
Pacovští Honzíci – Pacienti Luka nad Jihlavou 4:1 (1:0;2:1;1:0) 
 Na tohoto soupeře jsme nastupovali s respektem, jelikož jsme věděli, jak dokáže potrápit, ať už z 

loňského ročníku nebo z turnajů kde jsme se potkali. Před zápasem se projevil náš problém se 

sestavou, když hned 3 hráči ze základu nemohli jet. Zápas byl od začátku ve velkém tempu. Oba týmy 

si postupně vytvořili šance, které ani na jedné straně neskončili gólem. Naštěstí naše další šance už 

skončila gólem, o který se postaral Filip, který využil svůj důraz před brankou. Po tomto góle začal 

soupeř tlačit na pilu, naštěstí nedokázal ze dvou šancí proměnit, ať už díky naší prozatím bezchybné 

obraně nebo dobře chytajícímu Járovi. Tímto nám skončila první třetina. Do druhé třetiny jsme 

nastoupili s plánem dát nějaký gól, abychom mohli hrát více klidně. To se nám naštěstí podařilo, náš 

další vsítil Kepy, který také prokázal svůj důraz před brankou. Další náš gól padl z hole Nesviho, když 

nahazoval balónek na branku na teč, naštěstí pro nás propadl až za gólmanova záda. Poté mohl 

soupeř snížit při naší přesilové hře, když Míra ztratil balónek na polovině hřiště naštěstí ho Jára 

podržel a nedovolil soupeři snížit. Přeci jen byl Jára na jednu střelu krátký, když zůstal volný hráč na 

středu ve velkém brankovišti a soupeř snížil na 3:1. Tímto výsledkem skončila druhá třetina. Ve třetí 

třetině jsme chtěli udržet dvoubrankový náskok a podle toho také vypadala naše hra. Po faulu na 

Filipa se nám naskytla možnost zahrát si druhou přesilovou hru utkání, na kterou nastoupila obvyklá 

pětice hráčů. Po několika přihrávkách si o poslední přihrávku přesilové hry řekl Mates a překrásnou 

ránou vymetl všechny pavučiny v pravém horním rohu soupeřovi branky. Tímto gólem dodal 

uklidnění do našich řad. Naše premiéra v PSL dopadla na výbornou, doufám, že takhle budou vypadat 

i naše následující zápasy. Hvězdou tohoto utkání bych vyhlásil Filipa, který dal náš první gól, zařídil 

obě naše přesilové hry a ukázal svůj přehled ve hře. GRATULUJEME!!!  

Sestava: Jára – Míra, Mary, Onas, Kony – Mates, Michal, Filip, Nesvi, Kepi Branky: Mates (1), Filip (1), 

Kepi (1), Nesvi (1)  

Pacovští Honzíci – FBC Sádla Jihlava 6:5 (2:1;3:2;1:2) 
I ve druhém utkání letošního ročníku nás čekal Jihlavský tým, tentokráte to byly Sádla Jihlava. Věděli 

jsme, že nás nečeká nic snadného, neboť soupeř nás při posledním vzájemném měření sil porazil na 

Easter CUPu, takže jsme mu vlastně měli co vracet. Utkání samotné jsme začali poměrně dobře, do 

první gólové šance se dostal Dědek, který po nahrávce od Matese postupoval sám na soupeřovu 

branku a i když si položil brankáře, míček do branky nezasunul. Poté měl některé šance i soupeř. 

Bohužel jednu z nich dokázal využít a dostat se tak do vedení. Do přestávky stále zbývalo dost času, a 

tak jsem s nepříznivým výsledkem chtěli ještě něco udělat. Dlouho se nám to nedařilo ale nakonec 

střeleckou smůlu protrhl Oňásek, a postaral se tak o vyrovnání. O zhruba minutu déle to bylo ještě 

veselejší, to když se důrazem ve velkém brankovišti prosadil Dědek. Ve zbývajících dvou minutkách 

první třetiny jsme soupeře přitlačili před branku, bohužel žádný gól už jsme nepřidali. Do druhé části 

jsme šli s tím, že musíme pokračovat stejně aktivně, jako jsme končili první část a určitě se nám 

podaří nějaký gól přidat. První možnost na přidání gólu nám nabídl soupeř, když v brankovišti sekl 

