
Pacovští Honzíci – Pacienti Luka nad Jihlavou 5:0 (2:0;2:0;1:0) 
Jak se stalo již pravidlem opět jsme začínali proti týmu Pacientů a opět vítězně. Jelikož Jára dokázal 

udržet čisté konto, tak vlastně hned první branka, o kterou se postaral Míra, byla vítězná. V první 

třetině se pak ještě dokázal prosadit Milan. Ve druhé části skóroval Nesvi a Mates. Ve třetí třetině 

pak poslední gól zaznamenal opět Nesvi. Vstup do podnikovky se nám tak vydařil. 

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

Branky: Nesvi (2), Míra (1), Milan (1), Mates (1) 

Děkujeme Robinovi za podporu při zápase (ikdyž jen v poslední třetině). 

Pacovští Honzíci – FBC Sádla Jihlava 4:1 (0:0;0:0;4:1) 
Před tímto zápasem jsme řešili jedno velké dilema. A sice bude chytat naše stabilní jednička Jára a 

nás bude málo v poli, nebo si zachytá Mary a v poli nám po dlouhé době bude moci vypomoct Marša. 

Nakonec jsme se rozhodli pro druhou variantu a vzhledem k vývoji a výsledku zápasu se toto 

rozhodnutí ukázalo jako správné (snad už nám Jára odpustil že nedostal příležitost). Už dopředu bylo 

jasné, že utkání bude velice vyrovnané, vždyť šlo o zápas 1. s 2. týmem loňského ročníku. A tyto 

předpoklady byly do puntíku naplněni. V utkání bylo k vidění spousta osobních soubojů i šancí, jen 

góly tomu chyběli. V prvních dvou třetinách jednoznačně kralovali gólmani obou mužstev. A když byla 

odehraná polovina poslední třetiny a na tabuli svítilo skóre stále 0:0, rozhodli jsme se vzít si 

oddechový čas a trochu přeskupit formace. Marša se z obrany posunul do útoku k Matesovi a 

Nesvovi a jeho místo v obraně zaujal Papiňák. Tento tah se ukázal jako velice podařený, neboť čtyři 

minuty před konce se Marša po podařené individuální akci dokázal prosadit. Doufali jsme, že získané 

vedení už dokážeme udržet, ovšem to se nepodařilo. Dvě minuty před koncem se soupeři podařilo 

vyrovnat. Naštěstí pro nás Mates krátce po vyrovnání strhnul vedení opět na naší stranu a vypadalo 

to, že s góly se konečně roztrhl pytel, obzvláště poté co Marša dokázal přidat ještě další dvě branky a 

završit tak svůj hattrick. Třebaže výsledek vypadá poměrně jednoznačně, utkání vůbec jednoduché 

nebylo a toto vítězství je pro nás velice cenné. 

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

Branky: Marša (3), Mates (1) 

Děkujeme Robnovi a Járovi za podporu při zápase. 

Pacovští Honzíci – Snipers Team 2:1 (1:1;0:0;1:0) 
Stejně jako v minulém zápase dostal přednost z našich registrovaných hráčů Marša, tudíž Jára pouze 

fandil ze střídačky. Do branky tak už podruhé musel Mary. Po dlouhé pauze si s námi konečně zahrál 

také Kony. Ale teď už k samotnému zápase. Vstup do utkání se nám celkem vydařil, to když už ve 

třetím střídání se dokázal prosadit Papiňák, kterém před prázdnou branku přihrál Marša. V dalším 

průběhu první třetiny jako by jsme spíše pole vyklidili a soustředili se na udržení výsledku. Když už se 

blížil konec první třetiny a vypadalo to že vedení udržíme Papiňák ve středu místo nahrávky Mírovi 

namazal soupeři do brejku, který sice Mary zneškodnil, ovšem z následného závaru už bylo 

vyrovnáno, to když přihrávka zpoza branky se od Matesovi nohy odrazila do naší branky. Přesto jsme 



se ještě ve zbylých vteřinách snažili strhnout vedení na naší stranu. To se sice nepodařilo, ale alespoň 

jsme získali možnost přesilové hry. Její podstatná část se však už odehrála ve druhé třetině. Soupeře 

jsme sice zamkli před brankou, ale až na jednu střelu Matese (kterou vyrazil Divoch) a šanci Míry jsme 

si nic nevypracovali. Celkově byla druhá část hry vyrovnaná s náznaky šancí na obou stranách, ovšem 

gólmani dominovali nad střelci. Přesto by se dalo říci, že více ze hry jsme měli my. Bohužel skóre se v 

této třetině nepohnulo ani na jednu stranu. Do třetí třetiny jsme vstupovali s tím, že musíme více 

střílet a že tam snad něco spadne. Hra ovšem dále pokračovala v duchu druhé třetiny, tedy bez gólu. 

