dvou přesných zásahů. A-tým v tu chvíli na hřišti dominoval, jenže nedokázal přidat 

další branky. Domácí poté střídali ve špatnou chvíli a tohoto zaváhání soupeř využil, když se před 

Mácou ocitl s balonkem osamocený útočník, který se z malé vzdálenosti nemýlil. Pacovští ale poté 

opět přidali a dokázali stav dokonce srovnat na 6:6. Vyrovnané skóre ale nevydrželo dlouho a hosté, 

kteří si vyžádali oddechový čas, vrátili vedení na svoji stranu. 

Honzíci si do třetího dějství přenesli minutu trvající přesilovku, kterou po dvanácti vteřinách proměnil 

Zdeněk Kounek, takže se začínalo opět od nuly. Jedinečnou možnost zvrátit misky vah na stranu Áčka 

měl Tomáš Dohnal, který se postavil k trestnému střílení, které ale neproměnil. A poté následovala 

pětiminutovka jako z horrorového filmu. Honzíci v ní totiž stihli dostat pět branek, z čehož dvě byly v 

oslabení a jednu pacovští dokonce dostali při vlastní početní výhodě. Pětigólovou ztrátu už pacovští 

smazat nedokázali, nicméně skóre se ještě kosmeticky dále měnilo a zastavilo se až na konečných 

10:14. 

Pacovští Honzíci 5:16 FBC Hradec Králové 
Honzíci chtěli navázat na výkon proti Vysokému Mýtu, ale předešlá výhra je spíše uchlácholila, než 

nabudila. Áčko přitom nezačalo špatně a první tři minuty strávilo na útočné půlce soupeře, což 

přineslo i několik šancí, které ale pochytal gólman hostí, případně blokující hráč. A tak skóre otevřeli 

hosté, kteří si našli cestu v nedůrazné obraně domácích. Honzíky inkasovaný gól neprobral a soupeř 

se dál snadno dostával do brankových příležitostí. V šestnácté minutě už Letohrad, nováček soutěže, 

vedl 4:0. Honzíci poté sáhli k výměně brankáře, která měla hráče nabudit. Místo Mareše zaklekl do 



klece Jan Máca. Nedlouho po čtvrtém inkasovaném gólu snížil přesnou střelou do horního růžku 

Matěj Doubek. Hosté ale přeci jenom našli ještě jednou cestu v rozhozené obraně Áčka a do šaten se 

šlo za stavu 1:5. 

Honzíci zareagovali na nepříznivý stav stáhnutím hry na dvě formace, což přineslo ovoce hned na 

začátku druhého dějství. Na prahu druhé minuty se Honzíci přiblížili Letohradu po trefách Kounka a 

Škody na rozdíl dvou přesných zásahů. A-tým v tu chvíli na hřišti dominoval, jenže nedokázal přidat 

další branky. Domácí poté střídali ve špatnou chvíli a tohoto zaváhání soupeř využil, když se před 

Mácou ocitl s balonkem osamocený útočník, který se z malé vzdálenosti nemýlil. Pacovští ale poté 

opět přidali a dokázali stav dokonce srovnat na 6:6. Vyrovnané skóre ale nevydrželo dlouho a hosté, 

kteří si vyžádali oddechový čas, vrátili vedení na svoji stranu. 

Honzíci si do třetího dějství přenesli minutu trvající přesilovku, kterou po dvanácti vteřinách proměnil 

Zdeněk Kounek, takže se začínalo opět od nuly. Jedinečnou možnost zvrátit misky vah na stranu Áčka 

měl Tomáš Dohnal, který se postavil k trestnému střílení, které ale neproměnil. A poté následovala 

pětiminutovka jako z horrorového filmu. Honzíci v ní totiž stihli dostat pět branek, z čehož dvě byly v 

oslabení a jednu pacovští dokonce dostali při vlastní početní výhodě. Pětigólovou ztrátu už pacovští 

smazat nedokázali, nicméně skóre se ještě kosmeticky dále měnilo a zastavilo se až na konečných 

10:14. 

Pacovští Honzíci 5:4 FBŠ Všestary 
Honzíci chtěli navázat na výkon proti Vysokému Mýtu, ale předešlá výhra je spíše uchlácholila, než 

nabudila. Áčko přitom nezačalo špatně a první tři minuty strávilo na útočné půlce soupeře, což 

přineslo i několik šancí, které ale pochytal gólman hostí, případně blokující hráč. A tak skóre otevřeli 

hosté, kteří si našli cestu v nedůrazné obraně domácích. Honzíky inkasovaný gól neprobral a soupeř 

se dál snadno dostával do brankových příležitostí. V šestnácté minutě už Letohrad, nováček soutěže, 

vedl 4:0. Honzíci poté sáhli k výměně brankáře, která měla hráče nabudit. Místo Mareše zaklekl do 

klece Jan Máca. Nedlouho po čtvrtém inkasovaném gólu snížil přesnou střelou do horního růžku 

Matěj Doubek. Hosté ale přeci jenom našli ještě jednou cestu v rozhozené obraně Áčka a do šaten se 

šlo za stavu 1:5. 

