
Pacovští Honzíci – TJ Tatchenta Zhoř 8:6 (2:1,4:3,2:2) 
K prvnímu zápasu v lize jsme odjeli do Třebíče. Ačkoli to byl první zápas sezony, tak sestava byla 

značně prořídlá. Naštěstí ji na poslední chvíli doplnil Doktor. Po příjezdu do haly jsme se podívali na 

zápas budoucích soupeřů a zhodnotili to tak, že proti posledním dvěma zápasům v poháru to bude 

procházka růžovým sadem. O důvod víc si to myslet, když jsme nastupovali proti známému soupeři, 

se kterým jsme ještě neprohráli – Tatchentě Zhoř. Do samotného zápasu jsme vstoupili lehkovážně a 

po 5 minutách jsme zaslouženě prohrávali.  Vyrovnat se nám podařilo až při přesilové hře v 11. 

minutě, kdy po přihrávce Milana trefil zařízení Nesvák. Nebyla to naše první velká šance, ale do této 

doby se soupeřova brankáře drželo neskutečné štěstí (které se k němu v různých chvílích vracelo a 

zase mizelo). První třetina vyzněla v náš prospěch, kdy ještě stihl vstřelit branku Milan. V druhé 

třetině jsme začali mnohem aktivněji a po necelých 40 vteřinách vsítil branku Doktor. Druhá třetina 

vyzněla v náš prospěch 4:3. Na začátku třetí třetiny se zranil Leoš a tak jsme dohrávali zápas v 7 

lidech. Naštěstí jsme se vyvarovali chybám, které soupeř trestal brankami a zápas dotáhli do 

vítězného konce. 

 Branky: Nesvák (4), Milan (3), Doktor (1) 

Vyloučení: Oňas (2 min) 

Sestava: Jára – Oňas, Michal; Leoš, Kony – Mates, Nesvák, Milan, Doktor 

PH – FBC Salamandra Apoly 5:5 (2:1; 0:0; 3:4) 
Druhý zápas v lize (2. Kolo ČFbU) jsme sehráli s týmem FBC Salamandra Apoly. Bohužel naše družstvo 

se trápilo s marodkou nebo s nepřítomností hráčů v ČR, a tak jsme nastoupili k zápasu s dvěma hráči 

na střídání. Nebyl to žádný med po prvním zápase, ale dokázali jsme hrát, to co jsme potřebovali. 

V první třetině se stalo to, co nikdo nečekal. Po půl minutě jsme inkasovali nešťastný gól. To vypadalo 

na pěkný debakl. Naše následná důsledná hra, pokrývání hráčů, byla úspěšná a to vyústilo i v gól 

Patáka J. v soupeřově brance. Další branku jsme přidali opět mi po dobré spolupráci v útoku a hned 1. 

třetina skončila vesele. V druhé třetině se však nic závažného nestalo. My jsme plnili hru na výbornou 

a soupeř dokázal střílet pouze z velké vzdálenosti, které Kubů M. bez větších problémů chytal. 

Po přestávce jsme však opět inkasovali po necelé minutě třetí části hry (2:2). Naštěstí, kdo vstřelil 

další branku, jsme byli my. Těsný náskok se nám dařilo bránit do 6. minuty, kdy soupeř opět vyrovnal. 

Bohužel pro nás síly docházeli a ve 12. minutě opět udeřil soupeř. Aby toho nebylo málo, tak během 

minuty dokázal zpoza brány dát ještě jeden (3:5). To jsme si však nenechali líbit a poslední 2 minuty 

hry, jsme se chtěli vzchopit. To se povedlo a díky brance Buřiče M. a v posledních vteřinách 

Konečného J. svítilo po konce utkání stav 5:5. 

Byli jsme vděčný za tento výsledek v takovém počtu lidí, když musel i Mareš J. ml. do pole a Konečný 

J. po roce a půl roce vyndat zaprášenou hokejku ze sklepa. 

Sestava: Kubů – Toman, Konečný, Jirků – Nesvačil, Buřič, Mareš J. ml., Paták J. 

 



Pacovští Honzíci – TJ Spartak Třebíč 8:4 
Zápas jsme hráli v krásné hale (jak podotkl Nesva za 65milionů) ve Skutči v Pardubickém kraji. Dlouhá 

cesta se podepsala na aktivnitě v prvních minutách snad na celém týmu. Soupeř během prvních 

střídání hned 2x rozezněl tyčku Járovi brány. To nám jako varování evidentně nestačilo, takže jsem si 

nechali dát první gól. Soupeř byl ještě v menším počtu než my, takže strategie byla jasná. Vydržet 

s nimi první část hry běhat, utahat je a potom je kombinační hrou poslat s bulíkama domu. Někteří 

soupeřovi hráči kousali více než jiní a bylo třeba jim věnovat větší pozornost než ostatním. Své o tom 

ví Míra, který se v průběhu zápasu 2x pobyl na trestné lavici. Ale po vymazání tří soupeřových hvězd, 

byli kluci z Třebiče neškodní a tým Pacovských Honzíků si pohlídal náskok ze druhé třetiny. 

Soupeřův golman svůj tým dlouho držel, své by o tom mohlo říct pan Paták, kterému brankář hodně 

srážel sebevědomí. 

Napsal: Míra 

Pacovští Honzíci – Snipers Třebíč B 4:3 
V dalším sobotním zápase nás čekal druhý tým z Třebíče, jejich B tým. Ale toto označení nevypovídá o 

horších herních kvalitách, spíše naopak.  