To se podařilo protrhnout až 7 minut před koncem Matesovi po přihrávce Marši a my se tak mohli 

opět radovat z vedení. Ve zbylé části se dal očekávat nápor soupeře. Zpočátku se nám ho dařilo 

celkem otupit, ovšem s přibývajícím časem tento tlak sílil až vyvrcholil přesilovou hrou, a to do konce 

zbývalo lehce přes 2 minuty. Oslabení jsme však zvládli na výbornou a soupeře nepustili téměř do 

zakončení, dokonce mohl vedení navýšit Papiňák. To se sice nepodařilo ale naše vítězství 2:1 to už 

nezměnilo. Připsali jsme si tak už třetí výhru nad jedním ze spolufavoritů soutěže. 

Sestava: Mary – Kony, Míra, Michal – Papiňák, Mates, Marša, Jenc, Nesvi, Divoch 

Branky: Papiňák (1), Mates (1) 

Děkujeme Robnovi, Járovi a Milanovi za podporu při zápase. 

Pacovští Honzíci – FbC Loupak.cz 8:1 (3:0;2:1;3:0) 
Po třech velice těžkých zápasech jsme se těšili konečně na soupeře z kategorie lehčích. A byla to 

zřejmě představa lehkého zápasu, která stála za naším velice špatným vstupem do zápasu. Od 

samého úvodu jsme si nebyli schopni pořádně přihrát a založit kloudnou útočnou akci, čehož soupeř 

využil a šance tak v úvodu zápasu byly spíše na jejich hokejkách. Přesto do vedení jsme šli my, to když 

se po Papiňákově přihrávce prosadil Mates. Vedení jako by nás malinko uklidnilo a do konce první 

třetiny se ještě prosadili Divoch s Filipem, když oba těžili z důrazu před soupeřovou brankou. Do 

druhé třetiny jsme tak už vstupovali s dobrým pocitem alespoň co se skóre týkalo. Přesto naše hra 

měla k optimismu stále daleko a nebýt bravurně chytajícího Járy, mohl být klidně i vyrovnáno. 

Naštěstí soupeř nedokázal trestat naše chyby v obraně tak dobře jako my ty jeho. Na 4:0 zvyšoval 

Jenc po přihrávce od Oňase a na 5:0 upravil svou druhou brankou Divoch, u obou branek se nám opět 

vyplatil důraz v brankovišti. Do druhé třetiny však stihnul soupeř ještě snížit na pěknou střelou z 

dálky, přesto nebýt naší chyby v obraně, nemuselo k této střele vůbec dojít. Závěr druhé třetiny jsme 

navíc dohrávali v oslabení bez vyloučeného Oňase, přičemž toto oslabení se přenášelo i do začátku 

poslední třetiny. Soupeři se však v přesilovce nepodařilo skórovat. Ani ve třetí třetině se obraz hry 

mnoho nezměnil a bylo k vidění spousta nepřesností na obou stranách, naštěstí góly jsme dále 

přidávali jen my. Svůj druhý gól zaznamenal rovněž Mates po přihrávce od Filipa a když se po 

Divochově nahrávce podruhé trefil také Jenc (což byl náš asi nejhezčí gól, v závěsu jsou obě trefy 

Matese :)) bylo skóre už 7:1. V samotném závěru nejdříve Papiňák trefil tyčku, ovšem chuť si spravil o 

pár chvil později, když po Matesově parádní přihrávce uzavřel velice šťastným gólem účet tohoto 

zápasu na konečných 8:1 (aneb jak řekl později Divoch: “bylo jich 8 tak dostali osmičku”). Třebaže 

jsme si připsali zatím nejvyšší výhru v tomto ročníku, náš výkon byl asi jeden z doposavad nejhorších. 