Honzíci zareagovali na nepříznivý stav stáhnutím hry na dvě formace, což přineslo ovoce hned na 

začátku druhého dějství. Na prahu druhé minuty se Honzíci přiblížili Letohradu po trefách Kounka a 

Škody na rozdíl dvou přesných zásahů. A-tým v tu chvíli na hřišti dominoval, jenže nedokázal přidat 

další branky. Domácí poté střídali ve špatnou chvíli a tohoto zaváhání soupeř využil, když se před 

Mácou ocitl s balonkem osamocený útočník, který se z malé vzdálenosti nemýlil. Pacovští ale poté 

opět přidali a dokázali stav dokonce srovnat na 6:6. Vyrovnané skóre ale nevydrželo dlouho a hosté, 

kteří si vyžádali oddechový čas, vrátili vedení na svoji stranu. 

Honzíci si do třetího dějství přenesli minutu trvající přesilovku, kterou po dvanácti vteřinách proměnil 

Zdeněk Kounek, takže se začínalo opět od nuly. Jedinečnou možnost zvrátit misky vah na stranu Áčka 

měl Tomáš Dohnal, který se postavil k trestnému střílení, které ale neproměnil. A poté následovala 

pětiminutovka jako z horrorového filmu. Honzíci v ní totiž stihli dostat pět branek, z čehož dvě byly v 

oslabení a jednu pacovští dokonce dostali při vlastní početní výhodě. Pětigólovou ztrátu už pacovští 

smazat nedokázali, nicméně skóre se ještě kosmeticky dále měnilo a zastavilo se až na konečných 

10:14. 



Pacovští Honzíci 3:9 TJ Centropen Dačice 
V posledním domácím zápase první poloviny letošní sezóny přivítali Honzíci dalšího silného soupeře z 

vrchních pater tabulky – Dačice. Oba týmy od prvních minut čekaly na chybu soupeře a nikterak se 

netlačily do riskantních situací. K vidění byla sice rychlá hra na obou stranách, ale vyloženou šanci 

diváci, kteří zavítali do sportovní haly Na Osvobození, nespatřili. Skóre se poprvé měnilo těsně před 

polovinou prvního dějství a radovat se mohli hráči z Dačic, kteří po nenápadné akci díky důrazu na 

brankovišti dostali poprvé balónek do pacovské sítě. Honzíci poté mohli srovnat krok v přesilové hře, 

při které ale poprvé narazili na skvěle chytajícího brankáře hostí, a vyrovnávací branku nevstřelili. 

Dačice se tedy dostaly zpátky do hry a zvýšily své vedení na 2:0 z jejich pohledu. Áčko odehrálo první 

dvacetiminutovku sice velmi aktivně a nebylo vůbec horším týmem na hřišti, ale kvůli drobné chybce 

přišel další gól a do šaten se šlo tedy za stavu 0:3. 

Ještě před úvodním buly druhé třetiny se Honzíkům naskytla velmi zajímavá příležitost v podobě 

dlouhé pětiminutové přesilovky. Soupeř se ale neprovinil žádným faulem, nýbrž se zjistilo, že jeden z 

hráčů Dačic, který nastoupil k utkání, není uveden na soupisce a k většímu trestu vyfasoval ještě trest 

do konce zápasu. A-tým celých pět minut soupeře tlačil, nicméně když už se pacovští dostali do 

nějaké šance, zasáhl gólman hostů, který po celý zápas dokazoval, proč je nejlepším gólmanem v celé 

soutěži. Po pěti minutách, kdy Dačice začaly opět hrát v plném počtu, ještě chvíli trvalo, než se 

dostaly zpět do hry, ale hned z prvního vážnějšího útoku zvyšovaly už na 4:0. Honzíci nepolevovali a i 

nadále byli aktivnější než soupeř. Těsně po polovině hracího času se také dočkali prvního gólu, který 

vstřelil po nahrávce Matěje Doubka Ondřej Šimek. Dačicím ale vycházelo skoro všechno a z dalšího 

brejku opět Áčku odskočily o čtyři branky. Do konce prostředního dějství vykřesal ještě naději 

backhandovou střelou František Zajíc, kterého po chybné rozehrávce soupeře našel osamoceného za 

obranou Michal Hošek. 

Honzíci i v posledním dějství drželi s Dačicemi krok, ale nedařilo se jim proměnit žádnou šanci. Přeci 

jenom se na Áčko usmálo štěstí a po sérii odrazů se k míčku dostal Milan Paták, který ze střední 

vzdálenosti překonal rozhozeného brankáře hostí a snížil tak na 3:5. Slibné skóre ale vydrželo necelé 

dvě minuty a bylo to opět o tři branky. Pacovští stále nedokázali najít recept na obranu hostů, kterým 

se z dalšího úniku podařilo navýšit na 3:7. V té chvíli zbývalo do konce ještě pět minut, takže se 

Honzíci rozhodli pro hru s šesti hráči v poli a odkrytou bránou. I když si dokázali vytvořit několik šancí, 

vše pochytal brankář soupeře, popřípadě za něj zaskočil blokující obránce. Dačice tlaku odolaly a do 

prázdné branky se jim podařilo vstřelit ještě dva góly. Po devátém kole patří Honzíkům v tabulce 

Divize C sedmá příčka. 