Dědkovi po hokejce, když se chystal střílet do prázdné branky, za což následovalo trestné střílení. K 

jeho exekuci se postavil náš “mág” Kepi, zakončoval jako vždy střelou, bohužel tentokráte to však 

nevyšlo. Naštěstí pokračovala naše přesilovka, kterou už jsme využít dokázali, když se prosadil Kepi a 

odčinil tak svůj nezdar z nájezdu. Dál jsme se snažili hrát aktivně a navýšit náš náskok, což se nám 

také podařilo díky Mírově přesně umístěné střele. To už se pomalu blížila polovina utkání a jelikož  



povrch v tělocvičně není moc ideální, tak jsme si v půli zápasu měnili se soupeřem strany. Získané 

vedení nám poněkud uchlácholili a tak jsme polevili v aktivitě a zároveň začali kupit chyby, který 

soupeř dokázal využít a snížil na 2:4. Naštěstí chvíli poté jsme opět odskočili na tříbrankový rozdíl, o 

což se postaral Mates. Ovšem soupeř do druhé přestávky ještě jednou korigoval parádní střelou z 

volného úderu. Do závěrečné třetiny jsme tak vstupovali s dvoubrankovým náskokem. Na soupeři 

byla patrna obrovská snaha o vyrovnání, především v osobních soubojích, které často překračovali 

čistou hru. Také jsme dostali další příležitost přesilové hry, ale tentokrát jsme ji bohužel nevyužili, 

přestože šance byly. Soupeřův stupňující tlak a naše chyby v obraně postupně přinesly své ovoce. 

Nejprve po Mírově nedostatečném pokrytí soupeře v brankovišti bylo skóre už jen 5:4 a za další 2 

minutky to bylo ještě horší. Soupeřův hráč prošel lehce kolem Matese a poté kolem Nesviho, oběhnul 

branku a postaral se o vyrovnání. To do konce zápasu chyběli nějaké 4 minutky. Jelikož jsme se s 

remízou nechtěli spokojit, poslali jsme na hřiště speciální formaci (Mates, Milan, Kepi), která se měla 

postarat o vstřelení vítězné branky. Soupeře jsme doslova zamkli před jeho bránou. Více něž dvě 

minuty se žádná střela neujala, až poté se svým druhým gólem v utkání prosadil Míra a strhl tak 

vedení na naší stranu. Ve zbývající zhruba minutce a půl jsme chtěli především držet míček za 

soupeřovou brankou, což se nám také dařilo. V samém závěru měl ještě šanci na pojištění výsledku 

Papiňák, ovšem trefil pouze tyčku. Soupeř už však na další vyrovnání neměl síly, a tak jsme si připsali 

vydřené, avšak zasloužené vítězství. O tom, kdo se stane hvězdou utkání nebylo do poslední chvíle 

jasno, ovšem Mírův druhý a především vítězný gól vše rozhodl, takže….GRATULUJEME Míro!!!  

Sestava: Jára – Míra, Mary, Onas, Nesvi – Mates, Kepi, Dědek, Filip, Milan, Papiňák Branky: Míra (2), 

Mates (1), Kepi (1), Dědek (1), Oňas (1)  

Děkujeme Šárce a Katce, které nám jeli fandit a zároveň nám pořídili pár fotek.  

Pacovští Honzíci – Kana Team 2:0 (0:0;0:0;2:0) 
K tomuto utkání jsme vzali dalšího nadějného hráče a sice Honzu Tomšů (dále jen Jenc), tak jsem byli 

zvědaví jak se uvede. Nutno říci, že svou premiéru zvládnul na výbornou, gól sice nedal ale šance si 

vypracovat, takže jen tak dál. Ale teď už k samotnému zápasu. Od samého počátku bylo utkání velice 

vyrovnané. Po pár minutách se nám dokonce naskytla možnost přesilové hry, kterou jsem bohužel 

nevyužili. Věší šance měl v první třetině spíše soupeř, když jednou šli v podstatě 2 hráči sami na 

Maryho, ten je však bravurně vychytal a jednou dokonce trefili tyčku. Jelikož ani my jsme své 

příležitosti nevyužili, skončila první třetina bez branek, a bylo jasné, že toto utkání rozhodně nebude 

nic jednoduchého a budou rozhodovat jen maličkosti. Druhá třetina pokračovala v duchu té první. 