Po opatrném začátku z obou stran se štěstí z první branky přiklonilo k nám. Filip nahrává do šance 

Matějovi a ten dává gól. Poté se herní aktivita přesunula k soupeři, který se pokoušel  marně vsítit 

branku. Po chybách v rozehrávce přidává další branku Jenc a po něm i Papiňák při aktivním 

forčekingu. Dosavadní výsledek nás trochu ukolébal a soupeři se podařilo snížit na 1:3 a poté 

dokonce na 2:3. Naši naději ke klidnému dohrání zápasu zvýšil Nesva, který zužitkoval Mírovu 

nahrávku a navýšil tak skóre na 4:2 v náš prospěch. Ve zbývajících 8 minutách se soupeři podařilo 

ještě snížit na 3:4, ale poslední 3 minuty hry byly plně v naší režii. 

Branky: Doubek (Souček), Tomšů, Papež, Nesvačil (Vlach) 

Sestava: Mareš Jára – Toman, Souček – Vlach, Konečný – Papež, Paták Milan, Doubek, Nesvačil, 

Tomšů 

Pacovští Honzíci – FbŠ Shooters Jihlava C 4:4 (1:1; 3:1; 0:2) aneb 

střelecké procitnutí pelhřimovské posily na výhru nestačilo… 
Ve druhém zápase na nás opět čekal tým z Jihlavy a sice s označením Shooters „C“. Bylo nám jasné, 

že utkání opět nebude nikterak jednoduché, přesto jsme i z tohoto zápasu chtěli vytěžit všechny tři 

body. Začátek zápasu byl téměř dle našich představ. Míček jsme po většinu doby měli pod kontrolou 

my a také jsme si vytvářeli první šance, bohužel však žádná z nich neskončila za zády brankáře. A tak 

se stalo, že soupeř ze své první příležitosti v 7. minutě zápasu vstřelil vedoucí branku. Od tohoto 

momentu jakoby se na naše hole vkradla nervozita a místo snahy o bleskové vyrovnání to byl spíš 

soupeř kdo kontroloval hru. Nějakou dobu nám trvalo než jsme se oklepali a opět začali být aktivní, 

naštěstí vyrovnání jsme stihli ještě do první sirény a sice díky Milanovi v čase 14:12 (jen pro 

připomenutí hrací čas zápasu je 3×15 minut). 



Druhou třetinu jsme chtěli odehrát jakou druhou část proti předchozímu soupeři z Jihlavy, tedy 

vypracovat si rozhodující náskok, a to se také dlouhou dobu dařilo. Od samého počátku prostřední 

části hry jsme byli jasně lepším týmem a bylo tak otázkou času, kdy se nám podaří překlopit vedení 

na naší stranu. A to se stalo ve čtvrté minutě, kdy Milan překvapil všechny hráče soupeře fintou 

zpoza branky. Dál jsme se snažili hrát aktivně, až došlo k historickému okamžiku. V čase 5:30 se 

konečně dokázala prosadit naše pelhřimovská posila Paty (Paták M.) a my se tak dostali do 

dvoubrankového vedení. Všichni jsme předpokládali, že tímto gólem ze sebe Paty strhnul nervozitu a 

možná i prokletí a začne sázet jednu branku za druhou, ovšem jak se později ukázalo Paty se stal 

pouze jakýmsi smutným hrdinou tohoto zápasu. Ale zpět k průběhu druhé třetiny. Vedení 3:1 sice 

bylo příjemné, avšak stále jsme pokračovali v aktivitě s produktivní pětiminutovku v deváté minutě 

korunoval svým třetím gólem v zápase Milan. Místo abychom však pohodlný náskok v pohodě 

pohlídali, nechali jsme po naší chybě v obraně soupeři korigovat stav na 4:2, čímž také druhá třetina 

skončila. 

Cíl pro poslední třetinu byl jasný: „nesmí projít za žádnou cenu“, neboli hlavně nedostat gól. Jenže 

opak byl pravdou po hloupých, až naivních chybách v obraně a ve středu hřiště jsou soupeře nejprve 

nechali snížit na 4:3 aby nakonec bylo ještě hůř a ve čtvrté minutě tak bylo vyrovnáno na 4:4. Do 

konce zápasu sice ještě zbývalo dost času, přesto promrhat tříbrankový náskok bylo vskutku 

trestuhodné. Ve zbývajícím čase jsme hráče Jihlavy zatlačili před jejich brankoviště a na jejich 

brankáře vyslali nespočet střel (několik jasných šancí měl především Paty, ale prokletí bylo opět 

tady), avšak docílit vítězné branky se nám už nepodařilo. Po průběhu zápasu se zisk jediného bodu 

jeví jako ztráta a až na konci sezóny se uvidí o jak velkou ztrátu šlo. 

Branky: Milan (3), Paty (1) 

Sestava: Mára – Oňas, Filip; Doktor, Papiňák; Míra, Michal – Jenc, Milan, Mates; Šivid, Paty, Nesvi 

Napsal: Papinák 

Příběhy ze Sibiře – Epizoda I : Pacovští Honzíci vs. FBŠ Sabots Jihlava B 

5:3 
Chladné nedělní ráno 3.listopadu L.P. 2013 zastihuje naše hrdiny na cestě za dobrodružstvím 

kamsi  na východ. Nikde ani živáčka až na dvě zbloudilé srny, které konvoji věnují pramalou 

pozornost. Jistě většina našich reků něco zvěděla o Sibiři, ale netušila, že Sibiř začíná již v Třebíči. 

Ihned po příjezdu do sportovního areálu odevzdávají Honzíci poslušně všech třináct párů bot 

místnímu bachaři, který obuv prostě netrpí. Z haly vane vzduch jak z ledové jeskyně a barví rty 

nepřirozeně fialovou barvou. Každý se hledí zahřát, jak jen umí. Protože je v hale kromě bot zakázáno 

i kouřit, s rozděláváním ohně se Honzíci nemíní zdržovat. Rychlá rozcvička, brankář strhá z brány 

rampouchy a jinovatku z helmy a nemilosrdný zápas o několik abstraktních bodů může začít. Utkání 

bude řídit rozhodce Pech, Honzíkům jest dobře znám z podnikové ligy, který si po nešťastném zásahu 

bleskem pořídil novou levou ruku tmavě oranžové barvy, která se míhá vzduchem hned sem a hned 

zase támhle, jak se přelévá trestná činnost obou soupeřů a kterážto by se tak určitě neztratila ani na 

runwayi vojenského letiště v Havlíčkově Brodě. 