FBC Peaksport Litomyšl 5:13 Pacovští Honzíci 
Ke třetímu venkovnímu utkání vyjeli Honzíci do Litomyšle, kde se střetli s místním Fbc Peaksport. Ze 

začátku zápasu to byl soupeř, kdo diktoval tempo hry a Áčko se stěží dostávalo na útočnou polovinu. 

Na prahu páté minuty se Litomyšl nakonec prosadila a ujala se vedení 1:0. Honzíky ale inkasovaný gól 

probudil a hra se začala vyrovnávat. V polovině prvního dějství se A-týmu naskytla možnost přesilové 

hry, kterou využil Ondřej Šimek a srovnal tak na 1:1. Když už to vypadalo, že se do šaten půjde za 

vyrovnaného stavu, namazal obránce z Litomyšle kapitánovi Doubkovi, který si položil gólmana 

domácích a po přesném zakončení  otočil skóre ještě před první přestávkou. 



Ve druhé třetině Honzíci dále plnili svůj plán a snažili se hlavně vyvarovat chyb, které by vedly k 

šancím soupeře. Litomyšl si ale i tak našla cestu k pacovské svatyni. Po jedné z nebezpečných 

příležitostí bylo nařízeno trestné střílení proti Honzíkům kvůli postavení bránícího hráče v malém 

brankovišti. Gólman Máca si však s nájezdem bravurně poradil a udržel těsné vedení pacovského 

celku. Poté ovšem přišel nešťastný zákrok Michala Hoška, který při manévrování s hokejkou zasáhl 

skloněného soupeře do obličeje a vyfasoval vyšší pětiminutový trest. Honzíci se dokázali bránit 4,5 

minuty. Litomyšl nakonec ale přeci jen přesilovku využila a srovnala na 2:2. Áčko se ale rychle dostalo 

zpět do tempa a tři minuty před druhou sirénou vrátil vedení na stranu Honzíků opět Ondřej Šimek. A 

bylo ještě veseleji, protože po střele Matěje Doubka si pohodlně dokráčel pro gól Tomáš Dohnal, 

který jednoruč doklepával balónek do odkryté branky a zvyšoval na 4:2 z pohledu Honzíků 

Ve třetím dějství očekávalo Áčko nátlak soupeře, který si chtěl udržet třetí místo v tabulce. Místo 

toho ale přišla gólová smršť do sítě Litomyšle. Ve druhé minutě třetí třetiny zkompletoval hattrick 

Ondřej Šimek, kterého následovali Dohnal s Milanem Patákem, a rázem to bylo 7:2. Následoval čtvrtý 

gól pro kanonýra Šimka a hřebíček do rakve zatloukl Litomyšli v desáté minutě ve vlastním oslabení 

Tomáš Krátoška (#37), který se vrátil do sestavy po dlouhém zranění. Honzíci nakonec smetli Litomyšl 

13:5 a připsali si důležité tři body. 

TJ Sokol H. Brod 1:11 Pacovští Honzíci 
K poslednímu utkání první poloviny letošního ročníku Divize C odcestovali Honzíci do Havlíčkova 

Brodu. Už od začátku Áčko potvrzovalo, že si přijelo do Brodu pro tři body a již v šesté minutě otevřel 

skóre Chaloupka. Pacovští nepouštěli soupeře do větších šancí a v polovině prvního dějství už to bylo 

2:0, když se trefil Ondřej Šimek. Honzíkům se v závěru první periody naskytla možnost přesilové hry, 

ve které se ovšem prosadil útočník z Brodu, který vyřešil situaci dva na jednoho pohotovou střelou 

mezi nohu a ruku gólmana Mareše. 

Honzíci ale od druhé třetiny těžili z nízkého počtu domácích, kteří odehráli zápas pouze v osmi lidech. 

A-tým se dokázal dlouho držet na útočné polovině, z čehož pramenila spousta šancí. Jednu takovou 

proměnil Matěj Doubek po přihrávce Milana Patáka. Pacovští poté mohli hrát přesilovou hru, ale 

těsně potom, co se rozběhla časomíra, proměnil bleskově standardní situaci Adam Škoda. Soupeř se 

postupem času spoléhal pouze na brejky, které ale vždy skončily pohotovými zákroky brankáře 

Mareše. Honzíci poté ubránili i oslabení a potvrdili, že mají jedno z nejlepších oslabení v celé soutěži. 

Aktuálně drží druhou příčku s úspěšností 77 procent. 