tedy opět velmi vyrovnaná hra se šancemi na obou stranách. I v této části hry jsme měli možnost 

zahrát si přesilovku, bohužel však ani tentokrát to nedopadlo dobře. Přesto jsme v této třetině měli 

největší šanci my, to když se Ondra probil před branku a místo přihrávky na úplně volného Michala 

zkusil své štěstí sám, bohužel neúspěšně. Před třetí třetinou tak na ukazateli stále svítilo skóre 0:0. O 

přestávce jsem si tedy řekli, že v případě potřeby hru stáhneme na menší počet hráčů. Hned v první 

minutě poslední části hry se však v obrovské šanci ocitl Kepi, jenže jeho střelu do prázdné branky 

zastavil soupeř pouze skluzem, za což následoval samostatný nájezd. K jeho exekuci se tentokrát 

postavil Mates, neboť Kepimu se poslední dobou moc nedařilo, a svůj úkol zvládl na výbornou a 

poslal nás do vedení 1:0. Soupeř se však nevzdával a dál byl velmi nebezpečný, po pár minutách 

dokonce nastřelili druhou tyčku. Poté jsme měli my příležitost pojistit si vedení další přesilovkou, 

jenže ani tu třetí jsme využít nedokázali. Svou šanci na přesilovku pak dostal také soupeř, naštěstí se  



nám ji podařilo ubránit. Jak se pomalu blížil konec utkání, museli jsme si stále více dávat pozor aby 

jsme neudělali chybu v obraně. To se naštěstí nestalo. Naopak v obrovské šanci na pojištění výsledku 

se ocitl Papiňák, který dostal výbornou přihrávku od Nesviho, díky níž se ocitl sám před brankářem, 

kterého sice překonal, ovšem míček skončil těsně vedle branky. Akce naštěstí pokračovala a míček se 

dostal ke Kepimu, který protrhl svou střeleckou smůlu v tomto zápase a naším druhým gólem rozhodl 

o naší výhře. Ve zbývající minutce zápasu už se nic nestalo a my si tak mohli připsat třetí vítězství v 

ponikovce. Vybrat hvězdu tohoto utkání nebylo nic jednoduchého, za tu největší bych označil 

“konstrukci naší branky”, která nás dvakrát zachránila, ale když by jsme měli vybrat nějakého hráče 

tak asi Mates, který zachoval chladnou hlavu při nájezdu a zajistil tak naše vítězství, 

takže…GRATULUJEME!!!  

Sestava: Mary – Míra, Oňas, Nesvi – Papiňák, Mates, Filip, Michal, Kepi, Jenc  

Branky: Mates (1), Kepin (1) Děkujeme Šárce a Járovi za podporu a fokty ze zápasu.  

Pacovští Honzíci – Evergreens 4:5 (2:2;1:1;1:2) 
Tohle utkání bylo soubojem o první místo v tabulce. Lépe jsme do něj vkročili my, když nejprve po 

zhruba dvou minutách jsme měli možnost přesilové hry. Tu jsme bohužel ještě nevyužili, třebaže 

šance byly. Krátce po přesilovce jsme se už však dočkali a poté co se prosadil Kepi jsme vedli 1:0. O 

chvíli později to bylo dokonce ještě veselejší, to když se po přihrávce od Filipa prosadil střelou do 

prázdné brány Mates. Dalo by se říci, že až do 8. minuty jsme měli zápas jasně pod kontrolou. Poté 

však začal úřadovat také soupeř. Nejprve taková nemastná neslaná střela skončila k překvapení všech 

za Járovými zády (to se hold občas stává), a poté chvíli před půlkou nezachytil Šivd nabíhajícího hráče, 

a ten se postaral o vyrovnání. O přestávce jsme si řekli, že bychom měli navázat na výkon ze začátku 

zápasu. To se sice dařilo, ale spíše jen první lajně, která na hřišti působila velice svěžím dojmem a 

vypracovávala si jednu šanci za druhou, až se jedna ujala. To si pro změnu vybral slabší chvilku 

soupeřův gólman, když po Filipově střele si v podstatě sám srazil míček do branky. Poté byl opět 

aktivnější soupeř, což vedlo také k dalšímu vyrovnání. A jelikož Papiňák ve velké šanci trefil pouze 

břevno, stejně jako jeden hráč soupeře, bylo i po druhé části hry nerozhodné skóre. Bylo jasné, že 

konečném výsledku budou rozhodovat jen maličkosti. Ve třetí třetině se nejprve misky vah překlopili 

v náš neprospěch, když se soupeř dokázal prosadit důrazem před brankou. V tu chvíli nastoupila na 

hřiště speciální formace, která měla za úkol alespoň vyrovnat stav zápasu. To se také po dlouhém 

dobývání podařilo a druhým gólem v zápase se prosadil Kepi. Ve zbývajících 5 minutách jsme se 

snažili strhnout vedení na naší stranu. Místy jsme si vytvořili opravdu drtivý tlak, v jednu chvíli dorážel 

dokonce Kepi míček do prázdné brány, bohužel však minul. A tak přišel trest ze strany soupeře. 