První minuty souboje se nesou ve znamení skřípotu prokřehlých pohybuvzdorujících kloubů obou 

soků, přes páru, jenž jde od úst, člověk sotva vidí před sebe. Dub ztracený v mlze nahazuje balonek 



do míst, kde tuší spoluhráče. K překvapení všech končí míček ve svatyni Jihlavanů. Jihlavský obránce 

se rdí, ale na stavu 1:0 to již nemůže nic změnit. Borcům z krajského města ale brzy vlévá novou 

teplejší krev do žil trenér a hlavně dva góly, které jsou trestem za nedůraz v osobních soubojích. 1. 

třetina končí 1:2. 

Poté, co se přeci jen mírně zvedla mlha nad kolbištěm, začalo druhé dějství tříaktového dramatu. 

Jenc uposlechne dobře míněné rady a zaměstnává brankáře Jihlavy svým pozadím s číslem 94, čehož 

využívá Dub a posílá z půle hřiště načechraný a nekonečně dlouho padající pozdrav mezi tři tyče – 

2:2.  Brzy nachází odchovanec havlíčkobrodské léčebny neuvěřitelně nepovedenou přihrávkou opět 

Duba, který po několika krocích usazuje jihlavské fanoušky a ambice zpět do sedadel – 3:2. 2. třetině 

jednoznačně patří Honzíkům, což dokazuje opět Dub utajenou střelou, kterou v malém brankovišti 

ještě jistí zuřivě se holí ohánějící Milan B. – 4:2. Jihlavané se nemohou spolehnout ani na své 

nebezpečné kontry a trochu do hry je dostane až profesorský přístup Honzíků v poslední části hry. 

Nejprve ovšem Jenc zužitkuje nezištnou přihrávku plesového tanečníka Milana B. a po několika 

neuvěřitelně neproměněných šancích konečně zametá do prázdné – 5:2. Pacovští již míní zápas 

dohrát a soupeř toho využívá individuální akcí  –  5:3. Snaha se Jihlavě upřít nedá, ale až na závar, kdy 

se koná valná hromada v malém brankovišti, na kterou Mára Kubů nikoho nezval, a až na 

dvouminutový trest útočníkovi Jihlavy, který ještě stvrzuje svou uklidňující, relaxační oranžovou 

rukou Pech , borci z města Ježků nesvedou zhola nic, a tak Honzíci poměrně zaslouženě triumfují a 

vyloudí tak alespoň malý úsměv na tváři dvou ztuhlých fandících. 

+ mrazuvzdornost, 

+ 2. třetiny a o minusech víme 

Napsal: Doktor 

ČFbU: PH vs. Sniper Třebíč B 11:2 (4:1; 2:1; 5:0) 
Vstup do utkání se povedl více Honzíkům, již ve 3. minutě rozvlnil Dub síť hostujícího týmu po 

nahrávce Milan B.. Další gól vstřelil Maršík po individuální akci v 10. minutě. V další minutě Honzíci 

opět skórovali, podruhé Dub, kterému asistoval Milan B.. Po 30. vteřinách navršil skóre Honzíků Paty 

a to již na 4:0, bohužel se toto skóre nepodařilo udržet do konce třetiny a minutu před koncem 

hostující hráč vypustil střelu od půlky, kterou smolně Milan B. tečoval do vlastní brány. 

Ve druhé třetině se skóre dlouho neměnilo. Až v 9. minutě po chybné rozehrávce naší obrany využil 

soupeř příležitosti a vstřelil branku na 4:2. Za nedlouho jsme začali tempo hry určovat opět my a v 11. 

minutě přidával další gól Honzíků Milan B.. O 2. minuty později po nahrávce Duba si připsal první gól 

v zápase Milan B. Druhá třetina skončila stavem skóre 6:2. 

Ve třetí třetině Honzíci přidávali další góly a to hráči: Milan B. (Jenc) v 5. minutě, Marša (Šivid) v 8. 

minutě, Milan B. (Dub) v 9. minutě, Dub (Paty) v 15. minutě, Marša (Milan B.) vteřinu před koncem. 

Hodnota skóre se tedy zastavila na 11:2 pro Pacovské Honzíky. 

Napsal: Marek Kubů 

 



ČFbU: PH vs. SK JeMoBu 8:5 (5:1; 1:2; 2:2) 
Ve druhém utkání nás čekal zatím vedoucí tým kraje vysočina SK Jemobu (díky více odehraným 

zápasům). Po úvodním hvizdu si oba týmy připravily několik šancí, ale bez gólového zakončení. Do 

vedení jsme se dostali v šesté minutě, kdy rozhodčí po faulu ponechali výhodu, Milan přihrál zpoza 

brány Matesovi a ten se, byť z úhlu, nemýlil. O necelou minutu déle jsme udeřili podruhé, kdy si 

balónek postupně vyměnili Petr, Marša a Paty, který přihrál Nesvovi před prázdnou bránu a pro něj 

už nebylo težké skórovat. Nělolik šancí si vytvořili také hosté, ale buď je zlikvidoval Jára nebo bylo 

zakončení nepřesné. Další dva slepené góli jsme přidali ve třinácté minutě. Nejdříve si opět vyměnili 

míček Milan s Dubem a při čtvrté brance nahrál paty do strany na Maršu, na kterého zívala prázdná 

brána. Bůra jsme nadělili soupeři třičtvrtě minuty před koncem prvni části. Bohužel asi 15 vteřin před 

hvizdem vstřelil soupeř velice šťastnou branku, kdy jeden z našich beků tečoval střelu a Jára už neměl 

šanci. 