Ve třetí třetině si Honzíci v klidu zastříleli. Druhý hattrick za víkend zkompletoval Ondřej Šimek, který 

si v posledních dvou zápasech připsal 11 bodů (9+2). V závěru se dvěma góly blýskl i nejzkušenější 

hráč na hřišti Petr Diviš. Nesmíme opomenout ani výkon kapitána Matěje Doubka, který byl u devíti 

gólů z jedenácti a za víkend zaznamenal 15 bodů (3+12). Honzíci si po výhře 11:1 připsali další tři 

body do tabulky Divize C a po první polovině ztrácí pouze bod na pátou příčku. 

Pacovští Honzíci 6:4 SK Jihlava 
Áčko vstoupilo do prvního zápasu v roce 2019 velmi opatrně a stejně jako soupeř se nikam nehnalo a 

čekalo na první zaváhání. Na balonku se více drželi Honzíci, ale ani přes to se nedokázali probojovat 

do větší příležitosti, protože nechtěli dopustit sebemenší chybu, která by mohla dostat Jihlavu do hry. 



Skóre se poprvé měnilo v půlce první třetiny poté, co Matěj Doubek ukořistil balonek na půlce a našel 

volného Diviše, který se v první velké šanci nemýlil a poslal A-tým od vedení. Pacovští i nadále drželi 

Jihlavu v šachu a trpělivě čekali na další větší příležitost. Honzíci vytěžili z tlaku alespoň přesilovou 

hru, ve které sice několikrát vystřelili na bránu, ale mohli také nejednou inkasovat. Gólman Máca byl 

ovšem razantně proti a podržel svůj tým. Těsně po uplynutí trestu jihlavského hráče se Matěj Doubek 

dostal po nahrávce Adama Škody do samostatného úniku a po úspěšné finese zvyšoval na 2:0. Zatím 

vše nasvědčovalo tomu, že by si Honzíci měli utkání pohlídat. Po nahození Tomáše Krátošky (#37) se k 

odraženému balonku dostal Adam Škoda a vytvořil tak tříbrankový náskok, který vydržel do konce 

první periody. 

Na začátku druhého dějství přečkali Honzíci oslabení a snažili se opět získat převahu. Jenže jakoby ze 

šaten přišel vyměněný tým a najednou všechno bylo jinak. Napadání soupeře přispělo k větší 

nervozitě a A-tým si nedokázal kloudně nahrát, kvůli čemuž ztratil herní převahu a iniciativu převzali 

jihlavští. Máca dlouho Honzíky držel nad vodou, přece jen se ale hráčům SK podařilo snížit, když po 

sérii nešťastných odrazů balonek zapadl do pacovské sítě. Áčko poté mělo šanci opět převzít otěže 

zápasu v přesilovce, která ale zůstala nevyužita. 

Do třetí třetiny bylo třeba vše změnit a vrátit se ke hře z první části. Jihlava ale využila zaváhání 

Honzíků na útočné půlce a v páté minutě třetí dvacetiminutovky snižovala na 2:3. A-tým se i nadále 

bránil a směrem dopředu zůstával bezzubý a za další tři minuty bylo vyrovnáno. Jihlavští ale 

samozřejmě chtěli uspět a dokonat obrat v utkání. K čemuž měli dobře nakročeno a sedm minut před 

koncem se poprvé v zápase dostali do vedení. Honzíkům ale za minutu dvanáct vyšel taktický manévr 

a po promíchání postů v sestavě se opět Áčko dostávalo zpět do hry. Zvýšená aktivita vyústila v 

přečíslení tři na dva, které po přihrávce Hoška přetavil ve vyrovnávací branku František Zajíc, jenž se 

prosadil po důrazné hře ve velkém brankovišti. Pacovští opět ožili a začali si vytvářet i další šance. V 

poslední minutě vstřelil vítězný gól Petr Diviš a na lopatkách byla opět Jihlava. Vabank s šesti hráči v 

poli jí nevyšel a střelou do prázdné branky Honzíky definitivně uklidnil opět Petr Diviš, který 

zkompletoval svůj první letošní hattrick. 

Pacovští Honzíci 8:7 Sniper Třebíč C 
Proti Třebíči, které chtěli Honzíci oplatit porážku z první poloviny soutěže, se začalo hodně opatrně. 

Áčko se vzadu ale dopustilo chyby jako první a soupeř nabídnutým přečíslením dva na jednoho 

nepohrdl a ve čtvrté minutě otevřel skóre. Z vedení se ale dlouho neradoval, protože za necelou 

minutu vyrovnal Jan Tomšů po přesné nahrávce Matěje Doubka. Hra se poté začala přelévat ze strany 

na stranu a šance si tvořily oba celky. Snipers jednu takovou dokázali zužitkovat a opět Honzíkům 

odskočili. Odpověď tentokrát našla druhá řada, když Dohnal přesně vypálil ze střední vzdálenosti a 

srovnal na 2:2. Pacovští poté byli na hřišti lepším týmem a dokonce se dostali do dvoubrankového 

vedení, když se dvakrát Jan Tomšů, který ještě v první třetině zkompletoval svůj první letošní hattrick. 

Třebíč ale dokázala rychle snížit a než se šlo do šaten, bylo dokonce vyrovnáno 4:4. 