Pouhých 15 vteřin před koncem jsme si nechali jednoho soupeře utéct a když ho Nesvi nedokázal 

zastavit dostal se až před Járu, kterému udělal kličku a zakončil do prázdné branky. Do konce už 

bohužel zbývalo málo času na vyrovnání a tak jsme si po dlouhých třech letech připsali porážku. Jak 

velí zvyklost měla by být vyhlášena hvězda zápasu. Po porážce je to velice těžké ale přesto…hvězdou 

nebo spíš hvězdami dnešního zápasu je náš první útok (Filip, Mates, Kepi), kteří hráli opravdu velice 

dobře…..”GRATULUJEME”.  

Sestava: Jára – Oňas, Nesvi, Kony, Leoš, Michal – Papiňák, Mates, Filip, Milan, Kepi, Šivid Branky: 

Kepin (2), Mates (1), Filip (1)  

Děkujeme Robinovi a rodině Marešových, kteří nás přijeli na zápas podpořit.  



Pacovští Honzíci – Lamas 9:1 (4:0;1:0;4:1)  
Toto utkání se na podnikovku hrálo netradičně v sobotu dopoledne (ale dalo by se říci, že nám to 

spíše vyhovovalo). Od samého začátku jsme byli aktivnějším týmem, přesto první vyloženou šanci měl 

tým soupeře, když naši útočníci nepokryli dostatečně soupeřovi hráče a nechali je vystřelit z druhé 

vlny. Poté už jsme se začali prosazovat hlavně my. První gól dal střelou z dálky Kony, čímž pokřtil svou 

novou hokejku. O druhý gól se postaral Filip (to ještě netušil jak se mu bude dnes dařit a nebo jestli 

tušil :)…). Třetí gól přidal Mates a pár vteřin před koncem první třetiny dal svůj druhý gól Filip, když 

dorazil míček do odkryté branky. Krom šance v úvodu zápasu jsme v této části hry soupeře k ničemu 

nepustili. Druhá třetina probíhala ve volnějším tempu, přesto jsme hru stále měli pod kontrolou. O 

jediný gól v této části se postaral Míra. Do poslední třetiny už nenastoupil Kony, který v průběhu 

druhé třetiny schytal “koňára” a tak zůstal sedět. V této části se nám opět střelecky dařilo jako v první 

třetině. Nejprve Filip dokončil svůj hattrick, poté se prosadil Šivid. A aby toho nebylo málo podařilo se 

Filipovi přidat i 4. gól (dokonce měl šanci aby dal i pátý, ale bohužel neuspěl). Poté jsme udělali 

ojedinělou chybu v obraně a nechali soupeře aby vstřelil alespoň čestný gól, což nás samozřejmě 

mrzí, neboť všichni přáli Járovi nulu. Skóre zápasu uzavřel svým druhým gólem Šivid. Celkové vítězství 

9:1 je velice potěšující, nebýt však několika spálených Papiňákových šancí, mohl být rozdíl ve skóre 

mnohem výraznější. Vyhlásit hvězdu utkání není nikterak složité, neboť čtyři góly mluví za vše…takže 

GRATULUJEME Filipe!!!  

Sestava: Jára – Oňas, Míra, Kony, Michal – Papiňák, Šivid, Milan, Filip, Mates, Nesvi Branky: Filip (4), 

Šivid (2), Mates (1), Kony (1), Míra (1)  Děkujeme Marymu, který s námi jel aby nás podpořil nás a 

udělal pár foteček. 

Pacovští Honzíci – Beer Brothers 7:0 (2:0;3:0;2:0) 
Tohle utkání by snad bylo lepší kdyby bylo dopředu kontumováno a my si alespoň ušetřili cestu a 

páteční večer. Soupeř k zápasu totiž nastoupil pouze v pěti hráčích v poli a s brankářem, takže neměli 

nikoho na střídání. K tomu všemu ještě bylo znát, že k utkání se dostavili nejspíše z nejbližší hospody 

a hra podle toho také vypadala. Soupeř neměl nejmenší snahu běhat a jakkoliv se snažit a jelikož my 

jsme se “chůzi” přizpůsobili, postrádala hra jakékoliv tempo a akci. Samozřejmě po celou dobu se 

hrálo na jedno branku, takže Jára dnes ani nemusel jezdit. V první třetině se nám podařilo skórovat 

“jen” 2x, konkrétně se o to postarali Jenc svým prvním a zároveň vítězným gólem v podnikovce a 

Mates. Konec první třetiny a začátek té druhé orámovala naše přesilovka, kterou jsme však 

nedokázali využít. Zhruba v polovině zápasu měl možnost přesilovky i soupeř po vyloučení Papiňáka 

za opakované přestupky, ovšem místo snahy o korigování výsledku jsme to byli opět my, kdo útočil a 

dokonce se nám podařilo přidat jeden gól. Postaral se o něj proměněným trestným střílením Mates. 