Sestava: Jára – Oňas, Mary, Michal – Papiňák, Mates, Filip, Jenc, Nesvi, Divoch 

Branky: Mates (2), Divoch (2), Jenc (2), Filip (1), Papiňák (1) 

Děkujeme Robnovi a Milanovi za podporu při zápase a za zápis z utkání. 



Pacovští Honzíci – Evergreens 6:1 (2:0;2:0;2:1) 
Mise s krycím názvem „Green line“ se uskutečnila v pátek 27.ledna 2012 od 20:00 v Pelhřimově v 

rámci pelhřimovské podnikové ligy. Pacovský výsadek se v osvobozené hale shromáždil v silně 

obměněné sestavě. Žádost Milana „BB“ Buřiče o prominutí trestu za zběhnutí do Dačic byla kladně 

vyřízena ve zkráceném řízení. Na poslední chvíli též Milan Paták splnil podmínky pro akci před 

odvodní komisí. 

Cíle akce zněly jasně – udržení první příčky v tabulce ziskem třech bodů a odveta za prohraný zápas z 

minulého roku. I přes strnulý úvod a nepřesné rozehrávky byla akce pod stálou technickou i fyzickou 

kontrolou. Vrchní dozor nad akcí převzal nehrající plk.Doubek. 

Úvodní branka padla po důrazné střele a následné „baseballové“ dorážce Milana. Druhý gól vstřelil 

po ladné otočce Filip. Třetí zásah do sítě protivníka si připsal nováček Paty, který zamířil těsně nad 

nohu brankáře. Branka byla uznána i přes hlasité protesty hostujícího golmana. Další dvě branky 

obstarali Nesvi s Patym, kdy si oba vzájemně vyměnili pozici střelce a nabíječe. Obě branky byly 

zařazeny do soutěže „Podnikový gól roku“. Závěrem nutno zdůraznit jak bodový úspěch obránce 

Leoše, který si při dorážce počkal na skulinku mezi brankovou konstrukcí a přesunujícím se 

brankářem, tak i téměř čisté konto našeho brankáře Marka…..Mise splněna! 

Sestava: Mára – Oňas, Míra, Leoš, Kony – Paty, Filip, Nesvák, Milan, Míchal 

Branky: Paty (2), Milan (1), Filip (1), Mary (1), Nesvi (1) 

Pacovští Honzíci – Lamas 4:1 (3:1;1:0;0:0) 
Tohle utkání se do zlatého fondu podnikovky rozhodně nezapíše. Soupeř k utkání dorazil pouze s 

jedním hráčem na střídání a tak jeho taktika na zápas byla celkem jasná, BRÁNIT, BRÁNIT a BRÁNIT. 

Od začátku se hrálo ve velmi vlažném tempu (spíše by se mělo říci v netempu) a bohužel po většinu 

zápasu se to nezměnilo. Přestože jsme měli míček na svých hokejkách zhruba v 80-90% doby do 

vedení se jako první dostal soupeř, když se mu podařil jeden brejk a Jára měl nejspíš i zakrytý výhled. 

Naštěstí vyrovnání na sebe nenechalo dlouho čekat a poté co Matesovou střelu z dálky gólman 

soupeře jen odrazil, mohl Papiňák pohodlně doklepnout míček do odkryté branky. Nedlouho poté se 

ujala také Šividova střela a my už vedli 2:1, s ohledem na průběh zápasu tak bylo víceméně 

rozhodnuto. I za nepříznivého stavu se soupeř totiž soustředil pouze na obranu. Když to vypadalo, že 

první třetina skončí naším jednogólovým náskokem podařilo se ještě Milanovi překvapit nejen 

obranu soupeře ale i jejich gólmana a zvýšit tak už na 3:1. Obraz hry z počátku druhé třetiny se nijak 

nezměnil a dál se spíše nehrálo než hrálo. Sice jsme nadále obléhali soupeřovo brankoviště jako v 

házené, branku se nám však dlouho vstřelit nepodařilo. Až zhruba v polovině utkání se po Papiňákově 

přihrávce z volného úderu prosadil dalekonosnou střelou Nesvi. Až za tohoto stavu jako by si soupeř 

uvědomil že by se také mohl pokusit o vstřelení další branky a začal trochu útočit, naštěstí všechny 

pokusy pochytal Jára. Ve třetí třetině se utkání v podstatě již jen dohrávalo a nebyla k vidění žádná 

větší příležitost ať na té či oné straně. Stále jsme si tak udrželi letošní neporazitelnost, ale je nutno 

říci, že tentokrát to nebylo vůbec obtížné. 