Do druhé třetiny jsme nastoupili celkem laksně a po 90 vteřinách host. Dobře skrytou střelou snížili 

na 5:2. Po třech minutách jsme znovu odskočili na rozdíl čtyř branek. Marša si v souboji s obráncem 

zpracoval vysoký míček rovnou směrem k brance a pak už jen stačilo přehodit vysunutého golmana. 

Za minutu byl náš náskok zase o gól nižší když soupeř při trestném úderu prostřelil zeď i Járu. Dále 

měli o neco víc ze hry hosté. Dokonce dostali možnost přesilové hry, ale až na pár střel si toho moc 

nevytvořili. Po druhé třetině byl stav 6:3. 

Hned od začátku třetí třetiny jsme na soupeře vlétli a po půl minutě jsme po Dubově přihrávce na 

Milana vedli 7:3. Jemobu díky Maršovi dostalo další možnost na snížení. Bohužel tuto nabídku po naší 

chybě při rozehrávce využili. Znovu jsme si vytvořili několik šancí, ale zvýšit skóre se nám nepodařilo. 

Naopak po další naší chybě v obraně hosté snížili na 7:5. Naštěstí znovu zaúřadovala naše velice 

produktivní dvojice a Dub po asistenci Milana zvýšil na 8:5. Následovalo několik šancí na obou 

stranách bez gólu. Dvě minuty před koncem se hattrickem blísknul také Marša a šel si potřetí sednout 

na trestnou když hasil rodící se protiútok. Do konce už žádné góly nepadli a tak jsme si připsali další 

tři body a porazili asi našeho největšího soupeře. Škoda jen, že jsme ve stejném tempu neodehráli i 

druhou a třetí třetinu. Mohlo to dopadnout pěkným debaklem. Do příštích zápasů je třeba si 

uvědomit, že makat se musí celý zápas. 

TJ Spartak Třebíč vs. Pacovští Honzíci – 2:4 (2:1, 0:1, 0:2) 
Štědrý advent třebíčský 

Góly: Buřič (Bodohonič), Buřič (Doubek), Doubek (Jirků), Buřič (Paták) 

Počet diváků: 15, Rozhodčí: Janda, Rojecký 

Sestava: Mareš, (Kubů) – Diviš, Vlach, Nesvačil, Jirků – Buřič, Doubek, Tomšů, Krátoška, Paták M. 

Známka za výkon celého týmu: 2+ 

O první adventní neděli se tým Honzíků vydal za dobrodružstvím do města Třebíče. Jednalo se o 

poslední hrací víkend v roce 2013. Honzíci ani tento víkend neprohráli a připsali si šest bodů do 

tabulky Ligy Vysočiny mužů. 



V prvním zápase čekal Honzíky tým pořadatelů TJ Spartak Třebíč, toho času v tabulce v těšném 

závěsu za týmem Honzíků z Pacova. 

Utkání nezačalo dobře. Již v polovině první třetiny Honzíci inkasovali z hole domácího hráče, který se 

přimotal ke skákajícímu míčku a ze střední vzdálenosti se zavřenýma očima vymetl šibenici. Na vině 

ospalému vstupu do utkání byl jednoznačně spánkový deficit. Čtyři hráči jedné pětky včetně brankáře 

toho za předešlou noc naspali jako zbylý pátý. Budíčkový gól pomohl a postupně se tým Honzíků 

dostával do tempa. Odměnou za vyvinutou snahu byl vyrovnávací gól z hole BBčka. Domácí hráči 

udeřili do sítě Janů z Pacova podruhé a naposled těsně před koncem první třetiny, kdy využili svoji 

přesilovou hru. Borec z tělovýchovné jednoty od mantinelu prostřelil vše, co mu stálo v cestě, včetně 

Jarmilkových brankařských kalhot XXL. 

Druhá třetina byla plně v režii Honzíků. Držení míčku 90% pro hostující tým. Patnáctiminutový tlak na 

polovině soupeře přinesl pouze jedinou branku z hole Milánka, který trefil kriketovým úderem přesně 

mezi tyče po nahrávce vzduchem od Duba. 

Poslední dějství tak jednoznačné nebylo. Dub sice přesnou střelou po zemi k tyči, po dobrém založení 

útoku od Michala, přinesl uklidnění, třebíčští borci ale byli blízko vyrovnání. V poslední pětiminutovce 

dvakrát před malým brankovištěm zachránil perfektně svým dlouhým tělem Jarmil. Ránu bodové 

jistoty zařídilo duo Milan – Paty M. Ve vlastním oslabení zabojovali v blízkosti branky soupeře a 

zpečetili výhru Honzíků. 

Závěr: 

Utkání Honzíci vyhráli bojovností a srdcem. V prořídlé sestavě více toužili po třech bodech než 

soupeř. Pacovští si navíc poradili i s permanentním oslabením, jelikož rozhodčí po většinu zápasu 

viděli jen fauly hostujícího týmu a tři minuty před koncem utkání navíc „vykouzlili“ pro domácí 

přesilovou hru. Pochvalu zaslouží obranná čtveřice, která k ničemu nepustila toho času 

neproduktivnějšího hráče celé ligy. Školou povinný Tom Krátoška si v tomto zápase odbyl 

v pruhovaném dresu svoji ligovou premiéru. 

Napsal:  Paty M. #33 

S tímto týmem jsme doposavad neměli možnost se střetnout. Nic jiného než vítězství jsme si 

nepřipouštěli. Náš začátek zápasu a celá první třetina byla dost ospalá, neběhavá a podceněná. 