Do konce této třetiny jsme přidali ještě další dvě branky, střelecky se prosadil Mates a Nesvi, který 

využil přesilovou hru. I v závěrečné třetině pokračovala hra na jednu branku, přičemž se nám podařilo 

přidat další dvě branky z hole Kepiho a Milana. Je otázkou na kolik mají takováto utkání smysl, přesto 

za tři body jsme samozřejmě rádi. Ještě zbývá vyhlásit hvězdu utkání, i přesto že Jára vychytal nulu 

(což nebylo těžké) a Mates nastřílel hattrick, hvězdou tohoto utkání se stává díky své bojovnosti a 

nasazení po celou dobu utkání….JENC…gratulujeme. 

Sestava: Jára – Oňas, Nesvi, Papiňák – Mates, Jenc, Dědek, Milan, Filip, Kepi 

Branky: Mates (3), Nesvi (1), Jenc (1), Kepi (1), Milan (1) Děkujeme Zdendovi, kdyý nás přijel podpořit 

a pořídit videozáznam z tohoto utkání. 



Pacovští Honzíci – Rychlá Rota 19:0 (6:0;6:0;7:0) 
Zhruba nějakých 12 hodin po posledním zápase nás čekal další “outsider” podnikovky. Ovšem na 

rozdíl od včerejšího zápasu je soupeři nutno nechat že měl snahu hrát florbal a chtěl dát gól, 

několikrát musel Jára předvést dobré zákroky. Přesto stejně jako ve předchozím zápase se hrálo 

téměř na jednu branku. Do vedení jsme se dostali hned po 8 vteřinách, když Matesovu střelo 

usměrnil do branky Filip. Poté nastala Matesova chvilka, když v rozmezí tří minut zaznamenal čistý 

hattrick a my už tak vedli 4:0. Do konce třetiny se ještě prosadil Jenc a Nesvi, který stejně jako včera 

dokázal využít naší přesilovku. I ve druhé třetině jsme konto soupeře zatížili 6 brankami. Po pár 

vteřinách se prosadil Nesvi, následně Filip a poté opět Nesvi, který také završil hattrick. O zbylé tři 

branky se postupně postarali Milna, Míra a Jenc. Jelikož o vítězi bylo dlouho dopředu jasny, jedinou 

“neznámou” před třetí třetinou bylo, zda-li se nám podaří nastřílet 20 branek. Učte této části hry 

otevřel svým 4. gólem Nesvi. Poté svůj první hattrick v Honzících završil Jenc. O patnáctý gól našeho 

týmu se postaral Papiňák, který se tak konečně trefil po dlouhé době a několika spálených šancích. 

Na 16:0 zvyšoval Oňásek, střelecky se tak prosadili všichni tři obránci. O 17. gól se postaral Filip a tedy 

další hattrick tohoto zápasu. Svůj čtvrtý gól zaznamenal i Jenc, a tak to bylo už 18:0. Posledním 

hráčem, který v tomto utkání ještě neskóroval byl tak Kepi (asi byl nervózní z Katky v hledišti :D), 

ovšem nakonec i on se zapsal do střelecké listiny a upravil na konečných 19:0. Třeba že do konce 

zápasu zbývaly ještě zhruba dvě minutky toužený 20. gól jsme nepřidali. I přesto můžeme být 

nadmíru spokojeni. Vybrat hvězdu tohoto utkání není nic jednoduchého a zasloužili by si to snad 

všichni, přesto i v tomto utkání bude vyhlášen JENC…gratulace…zasloužil si to svou výtečnou 

střeleckou potencí a možná také proto aby to svoje “placení” měl ještě trochu dražší. 

Sestava: Jára – Oňas, Papiňák, Míra – Mates, Nesvi, Jenc, Milan, Filip, Kepi 

Branky: Jenc (4), Nesvi (4), Mates (3), Filip (3), Milan (1), Míra (1), Papiňák (1), Oňas (1), Kepi (1) 

Děkujeme Katce, která nás přijela podpořit a nafotila nám pár snímků. 

