
Pacovští Honzíci – Snipers team 5:0 (2:0, 0:0, 3:0) 
I. třetina 

00:00 Vítáme Vás u dnešního zápasu. Rozhodčími zápasu jsou chlapci z Durexu. U časomíry Robin a 

zapisovatel je Paty. 

00:01 Buly vyhrává Snipers team. 

00:30 Snipers team tlačí! 

00: 45 Přihrávka od Milana na Duba a nedává. 

01:00 Michal dělá chybu, napravuje Milan. 

2:30 Zblokovaná střela na Járu, rozehrávka z rohu. 

2:45 Milan střílí nad branku. 

3:00 Mates strefuje do boty Filipa. 

3:15 První nebezpečná střela na Járu. 

4:00 Nesvova střela ze záporného úhlu –2°. 

5:15 Snipers jdou 4 na 2 a nevyužívají. 

6:20 Po chybné rozehrávce Milana zázračně zasahuje Jarmil v situaci 1 na 1 v malém brankovišti. 

7:50 Po přihrávce Milana ze středu hřiště se Nesvák vytáčí okolo hráče a střílí od břevna góóól. 

8:50 Situace 3 na 2 a Milanovi sjíždí míček z čepele. 

9:30 3 na 2 Jenc střílí z první, ale pouze do masky golmana. 

10:22 po přihrávce Milana na Matese střílí ke vzdálenější tyči a gól! 

12:20 Snipers jdou 3 na 2 a Michal pokrývá svým stehnem střelu. 

12:40 Michal zakop a rozbil si hubu. 

13:00 konec první třetiny, počet diváků 5. 

II. třetina 

00:00 Začátek druhé třetiny. 

00:01 Buly vyhrává Mates. 

00: 30 Jarmil zázračně chytá v sedě padáček. 

00:40 Michal střílí malou domu golmanovi soupeře. 



3:45  4 na 1 – Milan, Míra, Mates, Filip. Milan nesmyslnou bekhendovou náhrou zazdil celou akci. 

6:20 Snipers od levého mantinelu baseballovým úderem trefuje tyč. 

7:40 Milan vytáčí od pravého mantinelu golman vykrývá. 

8.00 Rychlá rozehra z rohu po ose Filip Mates a gólem to bohužel neskončilo. 

8:30 Dobrým presingem obránce Míry z velkého brankoviště získáváme míček, Filip netrefuje bránu. 

9:00 Jarmil krásně vychytává krásnou akci soupeře z velkého brankoviště. 

9:33 Konflikt Milan Návpravník za bránou. Milan do něj kope. 

11:28 Milan kosí soupeře u mantinelu, obešlo se to bez vyloučení. 

11:45 Nesvák náhrává, Jence střelí z otočky bohužel vedle. 

12:15 Samostatný nájezd Březiny, pokládá Jarmila a nedává góla. 

12:30 Papíno křižně na Nesváka a Nesvák trefuje nohu golmana. 

13:00 Konec druhé třetiny. Bez gólů. 

  

III.třetina 

00:00 Na buly se staví Milan a nevím, kdo buly vyhrává. 

00:50 Střílí Míra se svou novou hokejkou a strefuje soupeře. 

1:48 Milana při průniku tvrdě trefuje soupeř a padá k zemi, soupeřovi spadly pouze brýle. 

2:30 Michal má kiks, soupeř útočí. 

3:15 Krásná akce a Michal místo střely nahrává. 

4:14 Filip fauluje soupeře při průniku zezadu. 

5:15 Soupeř střílí od levého mantinelu a strefuje tyč, dorážka se nepovedla. 

5:48 Míra rovná soupeře na mantinel a pořadatel Paty musí rovnat mantinely. 

5: 58 Jarmil krásně chytá střelu soupeře. 

6:32 Hráč Snipers na brankovišti netrefuje prázdnou bránu. 

6: 45 Papiňák nahrává na předsedu do pořadatelského prostoru. 

6:58 Filip nahrává skoro před prázdnou bránu, golman si lehá a Mates střílí 3 góól. 

7:15 Milanovi čelenka nesluší, Papiňákovy honzíkovské trenýrky jsou na stole pořadatelů,  hádejte 

v čem hraje? 