Druhá třetina se nakonec ukázala jako rozhodující. Oproti zápasu s Jihlavou se utkání odehrávalo ve 

vyšším tempu, ze kterého Honzíci nepolevili ani v prostřední části. Vedení na stranu Áčka strhnul Petr 

Diviš. Jan Máca poté vychytal trestné střílení, které bylo nařízeno po faulu na prchajícího útočníka 

soupeře. Stejná příležitost se naskytla i domácím. K míčku se postavil tradiční exekutor Tomáš Dohnal 



a svým přesným zakončením navýšil vedení Honzíků na 6:4. Třebíč sice ještě snížila. Poté se ale opět 

prosadil Jan Tomšů a po něm dorazil do odkryté branky Michal Hošek. 

Honzíci své vedení ve třetí třetině dlouho drželi a nechtěli dovolit žádné drama. Snipers ale vycítili 

šanci a začali se čím dál tím častěji dostávat do šancí, z čehož vyústily fauly Honzíků. První přesilovku 

ve třetí třetině Třebíč nezhodnotila. Tu druhou už ale ano a pět minut před koncem se přiblížila na 

rozdíl dvou branek. Honzíci se ani tak nedokázali chytit a museli čelit dalšímu oslabení. I když ho 

ubránili, dvě minuty před koncem přišla sedmá branka do pacovské sítě. V závěrečném tlaku si 

soupeř ale žádnou šanci nevytvořil a Honzíci si tak po výhře 8:7 připisují další body a po patnáctém 

kole jim patří šestá příčka v tabulce Divize C. 

FTC Vysoké Mýto 10:12 Pacovští Honzíci 
Slušně zaplněná hala ve Vysokém Mýtě přivítala Honzíky na jejich prvním utkání v rámci výjezdního 

víkendu. Samotný zápas začal v rychlém tempu na obou stranách. Do prvních gólových příležitosti se 

dostali Honzíci, jenže ani jednu šanci nedokázali přetavit ve vedoucí gól. Soupeř následně využil 

chvilkový výpadek Áčka z koncentrace a v rozmezí dvaceti vteřin odskočil Honzíkům o dvě branky. A 

tým se ale probral a opět se tlačil do šancí, jenže stále nemohl najít recept na brankáře domácích. 

Jeho kouzlo odčaroval v desáté Petr Diviš, který téměř v pádu přesně zacílil do dolního rohu 

branky.  Mýto si ale ještě v první periodě dokázalo vybudovat tříbrankový náskok. Na 2:4 z pohledu 

Honzíků stihl minutu před úvodní sirénou alespoň snížit Adam Škoda. 

Do druhé třetiny si pacovští přenesli početní výhodu, díky které se ale na dostřel nedostali. Domácí 

byli v úvodu prostředního dějství velmi nedisciplinovaní a zanedlouho, co jim skončil trest, vyfasovali 

další. Tlak, díky kterému Áčko nepouštělo Mýto za půlku, nakonec zužitkoval svoji druhou trefou 

v zápase Petr Diviš. Když už to vypadalo, že Honzíci přebírají otěže zápasu, přišly od soupeře hned tři 

tvrdé údery a najednou domácí vedli 7:3. Po oddechovém čase, který Áčko potřebovalo jako sůl, do 

brány usedl místo Mareše Jan Máca, který až do konce druhé třetiny zavřel svoji klec. Herní projev se 

opět trochu zlepšil a po nahrávce Matěje Doubka snižoval Ondřej Šimek. Druhý gól v zápase 

zaznamenal i Adam Škoda, který rychle vystřelil po nařízení standardní situace a přesilovou hru 

následně využil opět Ondřej Šimek a snižoval tak na 6:7. Pacovští nepolevovali a dál byli hladoví po 

gólech. Soupeř se stáhl na půlku a vůbec nenapadal rozehrávku Honzíků. Toho využil Zajíc, kterému 

se otevřel volný prostor až na útočnou půlku soupeře, kde jeho nahození se štěstím tečoval do brány 

Doubek, a bylo vyrovnáno. 

Ve třetí třetině se tedy začínalo od nuly. A-tým se dokonce dostal poprvé do vedení, když využil 

přečíslení tři na dva po nahrávce Dohnala Matěj Doubek. Stovka diváků, která si našla cestu na zápas, 

poté viděla velmi netradiční situaci. Gólman Máca se tygřím skokem vrhl po míčku, ale po kolizi 

s protihráčem zůstal ležet na hrací ploše. Zranění mu nedovolilo pokračovat v zápase, a tak se do 

brány opět vrátil Jaroslav Mareš. Hra byla vyrovnaná a šance si tvořily oba týmy. Domácí nakonec 

ještě dorovnali. Hru prokládaly dvouminutové tresty na obou stranách, ale početní výhody zůstaly 

nevyužity.  Mýto se deset minut před koncem dostalo zpět do vedení. Následovala hra čtyř proti 

čtyřem po dalších vyloučeních. Více prostoru svědčilo více Honzíkům a Ondřej Šimek vyrovnával na 

9:9. Vedení na stranu Honzíků překlopil opět Šimek a po vhazování se za necelé tři vteřiny prosadil 

Matěj Doubek. Mýto od té doby tlačilo, ale obrana Áčka držela. Půl minuty před koncem soupeř ještě 



vykřesal naději gólem ze standardní situace. Poslední slovo měl ale kdo jiný než Ondřej Šimek, který 

trefil prázdnou klec a pátým gólem pečetil výhru Honzíků 12:10. 