Pacovští Honzíci vs. SK Juvenis Přibyslav – 14:0 (1:0, 4:0, 9:0) 
Ovšem i přesto jsme si vypracovali pár dobrých příležitostí. Jednu využil Mates, po přihrávce zpoza 

brány od Milana. Přibyslav ovšem taky uměla dobře zahrozit a Mára se v bráně rozhodně nenudil. Do 

2. třetiny jsme chtěli přístup k zápasu změnit. Postupem času jsme se dostávali do tempa a začaly 

přicházet goly, které pokračovali i ve 3.Třetině a náš branko stroj se zastavil až na čísle 14, což je 

zatím nejvyšší vítězství v této sezoně. Přibyslav nebyla lehký soupeř. V zápase měla dost šancí nato, 

aby nulu Márovi sebrali, ale ani samostatný únik neproměnila a nadále se tedy bude pohybovat na 

posledním místě. My jsme cíl 6bodů splnili a spokojeně odjeli domů. Omlouvám se za nepopis 

brankových situací, či zakrytí jména střelů, ale kdybych měl všechny popsat, byli by jsme tu do zítra. A 

jména střelců si nepamatuju. Za zmínku aspoň stojí to, že paty dal gol, Tomáš při své premiéře 

dokonce 2 a že 10gol dal Mates. 



PH – PSK Okříšky Kněžice B 8:3 a Hipoos Žďár C 14:6 
Píše se rok 2014 5.1. a Honzíci vyráží na první turnaj v novém roce do nedalekého, pro ně neznámého 

městyse Ždáru nad Sázavou. Hrálo se zde 13. kolo ligy Vysočiny mužů. Z minulého roku si sebou veze 

druhou pozici v tabulce a výhody s předchozích zápasů a to 2 remízy a 8 výher. Honzíci prozatím 

nezaznamenali v lize porážku. 

V prvním utkání čekal na Pacovské uličníky zápas s místními matadory ze Žďáru nad Sázavou, do 

druhého utkání nastupovali proti PSK Okříšky Kněžice B. 

1.zápas Hipoos Žďár nad Sázavou C vs Pacovští Honzíci – 6:14 (2:2, 2:4, 2:8) 

Kluci ze Ždáru nastoupili s velkým odhodláním a v domácím prostředí, se snahou urvat nějaký bod. 

Zdálo se, jako-by měli trochu navrch. V pohybu byli rychlejší a běhavejší, jakoby Honzíky tížili ještě 

buchty z Vánoc. Blížila se časová polovina zápasu a místním matadorům žačali docházet síly a kvality. 

Pacovský tým přidával další branky a zaznamenal další výhru. Tým z Pacova podával standartní výkon, 

ani neoslnil ani nezklamal. Pro fakta klikněte zde: 

Sestava: Mareš j; Toman – Diviš P.; Vlach – Jirků; Buřič, Doubek, Paták M., Nesvačil, Tomšů 

Do druhého zápasu nastupovali PH po jedno zápasové pauze. 

2.zápas PSK Okříšky Kněžice B vs Pacovští Honzící- 3:8 (1:2; 2:4; 0:2) 

Nejsem žádný novinář ani spisovatel, fakta hovoří za vše a jsou zde: Sestava: Mareš j; Toman – Diviš 

P.; Vlach – Jirků; Buřič, Doubek, Paták M., Nesvačil, Tomšů 

Honzící se po těchto dvou vyhraných zápasech dostávají do čela tabulky Ligy Vysočiny mužů! 

Napsal: Michal 

PH vs. TJ TATCHENTA ZHOŘ 7:5 (1:1, 4:3, 2:1) 
V dalším kole se tým PH představil na domácí půdě, což je pro nás v pelhřimovské hale. Byla to již 

druhá letošní organizace ligového turnaje, a tak každý věděl co dělat a průběh byl hladký a 

bezproblémový. K časomíře a zápisu se posadil Leoš, k hudbě a elektronickému zápisu Robin 

(následně Doktor) a zdravotnici obstarala Bětka Doubková. Ostatní se postarali o rovnání mantinelů 

během zápasů a další drobnosti. Tímto všem, kteří se na organizaci podíleli, děkujeme. 

První zápasem jsme zahajovali florbalový den v Pelhřimově a naším soupeřem byl nám dobře známý 

tým ze Zhoře. Na tento zápas jsme si věřili a to i přesto, že náš nejproduktivnější hráč Milan odjel na 

hory. Začátek byl trochu pomalejší, než se oba týmy dostali do tempa. Více příležitostí jsme si 

vytvářeli my a to vyústilo v první přesilovku, kterou dokázal využít po nahrávce Míry Paty krásnou 

střelou z dálky. Ke konci třetiny Tatchenta srovnala skóre na 1:1. Druhou třetinu Honzíci zahájili 

klasickou akcí, kdy Mates nahrával zpoza brány Jencovi na přední tyč a ten dostal míček do brány. 

Tím jsme se nechali trochu unést a polevili ve hře, čehož soupeř využil 2 góly do naší sítě a překlopil 

skóre na svou stranu. Na to jsme rychle odpověděli v podobě Šividovi brejkové nahrávky na Tomáše, 

který vyrovnal. Náš nesoustředěný výkon vedl k tomu, že jsme opět obdrželi branku a museli znovu 

dohánět. To ovšem netrvalo ani minutu, první lajna si vytvořila tlak, Mates vybojoval míček u 



mantinelu a poslal ho na Jence před bránu, který už neměl tolik práce vyrovnat. O necelé 2 minuty 

déle opět Mates, ale tentokrát jako skórující hráč po náhře Patyho, a tak druhá třetina skončila za 

stavu 5:4. Po 34 vteřinách 3. třetiny diváci mohli vidět asi nejhezčí akci dne a to v pořadí Jenc, Paty, 

Mates a ten zpátky na Jence, který se potřetí nemýlil a zkompletoval hattrick. Tatchenta ovšem nic 

nevzdávala a dokázala snížit na 6:5. Nervozitu diváků uklidnil Nesva gólem v přesilovce a čtvrtou 

asistenci si připsal Mates. Zápas skončil výsledkem 7:5. 