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

Branky: Papiňák (1), Šivid (1), Milan (1), Nesvi (1) 

 



Pacovští Honzíci – TJ Slovan Kamenické Žáby 4:1 (1:0;1:0;2:1) 
Utkání s nováčkem podnikové ligy pro nás bylo velice důležité. Nejen že šlo o to získat tři body a 

přiblížit se tak prvnímu místo po základní části, navíc bylo toto utkání bylo Oňasovým stým zápasem 

za Honzíky (ani dobytek nepřinesl žádnou flašku) a své 24. narozeniny tento den slavil také Míra (ten 

už se pochlapil více a přinesl flaštičku slivovičky). Oba oslavenci se sice gólově neprosadili, přesto 

mohli být po utkání spokojeni. Tým Kamenice měl před zápasem náš respekt, neboť doteď se mu v 

podnikovce velice daří (dokázali kupříkladu porazit Snipers Team či Florbal Durex). Ale teď už k 

samotnému zápasu. Od samého počátku až po posledního hvizdu se hrálo ve velkém tempu a s 

nasazením od obou mužstev (jaký to rozdíl oproti našemu poslednímu zápasu), přesto jsme více ze 

hry a zároveň i příležitostí měli my. Bylo to i díky lehčí nedisciplinovanosti soupeře, který nám nabídl 

velké množství volných úderů. Přes řadu našich šancí se v první třetině podařilo skórovat jen 

Papiňákovi, který po exkluzivní přihrávce od Matese měl pozici snadnou a pouze zasunul míček do 

prázdné branky. Ve druhé třetině byl obraz hry velmi podobný jako v té první, tedy spoustu běhání a 

šancí na obou stranách. Naštěstí všechny šance soupeře končili na výborně chytajícím Járovi (pokud 

je předtím “nepochytali” obránci). Nám se navíc díky Milanovi podařilo zvýšit naše vedení už na 2:0. V 

závěru druhé třetiny jsme dokonce měli možnost přesilové hry a třebaže velmi blízko gólu byl Nesvi a 

vypracovali jsme si i další slibné příležitosti, mohli jsme také jednou inkasovat, jenže soupeřům únik 

Jára dokázal zlikvidovat. Ve třetí třetině tak dál bylo o co hrát, soupeř stále doufal ve zdramatizování 

tohoto zápasu a my naopak v jeho poklidné dohrání. Ještě blížeji ke třem bodům nás dostal Divoch, 

který po Milanově přihrávce (ten mu tak oplatil asistenci na vlastní brance) skóroval taktéž do 

prázdné branky a když v zhruba pět minut před koncem Jenc zvyšoval na 4:0 (a jak jinak než po 

Milanově přihrávce před prázdnou branku) dalo by se říci, že o výsledku zápasu bylo rozhodnuto. 

Přesto se soupeř stále nevzdával nadějí a zvýšenou snahou chtěl docílit alespoň korigující branky. 

Jenže přemíra jejich snahy vedla k naší další přesilovce, bohužel však nikterak dlouhé, neboť po chybě 

v rozehrávce musel faulovat také Mates a hrálo se tak 4 na 4 a poté si soupeř zahrál dokonce krátkou 

přesilovku, kterou však využít nedokázal. Když už to vypadalo, že se Járovi podaří udržet čisté konto, 

dokázal se soupeř důrazem ve velkém brankovišti prosadit a korigovat tak na 1:4. Jenže to do konce 

chybělo už pouhá půlminutka a tak o zvratu zápasu nemohla být ani řeč, přesto jsme v samém závěru 

málem inkasovali ještě jednou. Konečné vítězství 4:1 (což je náš v podstatě klasický výsledek) nás 

posouvá opět o pořádný kus blíž konečnému prvnímu místu v základní skupině. 

Sestava: Jára – Oňas, Míra, Nesvi, Michal – Papiňák, Mates, Šivid; Jenc, Milan, Divoch 

Branky: Papiňák (1), Milan (1), Divoch (1), Jenc (1) 

Pacovští Honzíci – Florbal Durex 5:2 (0:0;4:1;1:1) 
Z tohoto zápasu nám k jistotě prvního místa po základní části stačil pouze bod za remízu, přesto jsem 

k utkání přistupovali s odhodláním vyhrát neboť souboje s týme Durexu mají vždy velký náboj. 