Pacovští Honzíci – Snipers Team 8:4 (3:1;5:1;0:2) 
Případné vítězství v tomto zápase nám mohlo velmi přiblížit 4. triumfu v podnikovce v řadě. Všichni 

jsme si tak byli vědomi důležitosti tohoto zápasu a také tak k němu přistoupili. Do vedení jsme se 

dostali záhy (hned při prvním pobytu druhé lajny na hřišti), to když Milan krásně vysunul přihrávkou 

přes celé hřiště Šivida a ten zaznamenal úvodní gól. A po 14 vteřinách to bylo dokonce už 2:0 pro náš 

tým, poté co se prosadil Milan. Začátek se nám tedy povedl nad očekávání dobře. Poté jsme se 

soustředili především na to, abychom neudělali chybu. Bohužel šanci na vrácení do zápasu jsme 

soupeři nabídli sami, to když byl poněkud přísněji vyloučen Oňásek. Soupeř nabídnutou možnost 

využil a podařilo se mu snížit na 2:1. Vyrovnání jsme však nedovolili a naopak po necelých dvou 

minutkách nás Milan svým druhým gólem poslal do dvoubrankového vedení, na tomto gólu je 

potřeba vyzdvihnout především parádní Járovu nahrávku, když výhozem přes celé hřiště poslal 

Milana do samostatného úniku. Ve zbytku první třetinu už se nic podstatného neudálo. I nástup do 

druhé části jsme měli parádní, to když se po minutě a čtvrt dokázal prosadit Kepi, a bylo to tak už 4:1. 

Dál jsme se snažili hrát aktivně a nenechávat soupeři mnoho místa, což se nám v podstatě dařilo. V 

páté minutě se navíc ke střele z obrany dostal Míra a zvýšil už na 5:1. Zvláště povedeným úsekem 

bylo rozmezí 10. a 11. minuty, kdy se nám podařilo vstřelit 3 branky a odskočit tak už na 8:1, to když 

nejprve chladnou hlavu před brankou zachoval Jenc a nedal soupeřovu gólmanovi šanci, poté 

krásnou kombinaci zakončil Mates a následně zaznamenal svůj druhý gól v utkání i Šivid. Dalo by se 



říci, že v této chvíli jsme hru jednoznačně opanovali. Bohužel v poslední vteřině této části jsme 

nechali soupeře ještě snížit (třebaže se o tomto gólu dlouho diskutovalo a rozhodčí ho potvrdili 

vlastně až na začátku poslední třetiny). Uznání snižujícího gólu nám nikterak nevadilo, neboť náš 

náskok byl poměrně “luxusní”, přesto ve florbale je všechno možné a my nechtěli dopustit žádné 

drama. V této třetině už jsme se tolik nepouštěli do útoku, přesto v další velké šanci se objevil Šivid, 

který už střílel do prázdné branky, ovšem trefil jen tyčku. Do poslední třetiny zasáhl také 5. obránce 

Michal a nevedl si vůbec špatně. Už už to vypadalo, že utkání se v poklidu dohraje za stavu 8:2, 

bohužel dvě minutky před konce jsme si vybrali slabší chvilku, když jsme nechali soupeře snížit na 

konečných 8:4. To však na našem vítězství nemohlo už nic změnit a my tak udělali důležitý krok za 

další obhajobou prvenství. Jak je tradicí, ještě je potřeba vyhlásit hvězdu utkání, ani dnes to nebylo 

nic jednoduchého a zasloužil by si to celý mančaft, přesto za několik důležitých zákroků, výbornou 

přihrávku a dirigování hráčů před sebou se dnešní hvězdou stává….Jára….GRATULUJEME!!!. 

Sestava: Jára – Oňas, Nesvi, Míra, Papiňák, Michal – Mates, Filip, Jenc, Milan, Kepi, Šivid 

Branky: Milan (2), Šivid (2), Kepi (1), Míra (1), Jenc (1), Mates (1) 

Děkujeme Divochovi a Marymu, kteří i přes to, že se nevešli do sestavy se přijeli podívat a dále Katce 

a Robinovi, kteří nás také podpořili a udělali pár fotek. 

Pacovští Honzíci – FbC Loupak.cz 16:2 (4:0;3:1;9:1) 
Jelikož hned po tomto zápase jsme jeli na velikonoční turnaj do Dačic, vyrazili jsme v poměrně 

početné sestavě abychom se příliš neunavili. I samotný začátek zápasu napovídal tomu, že se 

nechceme unavit, neboť tempo v úvodu nebylo nikterak velké. Postupně jsme ale přitápěli pod kotel 

a výsledkem toho byl první gól z hole Divocha, když se prosadil důrazem před brankou. I o druhý gól 

se postaral Divoch a to pouhých 15 vteřin po tom prvním. Do konce této třetiny se nám pak podařilo 

skórovat ještě dvakrát, nejprve se prosadil Kepi a poté Mates. I ve druhé části hry jsme byli jasně 

lepším týmem. Po necelé minutce dovršil svůj hattrick Divoch, jak jinak než dobrou orientací v 

brankovišti soupeře. Poté jsme sice dovolili soupeři korigovat na 1:5, ovšem závěr této třetiny opět 

patřil nám. Na 6:1 zvyšoval Kepi, čímž se přiblížil Divochovi na jeden gól, ovšem ten vzápětí svým 4. 