FBC Letohrad Orel Orlice 11:12 Pacovští Honzíci 
Honzíci měli Letohradu co oplácet, protože s ním doma prohráli 10:14. Na obou týmech ale byla znát 

únava ze sobotních zápasů, takže se nezačalo ve vysokém tempu. Áčko tušilo, co bude soupeř 

předvádět a podrobilo tomu také teoretickou přípravu těsně před zápasem. Vlažní Honzíci se ale 

pokyny moc neřídili a v šesté minutě prohrávali 0:2. Ani to nestačilo k probuzení a v půlce třetí třetiny 

byla ztráta čtyřbranková. Čtvrtý gól obdrželo Áčko dokonce při vlastní přesilovce. Na 1:4 konečně 

snižoval Matěj Doubek, ale Letohrad rychle odpověděl a vrátil si své velké vedení zpět. Do konce 

první třetiny snižoval ještě Michal Hošek, který se štěstím překonal gólmana domácích. 

Pacovští chtěli do druhé třetiny vstoupit milionkrát lépe a dotáhnout se na soupeře, jenže i tentokrát 

se prosadil dříve soupeř. Honzíci se ale poté trochu zvedli a Matěj Doubek svým dalším gólem 

snižoval na 3:6. První lajně se dařilo dostat se do větších příležitost a podruhé v zápase dostal míček 

za záda brankáře domácích Michal Hošek.  Přestřelka pokračovala a ke slovu se opět přihlásili domácí, 

kteří dvěma góly opět Honzíky trochu uzemnili. Áčku se tentokrát dařilo v přesilovkách (kromě té 

v první třetině), takže dvě početní výhody na konci druhé třetiny dokázalo přetavit ve dva góly a 

rázem to bylo 8:7 z pohledu domácích. Letohrad sáhl v závěru druhého dějství k prostřídání gólmanů, 

což se neukázalo jako dobrý tah, protože nerozchytaný brankář propustil za záda nahození Michala 

Hoška od půlící čáry. Pro Honzíky to bylo ale jedině dobře. 

Stejně jako v Mýtě měla rozhodnout až třetí perioda. Áčko bylo na koni a Adam Škoda využil další 

přesilovou hru. Hala v Rokytnici v Orlických horách ale připomínala spíše střelnici. Dva slepené góly 

do sítě Honzíků znamenaly opět vedení soupeře. Poté se u mantinelu od soupeře odpoutal Tomáš 

Krátoška (#37), jehož střelu sice ještě gólman soupeře vyrazil, ale jednoduchá práce zbyla na Michala 

Hoška, jenž svým čtvrtým gólem vyrovnal. Misky vah překlopil na stranu Honzíků opět v přesilové 

Ondřej Šimek. Tlak Letohradu se ke konci stupňoval a necelé dvě minuty před koncem bylo 

vyrovnáno. Času bylo stále ještě dost a oba týmy si vytvořily pár slibných příležitostí. Tu největší měl 

v posledních vteřinách základní hrací doby kapitán soupeře, který běžel sám na Mareše. Ten se ale 

nenechal rozhodit naznačováním a v důležité chvíli podržel svůj tým. 

V prodloužení byly oba týmy patřičně nervózní a pět nastavených minut rozhodující gól 

nepřineslo.  Na řadu tedy přišla dovednostní soutěž.  Nejprve prvního střelce z Letohradu vychytal 

Mareš. Z řad Honzíků začínal Tomáš Dohnal a svůj nájezd s přehledem proměnil. Po druhé sérii už 

bylo rozhodnuto. Mareš si připsal druhý úspěšný zákrok a Ondřej Šimek poté nekompromisně 

rozhodl o bodu navíc pro pacovské Áčko. Honzíci přivezli ze severu 5 bodů a dotahují se na třetí místo 

Divize C. 

FBC Hradec Králové 9:8p Pacovští Honzíci 
Podruhé v sezoně nastoupili Honzíci proti Hradci Králové s jasným cílem – potrápit lídra soutěže a 

zkusit ohrozit jeho neporazitelnost. První minuty napověděly, jak asi bude zápas probíhat. Hradec 

rychlými a relativně přesnými nahrávkami dokázal v prvních minutách držet Áčko v šachu. Obranný 

val vydržel ale pouze do třetí minuty, kdy se poprvé prosadili domácí hráči. Vedení je ovšem uklidnilo 



do takové míry, že dovolili Honzíkům také přičuchnout ke hře a ti se nebáli zvednout hozenou 

rukavici. Z rychlého protiútoku se nejprve prosadil přesnou střelou pod ruku brankáře Hradce 

František Zajíc a za třicet vteřin se druhá lajna trefila ještě jednou, když po nahrávce Dohnala přesně 

zacílil Adam Škoda. Smršť gólů pokračovala dál. Hradec skóre opět otočil, ale odpověď našel Matěj 

Doubek, kterého soupeř nechal projít přes půl hřiště, což samozřejmě nejproduktivnější hráč soutěže 

umí potrestat. Domácí však dále tlačili a zanedlouho je mohlo těšit dvoubrankové vedení 5:3. Na 

dostřel jediného gólu dokázal Honzíky dostat na konci první třetiny Tomáš Dohnal. 