9: 58 Krásná přihrávka mezi Jencem a Milanem a zpět a Jenc místo střely krásně nahrává a Milan 

má už snadnou práci a dává gól! 

11:02 Nesváka sráží soupeř k zemi a Nesvák na to: „jdi se vysrat“. 

11:23 Jarmil hází míček za mantinel. 

11:40 Filip je opět vyloučen za opakované přestupky, ale sundal soupeře pěkně k zemi. 

12:15 Po vybojovaném míčku v oslabení, Milan nahrává zpoza brány a Mírá dává svou novou 

krásnou hokejkou gól. 

13:00 KONEC ZÁPASU 

Branky: Nesva (Milan), Matěj (Michal), Matěj (Filip), Milan (Jenc), Míra (Milan) 

Vyloučení: Filip (2 min opakované přestupky), Filip (2 min sekání) 

Sestava: Jára – Michal, Míra, Papiňák, Nesvák, Filip, Mates, Jenc, Milan 

Pacovští Honzíci – Lamas B 9:3 (2:1, 1:1, 6:1) 
Před veledůležitým Pacovským turnajem, ve kterém se hrálo o titul oficiálního mistra Pacova nás 

čekal ještě zápas podnikovky s pro nás velmi nepříjemným týmem Lamas. Snad všechny předchozí 

zápasy s tímto týmem byli velmi nepříjemné a ve všech zápasech vždy vyhrála naše urputnost a 

bojovnost nad elegancí a kreativitou. První dvě třetiny mače tomu také podle průběhu naprosto 

odpovídali. 

Do zápasu jsme nasadili dvě poměrně nevyrovnané útočné trojky, z toho tu druhou lze označit za 

defenzivní s Papiňákem jako mozku na centru, nutno dodat že se této role zhostil se ctí. Přesto právě 

téhle trojce se paradoxně podařilo vstřelit rychlí první gól po brejku a nedůrazu obránců Lamas. Jak 

se nakonec ukázalo, byl to také její poslední zápis do listiny střelců. Celou první polovinu zápasu se 

hrál velmi vyrovnaný zápas. Vždycky když se nám podařilo vsítit gól, soupeř zanedlouho 

vždy  vyrovnal po individuální chybě při bránění. Od konce druhé třetiny začal ale soupeř fyzicky 

odpadat, hráči Lamas přestali běhat a dohrávat souboje a to byla voda na mlýn Honzíků. Začali jsme 

hrát kombinační hru, ke které nás soupeř doteď nepouštěl a když se nám podařilo odskočit o dva góly 

bylo o výsledku rozhodnuto. První lajna si pak ve třetí třetině dělala co chtěla a nakonec celý zápas 

vyzněl jasným výsledkem pro Honzíky rozdílem dvou tříd. Hvězdou zápasu se stal Mates se šesti 

kanadskými body. Palec nahoru ale patří Papiňákovi, který ač bek, se srdnatě porval s rolí mozku 

druhé útočné formace a i přesto, že žádal o přeřazení zápas dohrál na výtečnou na centru. 

Napsal: Šivid 

Branky: Milan (3), Mates (2), Šivid (1), Robin (1), Nesvi (1), Michal (1) 

Sestava: Leoš – Nesvák, Michal, Oňas – Šivid, Papiňák, Jenc – Mates, Milan, Robin 

 Utkání sledovalo 22 diváků 

 



Pacovští Honzíci – FBC Soupák.cz 5:0 (kontumačně) 
Ve třetím kole podnikové ligy jsme si bez boje připsali 3 body, neboť soupeř nebyl schopný dát 

dohromady tým a tak jsme vyhráli 5:0 kontumačně! 

Pacovští Honzíci – Florbal Durex 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) 
Sobotní program podnikové ligy ve florbalu si připravil jednoznačný šlágr kola, souboj prvního s 

druhým týmem tabulky. Skalní fanoušci obou týmů se nejspíš porvali kdesi na mraze před halou, a tak 

se zápas samotný obešel bez zapálených šál, dýmovnic a diváků. 