gólem v utkání Kepimu opět odskočil. Do třetí třetiny nastoupil už i Míra, který zapomněl na přesun 

začátku zápasu a tak dorazil se zpožděním. Ovšem ukázal se jako dobrá posila, neboť při každém jeho 

střídání padnul gól. V podstatě celá třetí třetina by se dala shrnout jako jeden velký střelecký koncert, 

o který se především starali Kepi, Milan a Mates, kteří soutěžili o to, kdo dožene Divocha, nebo ještě 

lépe kdo ho předežene. Po půlminutce se na dostřel dostal Kepi, který také završil hattrick – 8:1. O 

dalších 25 vteřin později dává Milan svůj první gól – 9:1. Za zmínku stojí především autor jubilejního 

10. gólu, a tím není nikdo jiný než Luděk (takže by se mohl chlapec trochu plácnout přes kapsu). Poté 

se opět prosadil Kepi, čimž střelecky dotáhl Divocha – 11:1. Na 12:1 zvyšoval svým druhým gólem 

Milan, následně svůj druhý gól zaznamenal také Mates – 13:1. Poté přišla opět Pepiho chvíli a 5. 

gólem se osamostatnil ve střeleckém minisouboji – 14:1, tento gól padnul dokonce v našem oslabení, 

kdy si svůj trest odpykával Mates. V tom samém oslabení se ještě podařilo soupeři trochu šťastným 

gólem korigovat na 14:2, ovšem Mates hned po svém návratu na hříště přidal náš 15. gól a sám také 

dovršil hattrick. O poslední zářez tohoto zápasu se nemohl postarat nikdo jiný, než vítěz střelecké 

soutěže, tedy Kepi a 6. gólem (alespoň podle zápisu) ustanovil výsledek na konečných 16:2. Díky 

tomuto vítězství jsme si už na 99,9% zajistili obhajobu prvenství v podnikovce. Zbývá ještě vyhlásit 

hvězdu tohoto utkání, a tou se stává…Kepi…GRATULUJEME!!! 



Sestava: Jára (Mary) – Oňas, Nesvi, Míra, Papiňák, Michal – Mates, Filip, Jenc, Milan, Kepi, Divoch, 

Luděk 

Branky: Kepi (6), Divoch (4), Mates (3), Milan (2), Luděk (1) 

Děkujeme Robnovi za pár fotek ze zápasu. 

Pacovští Honzíci – Florbal Durex 10:1 (4:0;4:0;2:1) 
Předposlední zápas Podnikovky (později se ukázalo, že šlo vlastně o náš poslední) jsme hráli proti 

týmu, se kterým se nemáme zrovna dvakrát v lásce, a tak jsme si říkali jak asi bude utkání vypadat. 

Naštěstí až na jednoho hráče (jiný už asi nebude) šlo o velice férové a čisté utkání. Ale teď k 

samotnému zápasu. Vstup do utkání jsme měli doslova raketový, neboť Mates už po 8 vteřinách 

otevřel skóre střelou takříkajíc z “kruhu” (sám Mates v tomto utkání potřeboval nasbírat co nejvíce 

bodů, aby se pokusil vyhrát “kanadu”). Netrvalo dlouho a do dvoubrankového vedení nás poslal 

Milan. Soupeře jsme v počátku do vyložených šancí nepouštěli, ale přesto jsme se museli mít na 

pozoru. Několikrát se nám stalo, že jeden hráč soupeře zůstal za obranou a pak to za nás musel hasit 

Jára. Přesto góly jsme přidávali výhradně my. O ten třetí se zasloužil Kepi (druhý bod v zápase si 

připsal Mates za asistenci), a účet první třetiny uzavřel parádní tečí Matesova nahození (v tuto chvíli 

Mates bodově dohnal nejproduktivnějšího hráče soutěže) Filip, kterému se tak vyplatila 

předzápasová výměna čepele a po delší době se mohl opět radovat z gólu. O přestávce jsme se 

věnovali hokejovému utkání Česko – Slovensko, neboť pořadatelé prozíravě přinesli televizi 