Honzíci mírně zaskočeni, že dokázali s Hradcem držet krok, nechtěli polevit ani ve druhém dějství. 

Divákům se předváděná hra jistě také líbila. Zbývající dvě periody už ale byly na góly skoupější. Hned 

na začátku Honzíkům Hradec opět odskočil o dvě branky. Po krásném ťukesu Michala Hoška a Matěje 

Doubka v rohu hřiště to bylo zase už jen o gól. A-tým se poté musel bránit v oslabení a zvládl to 

jedničku, protože jeden z výhozů z obranného pásma doběhl Michal Hošek, který nekompromisně 

překonal domácího brankáře a jelo se od začátku – 6:6. 

Vše měla rozhodnout třetí třetina. Honzíci do ní vstoupili ve velkém stylu a ve druhé minutě po 

gólech Hoška a Dohnala vedli poprvé v zápase o dvě branky. Hradec se snažil, ale obrana Honzíků 

nedovolila soupeři snížit. To se nakonec povedlo až ve třinácté minutě. Honzíci věděli, že se do konce 

zápasu nemůžou jenom bránit, jenže prosadit se do dalších šancí bylo čím dál tím těžší. Tlak Hradce 

se stupňoval a ke vší smůle pro Honzíky přinesl také vyrovnávací branku. 

Utkání se muselo rozhodnout v prodloužení. V něm byli nakonec šťastnější hradečtí a po dvou 

minutách rozhodli, že i tentokrát zůstane hala v Předměřicích nad Labem pro Honzíky zakletá. 

FBŠ Všestary 8:7 Pacovští Honzíci 
V přímém souboji o páté místo se Honzíci střetli se Všestary. Od úvodního hvizdu byl A-tým lepší, ale 

nemohl najít klid v zakončení. Soupeř tuto nejistotu vycítil a z nenápadné akce se ujal vedení 

v zápase. Na 1:1 srovnal po individuální akci Tomáš Dohnal. Áčko poté začalo být velmi nedůrazné 

směrem dozadu. Všestary to i tentokrát dokázaly potrestat a opět se ujaly se vedení. Honzíky 

k soupeři dotáhl opět Tomáš Dohnal po asistenci Tomáše Voldřicha. První třetinu nakonec ovládlo 

pacovské Áčko, i když muselo ještě jednou dotahovat. Na 3:3 vyrovnával svým prvním gólem v dresu 

A-týmu Jiří Růžička a dvacet sekund před sirénou se prosadil Ondřej Toman. Na oba góly nahrával 

Matěj Doubek. 

Honzíci se ovšem stále nebyli dominantním celkem na hřišti a z jejich hry plynulo mnoho chyb. 

Domácí už po půl minutě druhého dějství srovnali na 4:4. Štěstí bylo k pacovským dost kruté a 

směrem dopředu marně dobývali svatyni gólmana soupeře. Za celou druhou třetinu se Áčko 

nedokázalo prosadit. Všestary naopak ano a do šaten se odcházelo za stavu 4:5 z pohledu Honzíků. 

Honzíci už ve třetí třetině chtěli konečně zařadit vyšší převod, ale Všestary připravily studenou sprchu 

a brzkým gólem opět srazily Áčko na kolena. Nic se nedařilo. Honzíci ale vycítili šanci, kterou se snažili 

chytnout za pačesy. Kontaktní branka Matěje Doubka pět minut před koncem Honzíky nakopla a za 

necelých dvacet vteřin vyrovnal Tomáš Dohnal. A bylo ještě líp, když se v přesilové hře prosadil Adam 

Škoda. Honzíci podruhé v zápase vedli, ovšem Všestary nechtěly dát svoji kůži lacino. Áčko ze všech 

zbývajících sil bránilo těsný náskok. Dvě minuty před koncem přišlo vyloučení a po odvolání brankáře 



domácích se Honzíci bránili přesile šesti proti čtyřem. Všestary ostřelovaly pacovskou branku a deset 

vteřin před koncem se jeden z útočníků po dorážce prosadil a vyrovnal tak na 7:7. 

Áčko nemělo štěstí a ve druhém prodloužení, které skončilo stejně jako to s Hradcem po dvou 

minutách. Honzíci z výjezdu přivezli dva body a dále drží šesté místo v tabulce Divize C. 