Nutno přiznat úvodem, že zápas zůstal za očekáváním. Kdo čekal prvotřídní a na pohled krásný 

florbal, musel se obrnit trpělivostí čekajícího pasažéra Českých drah a.s. 

Tým Durex vsadil na tvrdý a lehce provokativní přístup k hráčům a rychlá přenesení hry směrem 

vpřed, která však soustavně narážela na pečlivě bránící pacovské sršně. Únava, která byla zřejmě 

následkem pátečního zápasu s Pacienty z Luk nad Jihlavou, byla znát zejména v koncovce 

pelhřimovského Durexu a Jára v bráně Honzíků začal šeptem počítat parkety, aby neusnul. 

Ovšem i hra Honzíků trpěla navzdory optické převaze řadou nepřesností a byla znát absence 

útočných es Paták-Buřič-Maršík. Pak se ovšem utrhl Dub a dvěma utěšenými střelami zajistil Pacovu 

pohodlný náskok dvou branek. A protože další šance Honzíků, zejména agilně hrajícího Diviše, zůstaly 

nevyužity a Durex si nedokázal poradit s několika dobrými standardními situacemi po zákrocích 

šermířského kroužku v obraně Pacova, odcházela obě mužstva na přestávku s dvougólově rozdílnými 

pocity. 

Do druhé třetiny vlétl Durex se snahou s výsledkem něco udělat a vybičoval se k nejlepší 

pětiminutovce v zápasu. Paradoxně po ztrátě se na pravém křídle se uvolnil skvělým pohybem Dub a 

na závěr akce vybídl ke skórování P.Diviše, který přihrávkou na zlatém podnose nepohrdl a do 

odkryté brány v pohodě upravil na 3:0 pro Pacovské sršně. Následně ale na kontakt dostal Durex 

zlevakráčející Hendrych, který potrestal křižnou střelou a vymetenou šibenicí jedno z mála zaváhání 

obrany Honzíků. 

Po trochu hluché pasáži plné soubojů, povalených branek, pískání rozhodčího Venkrbce a neslušných 

slov hráčů, udeřili ve třetí třetině opět Honzíci. Tomšů se na závěr okulahodící akce opřel mohutným 

nápřahem do míčku a z malého brankoviště jen těsně minul otáčejícího se Kuchaře v bráně Durexu, 

kvalitní síť a branková konstrukce jeho pumelici ustály a skóre bylo v tuto chvíli 4:1. Durex odpověděl 

svou nejpovedenější akcí v zápase, kdy se po přihrávce Běhounka z levého křídla prosadil nepříliš 

těsně hlídaný vytáhlý centr Durexu – 4:2. 

Závěr zápasu si Honzíci pohlídali. Zejména Mareš, který si zjednával silou argumentů zasloužený 

respekt u hrazení, a Souček, který byl schopen udržet za soupeřovou bránou balonek s dvěmaapůl až 

třemi soupeři na zádech, zaslouží pochvalu. Power-play Durexu pak vyústila jen v branku Doktora, 

který po chybné přihrávce se štěstím trefil soupeřovu smutně opuštěnou svatyni. 

Pacovští Honzíci tak zatím k radosti svých fanynek a fanoušků a sponzorů dál kráčí podnikovou ligou 

bez ztráty kytičky. 

Branky: Dub (3), Jenc (1), Doktor (1) 

Sestava: Jára – Doktor, Nesva, Oňas – Filip, Jenc, Dub, Šivid, Leoš 

Napsal: Doktor 



Pacovští Honzíci – TJ Slovan Kamenické Žáby 5:2 
V pátečních večerních hodinách nás čekal trochu nepříjemný soupeř z Kamenice, který v minulém 

ročníku patřil k těm lepším týmům podnikové ligy a tenhle rok na tom není o nic hůř. 

Jedinou nevýhodou byla absence našich klíčových hráčů Marši a Milana, ale ani soupeř neměl své 

klíčové hráče, kteří se podle všeho nemohli kvůli hasičské schůzi zúčastnit zápasu. 