(samozřejmě o průběhu jsme věděli i během hry). Do druhé půle jsme opět aktivněji vstoupili my. O 

pátý gól se zasloužil Papiňák, který si sběhl před branku a využil Milanovu rozehrávku z rohu (Milan 

prozměnu začal stahovat Matese na pozici nejlepšího nahrávače soutěže). Na 6:0 zvyšoval svým 

druhým gólem Mates (čím se dostal do čela bodování), o náhru se postaral opět Milan. Poté svůj 

druhý gól zaznamenal i Kepi, čímž nás poslal do vedení 7:0, třetí náhru v řadě si připsal Milan a dostal 

se tak před Matese v této statistice. I druhou část jsme vyhráli v poměru 4:0 jako první, neboť náš 

osmý gól dal Michal, který se také konečně dočkal, jemu pro změnu přihrál Mates (pro 

přehled…dotáhl se na Milana). Ve třetí třetině naše hra lehce polevila a soupeř si začal připravovat 

více příležitostí než-li v předchozím průběhu hry. Přesto gól jsme dali opět my. Hattrick v tomto 

utkání zkompletoval Kepi za asistence Milana (opět se tedy osamostatnil v asistencích). Poté jsme si 

dokonce vyzkoušeli hru v oslabení, když byl vyloučen Michal, ovšem soupeři jsme nic nedovolili. 

Přesto se v další průběhu této třetiny dočkali i oni a po slabém Papiňákově zákroku v obraně snížili na 

1:9. Poslední slovo ale samozřejmě patřilo našemu týmu. Jubilejní 10. gól a svůj 4. v tomto zápase dal 

Kepi (střelecky dohnal Matese v týmové statistice s 18 zásahy), alespoň náhrou se na tomto gólu 

podílel Mates (v kanadském bodování celé soutěže tak měl 3 body náskoku a zároveň se dotáhl na 

Milana v asistencích). Hvězdu tohoto utkání opět není vůbec lehké vybrat. V podstatě by si to 

zasloužil Jára za několik dobrých zákroků, Kepi za své 4 góly nebo Milan za aktivitu na hřišti a 5 

kanadských bodů, přesto si dovolím hvězdou vyhlásit Matese, který těch bodů získal dokonce 6 a 

výrazně se tak přiblížil svému cíli…GRATULUJEME!!! 

Sestava: Jára – Nesvi, Michal, Papiňák – Mates, Kepi, Milan, Filip, Jenc 

Branky: Kepi (4), Mates (2), Milan (1), Filip (1), Papiňák (1), Michal (1) 

Děkujeme Robnovi, Katce a Maršovi za podporu při zápase a za pár fotek. 

 



Pacovští Honzíci – FbC Počátky 5:0 kontumačně (uvnitř článek z 

vyhašení) 
Bohužel náš poslední soupeř z nás měl asi trochu strach a tak se rozhodl k tomuto utkání nedorazit 

(pravdou je že by nedali dohromady družstvo, ale takhle to lépe zní). Bohužel to je především proto, 

že Mates tak nemohl dál bojovat o korunu nejproduktivnějšího hráče soutěže a v celkovém 

hodnocení skončil o pouhý jediný bod za vítězem. Slabou útěchou mu tak může být zisk alespoň ceny 

pro nejlépe nahrávajícího hráče soutěže s 16 asistencemi (stejně jako měl Milan, ovšem pro Matese 

podle pořadatelů rozhodl větší počet vstřelených gólů). Jelikož toto měl být předposlední zápas 

celého ročníku (ani ten poslední se prý nekonal kvůli neúčasti jednoho z mužstev), lociky následovalo 

slavnostní zakončení. Je trochu škoda, že se toho účastnila zhruba jen polovina všech tým (navíc ti co 

nepřišli byli všichni pelhřimovští). Nejprve byly vyhlášeny týmy na 12.-4. místě. Poté následovalo 

vyhlášení individuálních ocenění, a jak už je psáno výše Mates si odnesl cenu pro nejlepšího 

nahrávače. Poté se už přistoupilo k vyhlášení nejlepších třech týmů celého ročníku. 3. místo Pacienti 

Luka nad Jihlavou, 2. místo FbC Sádla Jihlava (týmy z Jihlavy udělali obrovský pokrok oproti loňsku), a 

konečně….TRAM TA DA DA DA DAAAAAAAAAAA….1. místo Pacovští Honzíci. Po převzetí skromných 

cen, medailí a poháru jsme si ještě udělali společnou fotku (tedy alespoň těch kteří na vyhlášení jeli) a 

vydali jsme se domu. Vyhlášení oproti loňsku bylo v dopoledních hodinách, a tak se oslavy odložili až 

na večer. 

Závěrem je třeba poděkovat pořadatelům za další úspěšně zvládnutý ročník, naši fanouškům kteří 

nás v hale podporovali a samozřejmě všem hráčům, kteří se na už 4. obhajobě podíleli…DÍKY! 

 