Pacovští Honzíci 20:6 TJ Sokol Havlíčkův Brod 
V předposledním domácím a zároveň předposledním utkáním letošního ročníku Divize C přivítali 

Honzíci v pelhřimovské hale Havlíčkův Brod. Vzhledem k průběhu zápasu byl nejzajímavější samotný 

úvod. V jedenácté vteřině našli balonek ve skrumáži před brankou Honzíků nejrychleji hosté a ujali se 

vedení. Vyrovnávací gól Ondřeje Šimka, který zakončoval po přihrávce Hoška téměř do prázdné 

branky, spustil nezadržitelnou lavinu gólů a během minuty Honzíci otočili na 3:1. Diváci, kteří neváhali 

přijít na tento zápas, viděli v první třetině celkem 11 branek. Áčko po dvaceti minutách vedlo nad 

Brodem 9:2. 

Havlíčkobrodští nepřijeli ve zrovna nejvyšším počtu, a tak není divu, že ani v prostřední části se 

nezmohli na větší odpor. Výjimkou byla opět jenom první minuta, když po šestadvaceti sekundách 

hosté proměnili přečíslení tři na dva. Honzíci byli odměňováni za svoji střeleckou aktivitu a po dvou 

třetinách vedli už 15:6. 

Zápas ještě nebyl u konce, nicméně ve třetí části Áčko už jenom kontrolovalo hru a soupeře moc 

k balonku nepouštělo. Na bránu Havlíčkova Brodu vyslali Honzíci neuvěřitelných 72 střel a za zády 

brankáře hostí jich nakonec skončilo dvacet. Nejproduktivnějšími hráči z řad domácích byli Matěj 

Doubek (5+7), Ondřej Šimek (7+2) a Milan Paták (1+4). 

Pacovští Honzíci 12:9 FBC Peaksport Litomyšl 
Posledním soupeřem v divizní sezóně 2018/2019 byla Litomyšl. Zápas o konečné čtvrté místo začal 

zostra, nicméně rychlé tempo hry svědčilo více soupeři. Ve třetí minutě šli hosté do vedení poté, co si 

balonek do sítě nešťastně srazil Adam Paták. Úvodní branka Honzíky trochu zaskočila a 

v následujících minutách se pouze bránili. Toho dokázala Litomyšl využít a na začátku desáté minuty 

už hosté vedli 3:0. První branku Áčka vstřelil Ondřej Šimek, kterému stačilo trefit pouze prázdnou 

branku po pěkné kombinaci první lajny. Hosté ale nepolevili a dál režírovali průběh první třetiny. 

Navíc dokázali vstřelit další tři góly, takže vedli už 6:1. Honzíci se ale dokázali soupeři do konce 

úvodního dějství alespoň přiblížit, když se nejprve prosadil Adam Škoda backhandovou střelou a 

následně brankáři hostů nedal šanci Matěj Doubek. 

Druhá třetina začala slibně. První přesilovku Honzíků využil po souhře na jeden dotek Ondřej Šimek. 

Litomyšl ale zvýšila obrátky, z čehož pramenily fauly A-týmu. První oslabení Honzíci ještě přečkali, 

jenže z tlaku hostů se chvíli po vypršení trestu prosadil jen z útočníků, který zvýšil náskok svého týmu 

na 7:4. Soupeř poté dokázal využít další dvě přesilovky a s Honzíky bylo zle. Dvacet sekund před 

druhou sirénou trefil Matěj Doubek s přečíslení dva na jednoho pouze tyč. Odražený balónek 

nakonec dopravil do sítě Petr Diviš. Do šaten se tedy odcházelo za stavu 5:9 z pohledu domácích. 

Do třetí části ale nastoupili úplně jiní Honzíci. Po půl minutě spustil brankostroj Áčka Tomáš Dohnal. 

Litomyšl musela bránit další lavinu šancí domácích, což se jí moc nedařilo. Nejprve se zafungovala 



opět spolupráce Doubek-Šimek a za pět vteřin přiblížil Honzíky na rozdíl jediné branky Adam Škoda. 

Áčko poté ostřelovalo branku hostů, jak se dalo. Obrana Litomyšle ovšem tentokrát držela. Přesto se 

A-tým dočkal vyrovnání. Hosté poskytli Honzíkům přesilovou hru, kterou využil Matěj Doubek, a jelo 

se od začátku. Litomyšl byla od té doby jalová a otěže hry převzali pacovští. Obrat dokonal opět 

Matěj Doubek, který tak zkompletoval hattrick. V rozhozené obraně hostů našel úplně volného Jana 

Tomšů Tomáš Krátoška a Honzíci už vedli o dvě branky. Litomyšl poté zkoušela riskovat bez brankáře 

a s hráčem v poli navíc. Do prázdné klece ale pečetil výhru 12:9 Ondřej Šimek. Honzíci tak obsadili 

v letošním ročníku Divize C krásné čtvrté místo. Matěj Doubek opět opanoval kanadské bodování. 

Tentokrát ale s přehledem, když nasbíral neuvěřitelných 99 bodů! 

 

 

 

 