Předost v brance v tomto utkání dostal Mára, a tak se v poli letos už podruhé objevil Paty. Samotné 

utkání začalo opatrně a v začátcích měli více ze hry hráči Florbalu Durex, především díky dlouhým 

nahazovaným balónům za naší obranu. Veškeré šance však spolehlivě likvidoval Mára. Nějaké 

příležitosti jsme si během první třetiny vypracovali i my, ovšem branku se nám vstřelit nepodařilo a 

tak byl po první třetině stav nerozhodný, a sice 0:0. Ve druhé části bylo vidět mnohem více nasazení 

na obou stranách a také konečně začali padat góly. Do vedení nás poslal Paty, který se dokázal 

zorientovat v prostoru před brankou a dorazit míček odražený soupeřovým brankářem. Chvíli poté se 



prosadil i kapitán Nesvi a naše vedení už bylo dvoubrankové. Hráči Durexu se však nevzdávali a dál 

hrozili především dlouhým náhozy. Přesto jsme další branku přidali my, to když se individuálně 

prosadil opět Paty. V následujícím průběhu zvonily tyčky na obou stranách, nejprve na té naší, a poté 

i na soupeřově straně, to když Paty vykoupal gólmana ale míček do prázdné branky nedostal. Před 

naším čtvrtým gólem přišli velké chvilky Jence, který umotal celou soupeřovu obranu, a poté Mírovi 

předložil parádní přihrávku, a on už tak měl svou pozici jasnou. Ke konci druhé třetiny jsme však 

nepohlídali jednu akci soupeře a tomu se tak podařilo snížit na 4:1, to však bylo v této, na góly 

bohaté, třetině vše. V poslední třetině se utkání spíše jen dohrávalo, třebaže hráči Durexu se stále 

snažili o zdramatizování průběhu, jenže proti byl skvěle chytající Mára. Zdramatizování tak přišlo až 

tři minuty před koncem, kdy jsme inkasovali gól na 4:2. V následném průběhu se hráči Durexu 

pokusili dokonce i o power-play a na pěknou chvilku nás sevřeli před Márou, ovšem branku z toho 

nevytěžili. Naopak po Milanově přihrávce uzavřel gólem do prázdné branky účet tohoto zápasu Paty, 

čímž završil svůj hattrick. Vítězství nám tak dalo jistotu prvního místa a tudíž prvního výběru soupeře 

pro play-off. 

Sestava: Mára – Oňas, Míra, Kony, Michal – Papiňák, Mates, Paty; Jenc, Milan, Nesvi 

Branky: Paty (3), Nesvi (1), Míra (1) 

Děkujeme Robnovi, Filipovi a Járovi za podporu při zápase. 

Pacovští Honzíci – Rychlé Pivo z Kany 8:4 (1:2;1:1;6:1) 
Výsledek tohoto zápasu nemohl ovlivnit naše konečné postavení v tabulce, přesto jsme rozhodně 

chtěli uspět. Jenže úvod zápasu tomu moc nenapovídal. První střela na Járu skončila v naší brance 

poté co si Jára míček nešťastně tečoval do sítě. Bohužel i druhá střela soupeře skončila v naší síti, 

poté co Milan netrefil v obraně míček a ten skončil za Járovými zády. Ani v další průběhu se nám příliš 

nedařilo a to především ve finální fázi. Když už jsme se dostali před branku soupeře poslední 

přihrávka se nepodařila dle našich představ (malou vinu na tom může mít nerovný povrch 

tělocvičny). V rozletu nás pak přibrzdilo přísné vyloučení Matese za držení hole, jenž však pouze 

bránil Járu, který byl osekáván hráčem soupeře. Oslabení jsme však přečkali bez větším problémů a 

mohli jsme se tak vrhnout do útoku. Po sérii dalších zkažených finálních přihrávek jsme se konečně 

prosadili, to když Milan přihrávkou zpoza branky hledal Papiňáka před brankou, ten však netrefil, 

naštěstí pro něj za ním stál Michal, který pohotově dorazil dostal míček do branky soupeře. 