Góly: Paty (Míra), Jenc (Mates), Tomáš (Šivid), Jenc (Mates), Mates (Paty), Jenc (Mates), Nesva 

(Mates) 

PH – FBŠ Shooters Jihlava C 5:1 
K našemu druhému zápasu na domácí palubovce jsme nastoupily proti soupeři FBŠ Shooters Jihlava 

C, který nás minule velmi potrápil a uhrál s námi remízu. Nutno říci, že pro soupeře to minule byla 

velmi vydřená remíza a proto jsme tentokrát nechtěli nic nechat náhodě. 

Do zápasu jsme šli od začátku s klidnou hlavou, a vytvářeli si pomalu šance. První naši branku ve 

druhé minutě zaznamenal probuzený útočník Jenc,na kterou mu přihrál dvorní nahrávač Paty. Poté 

se Pacovskému družstvu naskytla možnost přesilové hry, kterou využil Paty, kterému přihrál kdo jiný 

než Dub. V 10. minutě utkání byl poprvé vyloučen Nesvák, který si nakonec v utkání připsal 4 trestné 

minuty a pomalu apeluje na „prase“ týmu. 

Druhá část zápasu začala tlakem domácího družstva, kdy duo Dub-Paták předváděli své střelecké 

kvality. Tento tlak domácího družstva ale přerušil faul předsedy domácího oddílu Tomana, jenže v tu 

chvíli byl k zápasu už připraven a puštěn Dubem na hřiště urostlý bek Souček, který nedopustil 

žádnou změnu stavu zápasu (vtip autora článku). Posléze další vyloučení otce od rodiny a Honzíci šli 

na malou chvíli do třech v poli. Soupeř tuto výhodu nepotrestal a z následného faulu na našeho 

útočníka, šel Dub trestné střílení, které se štěstím soupeřův brankář Mareš chytil. Ale následnou 

přesilovou hru využil nejlépe střílející bek Miroslav Vlach. 

Třetí část začala rychlou brankou soupeře, po které se domácí obránci Toman-Diviš na sebe vyčítavě 

koukali, čí to byl střílející hráč. Z protiútoku se konečně prosazuje duo Dub-Paták a dává tak najevo, 

že Milan Buřič není nenahraditelný. Posléze další 2 minutový trest pro hráče Jihlavy, kterou trestá 

Dub nacvičenou akci, kdy nastřeluje mantinel za brankou, kde čeká na odraz Jan Maršík a dává do 

odkryté brankářovi svatyně. Utkání končí zaslouženou výhrou domácího týmu 5:1. 

Sestava: Mareš – Toman,Diviš – Vlach, Jirků (Souček)- Jenc,Dub,Paták-Krátoška,Maršík,Nesvačil 

Branky: Tomšů,Paták,Vlach,Paták,Maršík 

Napsal: Filip Souček 

PH vs. FBŠ SHOOTERS JIHLAVA C 5:1 (2:0, 1:0, 2:1) 
Druhé utkání nás čekalo po dvou zápasové pauze. Do branky se tentokrát postavil Jára a na střídačce 

přibyl po dlouhé pauze Filip. Proti nám stál tým o jednu příčku v tabulce výše než Tatchenta Zhoř a to 

Shooters Jihlava. Již ve třetí minutě jsme se dokázali prosadit a to po nahrávce Patyho Jenc procedil 

míček mezi nohama jihlavského golmana. V těchto dvou utkáních se nám dařilo prosazovat 



v přesilovkách, kterých bylo dost a další přesilovkový gól si připsal Paty, kterému asistoval Mates. Hra 

plynula, byli k vidění šance na obou stranách, ale bez gólů. To téměř prolomil Jenc když po chybě 

brankáře při odkopu míčku už dorážel do prázdné brány, ale přišla sekera od protihráče a následoval 

nájezd, který Mates bohužel neproměnil. V následné přesilovce skóroval Míra a potvrdil dobrou 

přesilovkovou úspěšnost. Druhá třetina skončila a Jára už pomýšlel na čisté konto, to mu hráči Jihlavy 

zkazili hned po několika vteřinách třetí části – 3:1. Poté už za svá záda nic nepustil a my přidali góly 

z holí Patyho a Marši, který se odměnil pěkným přesilovkovým gólem po dlouhém trápení. Na oba 

nahrával Mates. 

Góly: Jenc (Paty), Paty (Mates), Míra (–), Paty (Mates), Marša (Mates) 

Po úspěšném dnu si Mates připsal 8 bodů (1+7). Ukázal, že není žádný sobec a téměř se v kanadském 

bodování dotáhl na Milana, na kterého mu chybí 4 body. Nesvi se po 3 vyloučeních v tomto dnu 

dostává do čela nejtrestanějšího hráče Honzíků v lize. Nejdůležitější samozřejmě je, že Pacovští 

Honzíci si připsali do tabulky 6 bodů a zůstávají v čele. 

Děkujeme všem diváků, kteří nás přišli podpořit. 

Sestava: Jára, Mára – Oňas, Šivid, Míra, Michal, Filip – Mates, Paty, Jenc, Marša, Nesva, Tomáš 

Napsal: Jan Tomšů 

PH vs. SK JeMoBu 9:5 (6:4; 0:0; 3:1) 
Zápas začal ve velkém tempu, co střela to gól a již ve 4. minutě na ukazateli svítilo skóre 3:2 pro 

JeMoBu, kde tyto dva góly pro Honzíky vstřelil Marša s Milanem. Honzíci se však s tímto skórem 

nechtěli smířit, vyrovnali, po zásluze Nesváka, a následně navýšili své skóre o další tři góly (Marša, 

Milan, Tomáš). Do konce první třetiny ještě Honzíci bohužel inkasovali jeden gól a skóre se tedy 

upravilo na 4:6. 

Druhá třetina začala volněji, střel od poloviny hřiště bylo dost na obou stranách, ovšem většina se 

neuchytila v síti branky, ale v síti za brankou. Honzíci si stále vytvářeli šance, bohužel nedokázali jich 

využít. Skóre se do konce druhé třetiny nezměnilo ani po odehrané přesilové hře Honzíků. 