Zápas začal s mírnou převahou našeho týmu, kdy po pár otrkávajících se střelách se ujala dobře 

mířená Dubova střela. Poté následovala přesilová hra, která z naší strany byla zahrána příšerným 

způsobem. Přinesla jeden brejk našeho soupeře, na který mu krásně namazal Jenc, ale Jára to se 

štěstím vytěsnil.  Poté jsme zvýšili na 2:0, ale tento nečekaný gól vzápětí přinesl gól do naší brány, kdy 

soupeř oběhl bránu a Jára se nestihl včas přesunout. Vzápětí Filip zvýšil na 3:1, ale pak opět přišla 

odpověď soupeře na 3:2, kdy nejvyšší hráč na hřišti prostřelil Járu. Tento gól se nedá připisovat 

Járovi, který do té doby chytil i nechytatelné, ale naší nedůslednosti kdy jsme se cpali jen do předu a 

to v 5 hráčích. Zápas pokračoval neustálými chybami v našich přihrávkách a častým necháváním 

volných hráčů vzadu před naší bránou. Klid do našich řad přinesly až góly Nesváka a Leoše. 

Sestava: Jára – Michal, Leoš, Míra – Dub, Filip S., Filip T., Jenc, Nesva 

Branky: Dub (2), Filip S. (1), Nesva (1), Leoš (1) 

Asistence: Filip S. (1), Filip T. (1), Michal (1), Leoš (1), Jenc (1) 

Napsal:  Filip S. 

Pacovští Honzíci – FBC Sádla Jihlava 6:2 
V páteční den nás tradičně čekalo kolo podnikové ligy, kde jsme se setkali s naším ne moc oblíbeným 

týmem a to FBC Sádla Jihlava. Tento tým disponuje velmi rychlými hráči, kteří už od začátku 

ukazovali, že nás chtějí taky jednou porazit. Ale i přes jejich snahu jsme to byli přece jen my, kdo dal 

první gól, a to konkrétně Marša kdy zužitkoval krásnou kombinaci s Milanem a pálil takřka z nulového 

úhlu. Druhý gól přišel následně poté, kdy z pozice obránce vsítil gól Míra. Ač jsme rychle vedli, tak 

soupeř dokázal při  vyloučení Mates za sekání, kdy oplatil vysokou hůl soupeře v jeho obličeji, rychle 

zareagovat na náš dvou gólový náskok důrazem před bránou. Po inkasovaném gólu jsme dostali i my 

možnost zahrát si přesilovku, ale ani jeden střelecký pokus v soupeřově bráně neskončil. I přes 

nevyužitou přesilovku dobře hrající duo Marša a Milan připravili gólovou pozici pro Filipa S. ,  který 

toho využil a mohl jen poděkovat. Nedlouho poté soupeř opět odpověděl brankou na 3:2, která ho 

držela ve hře. Soupeř ale nepočítal s rychlou odezvou našeho nejlépe střílejícího beka Míry, který 

další přesnou ranou odpověděl a zvýšil na 4:2. Poté co se zápas přehoupl do poslední třetiny, začal 

frustrovaný soupeř čím dál více hrát do těla a bezhlavě šermovat hokejkami jako by se vrátili do 

středověkých dob.  Naše hra začala spočívat v tom se rychle zbavovat míčků a tak jsme se dostali až 

k pátému gólu z hole opět Marši. Na 6:2 zvýšil těsně před koncem Mates,který si spravil chuť krásně 

provedenou parádičkou, která byla v nedávné době i na internetu prezentována o hodně horší kvalitě 

hráčem Härkönenem (podle všeho to okoukal od Matese). Někdo by řekl, že gólem na 6:2 a 

písknutím rozhodčího konec zápasu toto utkání skončí, ale pro soupeřova kapitána očividně ne. 

Ukázkou svého prostředníčku naší radující se střídačku, popíchnul odcházejícího Filipa ze hřiště, který 

mu poděkoval a vysmál se. Jelikož kapitán neměl krom dětských gest víc kuráže tak místo něho se do 



slovní potyčky s Filipem pustil jeho dlouhovlasý spoluhráč, a se slovy od Filipa:“ Tak pojď“ přerostl 

konflikt mezi nimi menší strkanicí a po vyběhnutí obou střídaček nasazením kravat v podání Nesváka 

a Doktora. A nesmíme opomenout rváčské schopnosti z Pacovské sokolovny, které se snažil náš 

brankář Mára využit na jednom ze soupeřů. I když toto není náš styl zakončení zápasu, tak si musíme 

přiznat, že ukázat soupeři, že i my se umíme prát není až tak na škodu. 