Výsledkem 1:2 také první třetina skončila. V té druhé jsme se snažili co nejdříve vyrovnat, ovšem 

nadále nás brzdili nepřesnosti v rozehrávce a především finální fázi. Místo našeho vyrovnání tak přišel 

zákonitě trest. Poté co Šivid neuhlídal hráče soupeře to bylo opět o dvě branky. Naštěstí naše 

odpověď na sebe nenechala dlouho čekat a po Papiňákově důrazu před brankářem se míček dostal k 

Matesovi, který měl před sebou prázdnou branku a pohodlně skóroval. Víc se toho ve druhé třetině 

nestalo a tak jsme stále ztráceli na soupeře jeden gól. Hned z kraje třetí třetiny nás mělo přibrzdit 

další přísné vyloučení, tentokrát Papiňáka, který údajně hrál rukou. Jenže oslabení nejen že jsme 

ubránili ale navíc jsme díky Milanovi dokázali vyrovnat stav utkání. O chvíli déle jsme navíc měli 

možnost první přesilovky i my. Během ní si párkrát vyměnili míček Milan s Matesem a druhý 

jmenovaný přesně umístěnou střelou poslal náš tým poprvé v zápase do vedení. Z toho jsme se však 

dlouho neradovali. Krátce po buly dostal soupeř možnost volného úderu, a poté co byla střela 

soupeře tečována Šividem, skončil míček za bezmocným Járou. Opět se tak začínalo od nuly. O pár 

chvil později jsme dostali možnost druhé přesilovky a naštěstí pro nás dopadla přesně jako ta první, 



tedy Matesovou přesnou střelou a naším pátým gólem. Tohle vedení jsme si už dokázali pohlídat a 

navíc ještě zvýšit. Důrazem před brankou se prosadil Mary a zvýšil už na 6:4. Na 7:4 krátce před 

koncem upravil Milan, a na konečných 8:4 svým druhým gólem v zápase pár vteřin před koncem 

završil účet zápasu Michal. Základní část podnikové ligy jsme tak ovládli bez ztráty jediného bodu a 

získali jsme tak možnost první volby soupeře pro čtvrtfinále. Vybírat jsme mohli z trojice Rychlé pivo z 

Kany (které jsme po dnešní souboji nechtěli), FBC Sádla Jihlava (nevyspitatelný soupeř, kterému se 

raději také vyhneme) a Lamas (tým postupující do play-off z poslední 8. pozice). Výběr byl tak 

poměrně snadný a ve čtvrtfinále tak změříme síly s týmem Lamas. 

Sestava: Jára – Oňas, Milan, Leoš, Michal – Papiňák, Mates, Šivid; Jenc, Filip, Nesvi 

Branky: Mates (3), Michal (2), Milan (2), Mary (1) 

Děkujeme Patymu za podporu při zápase. 

První čtvrtfinále: Pacovští Honzíci – Lamas 10:1 (4:0;3:1;3:0) 
Tak tenhle zápas, jak řekl později Šivid, měl vše co mít měl: góly, kiksy, 3 diváky a rozbitý nos. Ale ke 

všemu se postupně dostaneme. Podniková liga začala psát novou historii, když se poprvé začali hrát 

vyřazovací boje. Náš tým si do čtvrtfinále zvolil jako soupeře Lamas, které jsme v sezóně bez větších 

potíží porazili a proto náš postup byl poviností. První nepříjemnost však přišla před samotným 

začátkem. Na předzápasové rozcvičce se zranil Papiňák (blíže nespecifikované zranění zad), do zápasu 

sice nastoupil ale hned střídal a v dalším průběhu první třetiny se na hřišti neukázal a zkoušel bolavá 

záda rozcvičit. Neviděl tak úvodní galapředstavení Milana, jenž se postaral se postaral o všechny 4 

branky úvodní třetiny a zajistil nám tak pohodové vedení. Do druhé části jsme tak vstupovali se 

solidním náskokem a tak se i Papiňák rozhodl, že to přeci jen ještě zkusí a zápas nakonec dohrál, 

místo toho jsme v průběhu druhé třetiny přišli o jiného hráče. Michal dostal v souboji nechtěně 

hlavou (nebo loktem) do nosu, z něhož se valili “doslova proudy krve”. Chvíli jsme se báli aby neměl 

nos zlomený. Pro Michala tak dnešní čtvrtfinálové zápasy bohužel skončili. Z tohoto nepříjemného 

momentu jsem se museli oklepat a dal se soustředit na hru. O další navýšení našeho náskoku se 