Po krátké pauze se šlo opět bojovat, tentokrát se střely zpřesnily a byly nebezpečnější. Nebezpečnější 

byl i soupeř, když při přesilové hře obstřeloval naši bránu a snažil se vstřelit kontaktní gól. Honzíci umí 

také útočit, když hrajou oslabení! To dokázal Milan, když z půlky hřiště dovedl míček až do soupeřovy 

branky. Pár minut před koncem utkání Marša a Michal upravili výsledek na 5:9. 

Napsal: Marek Kubů 

FBC Salamandra Apoly – PH 2:12 (0:4, 0:3, 2:5) 
Před dalším utkáním bylo jasné, že pokud vyhrajeme, jsme mistři bez ohledu na další výsledky. 

Naproti nám stál tým, který se sice dlouhodobě vyskytuje na chvostu tabulky, ale jako jako jeden z 

mála nás obral o body. Proto se část hráčů, jako vyjádření respektu k soupeři, rozhodla absolvovat 

předzápasovou přípravu v hospodě na náměstí. Co čert nechtěl, byli zrovna zabijačkové hody. A tak 

to neskončilo jen u obligátní kofoly. Řádně se posilnili, a to tak aby jim síly vyšli až do konce zápasu. A 



jen tak tak stihli krátkou předzápasovou rozcvičku. Ještě než návštěvníci hodů povolili z nutnosti 

gumy u zápasových trenek, rozhodčí pískl začátek zápasu. Utkání mělo opačný začátek oproti 

předchozímu. Hrál se utahaný a naprosto nudný florbal. Většina diváků proto radši hnedle usnula. 

Oba týmy se na začátku jen oťukávali a střídavě si vyměňovali míček po zkažených přihrávkách, 

kterých bylo v tomto zápase jako maku. I přes florbalové utrpení jsme vedli 4:0 po první třetině. Asi 

tomu tak Bůh chtěl! I druhá třetina měla podobný vývoj. Hráli jsme absolutní tužku, ale zase jsme 

přidali nějaké góly. Soupeř se zmohl jen na náznaky akcí, naše obrana totiž držela pevně jako 

neposlušný sicilský podnikatel v betonových botách. V průběhu druhé třetiny se trochu přiostřilo, 

soupeř si musel frustraci na někom vybít a my jsme jaksi byli hned po ruce. Zejména Marša 

provokoval soupeře slalomy mezi jeho hráči ve všech pásmech, a nechával se přibrousit u mantinelů 

o těla soupeřových obránců. A když měl konečně nabroušeno, tak ťal! Dvě minuty vyloučení! Ve třetí 

třetině už se hrál otevřený florbal na obou stranách a i soupeř si začal vypracovávat šance. Obranná 

fáze Honzíků totiž začala připomínat neuspořádaný Brownnův pohyb (pozn. náhodný pohyb 

mikroskopických částic v kapalném nebo plynném médiu) než husitskou vozovou hradbu. Paradoxně 

se ale podařilo soupeři odpanit Máru až při zakládání našeho útoku. Tomáš naslepo přihrával dozadu, 

kde ale stál chameleon soupeře, který se vydával za Honzíka, a z přečíšlení zasadil kytičku cti! Obecně 

lze říci, že jsme z hovna upletli bič! Nelze tvrdit, že by se soupeř snad porazil sám, ale kvůli vítězství 

jsme museli vynaložit jen minimální množství sil a použít jen malé množství dovedností! To by ale 

nemuselo stačit na lepší soupeře v příštím ročníku. Ale i přesto, Viva la terzo liga! 

Branky: 7′ Paták Majlo (Jirků), 11′ Buřič (Krátoška), 14′ Paták Majlo (Nesvačil), 15′ Krátoška (Buřič), 

19′ Buřič, 25′ Krátoška (Toman), 27′ Papež (Paták), 33′ Buřič (Diviš), 39′ Paták (Maršík), 42′ Maršík 

(Paták), 43′ Krátoška (Tomšů), 44′ Nesvačil (Maršík) 

Plus: využité přesilovky, proměňování šancí, hezké počasí, příjemně strávené odpoledne, hala, 

česnečka, ďábelská topinka, pivo, guláš, příjemná obsluha 

Mínus: povrch v hale, nasazení, chuť do hry, pohyb, přihrávky, útok, zkažená Márova nula, 

zamilovaný rozhodčí 

Napsal: Petr Diviš 

FBŠ Sabots Jihlava B – PH 7:1 (4:0; 2:0; 1:1) 
Zápas pro Pacovské Honzíky začal oslabením o tři hráče základní sestavy, kteří se zdrželi na cestě a 

tým musel prvních 5 minut hrát pouze s jedním člověkem na střídání. Během tohoto „oslabení“ 

dostali honzíci první gól, který nebyl bohužel tento den poslední. V první části hry byl tým z Pacova 

aktivní, ale soupeř vstal prostě ten den pravou nohou a dařilo se mu, na co sáhnul. Takže z 

vyrovnaného počtu šancí na obou stranách se skóre navyšovalo jen na straně domácích. Naopak 

Pacovským v koncovce chybělo to pomyslné sportovní štěstíčko. Střeli končili uprostřed brány, kde je 

bez problému likvidoval golman, nebo vysoko nad soupeřovou klecí. Individuální chyby v obraně a 

celková frustrace týmu způsobila stav po první třetině 4:0 pro Jihlavu. V druhé části se stupňoval tlak 

PH, ale i přesto se skóre ne a ne odlepit od nuly. Soupeř opět trestal nedůslednost v obraně. Stav na 

konci druhé části byl 6:0 pro domácí. Ve florbale jde i takovýto zápas za poslední třetinu otočit, ale to 

dokáže jen vyspělí tým se zkušenostmi. PH se nevzdali a od 10 minuty třetí třetiny zkusili hru bez 

brankaře. Nejprve to přineslo ovoce v podobě čestné branky, kterou vstřelil Dub. Potom ale přišla 

chyby v útoku v podobě zbrklého zakončení, z kterého soupeř rychle přešel do útoku a Mára se 



nestihl doklouzat do brankoviště. Tento soupeřův zásah stanovil konečný výsledek zápasu 7:1 v 

neprospěch PH. Podtrženo sečteno, absolutní střelecká impotence pacovských a sportovní štěstíčko 

Jihlavských, zařídilo první prohru PH v Lize Vysočiny v ročníku 2013/2014. 