Branky: Marša(2), Míra(2),Filip S.(1), Mates(1) 

Sestava: Mára – Nesvák, Doktor, Jenc – Paty, Dub, Filip T. –  Marša, Milan, Filip S. 

Napsal: Filip S. 

Pacovští Honzíci – Pacientu Luka nad Jihlavou 5:0 kontumačně 
Již druhý zápas v této sezóně byl kontumován v náš prospěch. Soupeři z Luk, který je pravděpodobně 

naším nejvetším konkurentem v boji o celkový titul, nevyhovoval sobotní odpolední termín zápasu. 

Pacovští Honzíci – Stampi Team 14:1 
V dalším zápase Podnikové ligy v Pelhřimově nás čekal tým mladých a nerozvážných kloučků, kteří v 

ní hrají svůj první rok. V tomto zápase jsme se nebáli, že bychom měli ztratit body, a proto jsme 

nasadili do pole černého koně a tím byl Jarmil. Od začátku zápasu bylo jasné, kdo bude udávat tempo 

hry a kdo bude mít míček na svých hokejkách – samozřejmě jsme to byli my. Po pár 

neúspěšných  střeleckých pokusech a protočení všech našich 10 hráčů se ujala povedená střela 

Milana po pěkné nahrávce z rohu od Jence. I náš druhý gól padl z hole Milana. Třetí gól vsítil Jenc po 

pěkné kombinaci opět s Milanem. Za zmínku také určitě stojí gól Jarmila, který dostal přihrávku od 

Šivida na půlce a běžel na branku, po pěkném shození míčku za sebe na Milana a následném zpětném 

vrácení si udělali z obrany soupeře „Dobrý den“ a skóroval do odkryté branky. Čas pomalu plynul a 

my jsme stále přidávali další branky do soupeřovi branky, který to už nedokázal psychicky unést a 

začal zbytečně dohrávat osobní souboje. S góly začal Dub, poté se 2x za sebou trefil Bobin, který 

odehrál pěkný zápas. Z ojedinělé šance dokázal soupeř prostřelit Máru, který neměl šanci se dostat 

ani do provozní teploty, snížit na 7:1. Poté jsme si zase gólové slovo vzali my. Opět skóroval Dub po 

Šividově asistenci. Na 9:1 zvyšoval Milan, který dovršil hattrick, dále se střelecky prosadil Šivid a 

Bobin, který také dovršil hattrick, to už na ukazateli skóre svítilo skóre 11:1. Na 12:1 zvyšoval opět 

Šivid, který se probil od mantinelu až před branku, kde nedal brankáři žádnou šanci. Náš 13. gól vsítil 

Dub, který také dovršil hattrick a poslední slovo se vzal Milan, který svým 4 gólem v utkání uzavřel 

skóre zápasu na 14:1. 

Na závěr je třeba poděkovat trenérům, kteří zápas dobře odtrénovali a dovedli nás k pohodlnému 

dalšímu vítězství v PL. 

Branky: Milan (4), Dub (3), Bobin (3), Šivid (2), Jenc (1), Jarmil (1) 

Sestava: Mára – Doktor, Michal, Oňas (3. třetina Filip S.), Jarmil – Dub, Filip S. (3. Třetina Oňas), Šivid 

– Milan, Jenc, Bobin 

Trenéři: Knězi, Vašík Napsal: Jarmil 



„Řekni, kde ti muži jsou…“ Pacovští Honzící – Evergreens 16:3 
Citace známé protiválečné písně Judity Čeřovské krásně popisuje začátek a vlastně celý průběh 

pátečního utkání mezi Honzíky a Evergreeny. 

 Při rozcvičce se na polovině soupeře bezcílně potulovali čtyři mladíci a zdálo se, že kohosi vyhlížejí. 