postaral Mates, jenž nachytal špatně postavenou zeď i gólmana. Na 6:0 zvyšoval Papiňák, když jeho 

původně myšlená nahrávka na Šivida skončila až v brance. Přesto jsme se dopustili i jedné chyby a 

nechali soupeře zaznamenat čestný gólový úspěch. Skóre druhé části hry uzavřel ještě jednou naší 

brankou Paty. Ve třetí třetině tak bylo jen otázkou kolik branek se nám ještě podaří dát. A hned v 

jejím začátku přidal další gól Papiňák pro krásné kombinační souhře se Švividem. Na 9:1 v náš 

prospěch zvyšoval Mary, když se dokázal prosadit důrazem v brankovišti. O vítězi tak už bylo 

rozhodnuto, zbývalo tak vyřešit kdo se postará o 10. gól. A postaral se o něj Mates, který zužitkoval 

přihrávku od Papiňáka. V samém závěru jsme ještě nechali Máru aby si pořádně zachytal, neboť jsme 

soupeři dali až příliš volnosti (všichni mysleli spíš na útočení, než na bránění). Mára však odolal a v 

prvním zápase jsme si tak připsali pohodové vítězství. 

Sestava: Mára – Oňas, Leoš, Michal, Míra – Papiňák, Mates, Šivid; Jenc, Milan, Paty 

Branky: Mates (4), Papiňák (2), Mates (2), Leoš (1), Paty (1) 

Děkujeme Járovi za podporu při zápase a fotky. 



Druhé čtvrtfinále: Pacovští Honzíci – Lamas 7:4 (2:1;1:1;3:2) 
Na druhé čtvrtfinále nás opustil Jenc, nehrál ani Michal zraněný v prvním zápase a Papiňák i s 

bolestivými zády opět nastoupil. Posílit nás přijel i Nesvi. O osudu série bylo v podstatě rozhodnuto 

(aby šlo utkání alespoň do nájezdů museli bychom prohrát o 9 branek) a tak jsme soupeři dovolili 

posílit jeho tým o dva hráče jež nebyli na jeho soupisce. Naše nasazení v tomto zápase rozhodně 

nebylo 100% a tak měl Mára dostatek příležitostí si pořádně zachytat. Do vedení jsme šli přesto my, 

to když se parádní střelou prosadil Mates. Na 2:0 zvyšoval další pěknou střelou Šivid. Poté se také 

prosadil soupeř a 1. třetina tak skončila našim vedením 2:1. Ve druhé třetině jsme dál pokračovali v 

laxním výkonu, což se nelíbilo hlavně Nesvimu a několikrát nás jako kapitán “sepsul”. V této části hry 

padl na každé straně jeden gól, o ten náš se postaral Mates, a tak jsme stále vedli jen o jednu branku. 

V poslední třetině jsme začali náš náskok nejdříve navyšovat, když se prosadil Milan a po něm Paty, 

ale poté jsme opět polevili, čehož soupeř využil ke snížení. Následně jsme měli možnost zahrát si 

přesilovou hru, jenže její úvod se nám vůbec nepodařil a nechali jsme soupeře snížit opět na rozdíl 

jediného gólu. Na naše trápení během přesilovky se už nemohl dívat Mary a tak vběhnul na hříště 

místo prvního střídajícího hráček a zamířili si to rovnou do brankoviště soupeře, nikterak se 

nerozpakoval a klepnul míček do branky (čímž si udržel parádní bilanci co zápas v poli to gól, tento byl 

už 4.). Výsledkem 6:4 tento zápas skončil a my tak bez potíží postoupili do semifinále. 

Sestava: Mára – Oňas, Leoš, Nesvi, Míra – Papiňák, Mates, Šivid, Milan, Paty 

Branky: Mates (2), Šivid (1), Leoš (1), Paty (1), Milan (1) 

Děkujeme Járovi za podporu při zápase a fotky. 