Paty, Míra a Doktor se ještě jednou omlouvají za pozdní příchod do zápasu. 

Branky: Doubek 

Plusy: asi jenom pěkná hala, možnost nácviku hry v šesti 

Mínusy: střelecká impotence, špatná finální přihrávka, nedůsledná obrana, špatný přistup k soupeři s 

balonem, atd. 

Napsal: Mira Vlach 

SK Juvenis Přibyslav – Pacovští Honzíci 8:20 
Druhý zápas znal vítěze už po několika minutách první třetiny, kdy jsme navyšovali naše skóre jedním 

gólem za druhým. Bohužel v naší hře chyběla soustředěnost a to mělo za následek obdržení několika 

zbytečných branek. Je to jen naše fyzička? Nebo malá motivace k zápasu? Tento náš stav se projevuje 

již několik utkání a mi i proti takovýmhle týmům dokážeme inkasovat mnoho leckdy zbytečných gólů. 

Tento zápas jsme však zvládli a postupujeme tak dál za naším vysněným titulem! 

Plus: počet gólů 

Mínus: celková hra, obdržené góly, obrana,… 

PSKC Okříšky Kněžice B – PH 2:7 (2:1, 0:4, 0:2) 
Na poslední hrací kolo Ligy Vysočiny mužů jsme zamířili do Žďáru nad Sázavou. První zápas jsme hráli 

s týmem Okříšky – Kněžice B. Soupeři šlo v zápase o hodně, v případě výhry mohl ještě pomýšlet na 

dobré konečné umístění, zato nám už vůbec o nic nešlo. Od začátku zápasu bylo znát, že se soupeř 

chce dobře umístit a tak nás mírně přehrával. Po 5 minutách hry byl vyloučen Marša a soupeř svoji 

přesilovou hru se štěstím dokázal využít, když svoji střelu odrazil o Papiňákovu nohu přímo do branky 

za Jarmila, který se potom pouze podíval na Papiňáka a pronesl: „ My jsme o těch vlastňácích 

mluvili.“ Hra dále plynula se šancemi na obou stranách, ale buď je překazili gólmani, nebo nepřesné 

zakončení hráčů. Až v čase 12:49 se pohnul ukazatel skóre, ale na straně Okříšek, kdy po pěkné střele 

navýšili vedení na 2:0. Ovšem ani naši střelci se nenechali ke konci první třetiny zahanbit a půl minuty 

před koncem se duo Mates a Milan postarali o náš první gól zápasu. 

Druhá třetina začala v podobném tempu jako první, šance na obou stranách, ale bez úspěchu. V čase 

19:09 vyrovnal na 2:2 Marša po přihrávce od Nesviho. O 2 minuté déle jsme dostali možnost své 

první přesilové hry my. Po několika střeleckých pokusech jsme se nemohli prosadit, to se nám 

povedlo až půl minuty před koncem přesilovky z hole Nesviho po přihrávce od Milana a my tak šli do 

vedení, které jsme už do konce zápasu nepustili. Soupeři se stalo osudných posledních 20 vteřin 

druhé třetiny, kdy v čase 29:43 zaskóroval Milan po příhře od Matese. A hned o 7 vteřin déle 

zaúřadovala dvojice, která se prosadila na začátku druhé třetiny, střelecky se prosadil Marša, který 

zužitkoval nahrávku od Nesviho a poslal nás do vedení 5:2. Po začátku třetí třetiny jsme dostali 



výhodu druhé přesilovky v zápase, ale tu jsme nedokázali využít, ale to nás nemuselo mrzet, protože 

a minutku později jsme vedli už 6:2 kdy dokázal Mates zužitkovat přihrávku od Jence. A co nevidět 

bylo ještě veseleji, kdy necelých 10 minut před koncem jsme navýšili vedení na 7:2 z hole týmového 

bodohoniče Milana, kterému asistoval Mates. Do konce třetiny bylo ještě pár šancí na obou stranách, 

ale už se nic zvláštního nestalo a my jsme se mohli „radovat“ z dalšího vítězství a potvrzení 

naší suverenity v lize. 

Sestava: Jarmil – Papiňák, Michal, Filip, Doktor, Tomáš – Mates, Milan, Jenc, Paty, Nesva, Marša 

Napsal: Jára “Jarmilka” Mareš(ová) 

Pacovští Honzíci – Hippos Žďár nad Sázavou C 8:5 (3:2; 2:3; 3:0) 
Poslední utkání v Lize Vysočiny mužů!branky: 5. Jan Tomšů, 8. Martin Nesvačil, 14. Martin Nesvačil, 

17. Matěj Doubek, 28. Martin Nesvačil, 37. Jan Tomšů, 40. Martin Nesvačil, 41. Jan Tomšů – 3. Karel 

Blažek, 4. Libor Dolák, 18. Libor Denk, 20. Jakub Janů, 23. Jakub Janů; rozhodčí: Jaroslav Štolc – Jan 

Zachariáš; vyloučení: 3 + Filip Souček 5:1; využití: 0:2; diváků: 43; zásahy brankářů: Jaroslav Mareš ? – 

Petr Krátký ?; po třetinách: 3:2, 2:3, 3:0; 

 

 

 