Ani nový systém Podnikové ligy nezabránil Pacovským Honzíkům v 

zisku dalšího titulu 
Včera se odehrálo v Pelhřimovské sportovní hale na Osvobození finále 6. ročníku podnikové ligy ve 

floorbalu. Do finále se dostali obhájci titulu PH a Pacienti Luka nad Jihlavou. Byl to zápas prvního a 

druhého týmu po základní části. PH ovládli základní část suveréně s pouhými 12 inkasovanými 

brankami z 10 zápasů. Soupeř se prezentoval jen aférou se startem hráče, který nesplňoval podmínky 

startu v této lize a měli mu být odebrány body z těchto utkání. Ale nepochopitelně sami tyto týmy 

byly proti odebrání bodů. A tak Pacienti skončili i po nemastných výkonech na druhém místě. 

Jasným favoritem tohoto utkání byli PH, kteří obhajovali již páté vítězství v řadě ze šesti možných. 

Všechny ukazatele hrály pro ně. V brance se objevil brankářský matador podnikové ligy Jan Mareš, 

který má na svém kontě hodně přes 30 odchytaných zápasů. Obrana poskytla nestora této ligy a 

kapitána Martina Nesvačila, který odehrál 43 utkání s výbornou bilancí 20 branek a 25 asistencí. Útok 

nabízel několik skvělých hráčů, kteří dokázali v předešlých ročnících, že jsou nejlepšími hráči této ligy. 

Matěj Doubek prokázal nejen přesnou mušku ale i cit pro přihrávku, když v 35 utkáních posbíral 42 

branek a 40 asistencí a je nejúspěšnějším hráčem podnikové ligy. Dále pak vytříbený technik Milan 

Buřič jehož 36 utkání s bilancí 36+31 jasně dokládají jeho kvality. Pro tuto sezónu se také v dresu PH 

představil nováček Milan Paták s bohatými zkušenostmi z druhé a třetí ligy v dresu pelhřimovského 

Spartaku a v sezóně tyto zkušenosti přetavil v 11 důležitých branek. V tomto týmu je i mnoho dalších 

zkušených hráčů, kteří kráčí s tímto týmem již šestým rokem po palubovce podnikové ligy. Soupeř 

mohl nabídnout jen odhodlání konečně PH poprvé porazit, což se mu za jeho krátké působení 



v podnikové lize ani jednou nepodařilo. A jedna perlička na konec. PH představili v tomto utkání 

svého nového maskota Amálku. 

Začátek utkání se nesl v opatrném duchu. Pacienti nechtěli brzo inkasovat, aby ze zápasu nebyl 

debakl, jako z některých předchozích a PH si dávali pozor na v sezóně stoupající formu soupeře. Skóre 

otevřel pěknou střelou Doubek po asistenci Diviše P., ale jak už bylo v tomto play-off tak trochu 

tradicí přišel opět smolný vyrovnávací gól z hole Wolfana. Smolné a vlastní góly pronásledovaly PH 

celé play-off. Mentálně a psychicky silný tým PH tyto góly  nerozhodily v žádném zápase play-off. A to 

bylo z první třetiny vše. 

Ve druhé třetině se hra již trochu otevřela. Pacienti pochopili, že vyčkávací taktika jim nehraje do 

karet a že musí více útočit. To ale byla voda na mlýn PH. V polovině třetiny utnul Toman na polovině 

hřiště protiútok Pacientů a po obejití dvou bránících hráčů nedal gólmanovi hostí žádnou šanci, aby 

zabránil doputování míčku do jeho branky. O několik minut později zvýšil vedení PH opět Doubek po 

asistenci Diviše P. Hosté měli také několik slibných šancí. Výborně chytající brankář PH Mareš je ale 

všechny pochytal a tak šli PH do třetí třetiny s dvoubrankovým náskokem. 

Ve třetí třetině Pacienti vrhli všechny své síly do útoku. Z čehož pramenila  branka do sítě PH. A jak už 

jsem podotkl dříve opět to byl smolný gól a to vlastní. Více z úvodního tlaku hosté nevytěžili. Naopak. 

Další branku PH přidal Buřič po asistenci Tomana a opět vrátil PH dvoubrankové vedení. V polovině 

třetí třetiny se ale hosté ještě jednou vzepjali a snížili na rozdíl jedné branky po zásahu Čermáka. To 

ale bylo ze strany Pacientů vše. V dresu PH se ještě jednou trefil Buřič a o osudu utkání bylo 

rozhodnuto. PH opět mohli slavit titul. 

  

Sestava: Mareš- Nesvačil, Toman, Vlach, Jirků, Konečný-Doubek, Buřič, Paták, Papež, Tomšů, Diviš P., 

Souček 

 

 