Namísto kavalérie v podobě šesti dobře rostlých harcovníků se připotácel subtilní chlapík 

v brankářské výstroji. 4+1 už je hezký počet hráčů, ale tak akorát do malé tělocvičny se žebřinami po 

celém obvodu. Nouzový draft Evergreenů nakonec skončil chvatným podpisem smlouvy 

s pelhřimovským spartakovcem „Knězim“, který se tím vydal na beznadějnou páteční misi. 

 Vskutku zápas nabídl pramálo dramatických chvil. Evergreeni sice sympaticky bojovali a naznačili své 

možnosti, ale proti jedenácti Honzíkům, kteří měli v zádech ještě staršího z brankářské dynastie 

Marešů, mohli jen doufat, že se pacovský brankostroj zadrhne, žel pro Evergreeny nezadrhl a zápas 

se pomalu stal honbou za kanadskými body. I když tým Honzíků šlapal chvílemi jen na nízké obrátky, 

soupeř už v těchto chvílích šlapal pouze vodu a góly padaly jeden za druhým, někdy se míček ocitl 

v brance i bez přičinění Honzíků. Za zmínku snad stojí jen fakt, že čistý hattrick zkompletovali hned 

čtyři hráči Honzíků. 

 Co říci závěrem. Evergreeni šli za vítězstvím ve čtyřech lidech do pole. „…kdo to kdy pochopí, kdo to 

kdy pochopí…?“ 

 Góly : Maršík 3, Tomovič 3, Buřič 4, Nesvák 3, Tomšů 1, Papiňák 1, +jeden vlastenec 

Čtvrtfinále podnikovky proti Šoupáku 
Pro čtvrtfinále jsme si jako první tým po základní části vybrali tým FbC Šoupák.cz, který skončil na 

osmém místě. I když tým Šoupáku v základní části nijak neoslnil, mohl nám dělat problémy, protože v 

jeho středu je několik nepříjemných hráčů.  Proto jsme tento zápas nechtěli podcenit. To se nám také 

povedlo. Po celkem dobrém výkonu jsme vyhráli 10:0 a o postupu již nebylo pochyb. Standardně 

nadstandardní výkon podal Jára v bráně, pro něhož to jistě nebyl lehký zápas. Soupeř měl jen několik 

střel, al zato byly někdy velice nečekané a nevizpitatelné. 

V druhém zápase šlo už jen o celkové skóre. Chtěli jsme hrát na co nejmenší počet obdržených 

branek. To se ale nepovedlo hned z několika důvodů. Vyrobili jsme několik zbytečných chyb v obraně 

po liknavém přístupu některých hráčů. Dvě branky jsme dostali v 5minutovém oslabení. Zákrok nijak 

nevybočoval z řady běžných faulů, kterých je v podnikovce jak máku.  Ale budiž. Tento zápas jsme 

vyhráli 11:6 a postoupili do SM, kde nás čeká odvěký rival Snipers Team. 

 1 zápas sestava: Jára-Jan, Ondra-Jan, Jan – Milan, Petr, Jan, Martin, Tomáš 

2 zápas sestava: Jan- Jára, Ondra- Jan, Jan – Milan, Milan, Jan, Martin, Tomáš 

Góly: Milan 8, Ondra 1, Petr 3, Jan 4, Martin 1, Jan 1, Milan 3 



Semifinále: Pacovští Honzíci – Snipers Team 5:2 (3:0, 2:0, 0:2), 5:5 

(1:4, 3:1, 1:0) 
V samotném semifinále nás potkal náš dlouholetý rival z podnikové ligy Snipers Team. Tento los se 

nám celkem zamlouval, protože tým – převážně z Horní Cerekve – už za ty roky známe a krom střel 

zdálky jsem nepočítali s ničím novým. 

 První zápas se prezentoval od začátku vyrovnanou hrou obou týmů, ale jen my jsme dokázali využit 

naší střelbu a ujali se celkem brzo vedení. Soupeř postupem času stupňoval tempo, ale i tak jsme to 

byli opět my, kdo dával góly z nepříliš velkých šancí. Postupem času jsme dostali možnost si zahrát 

dvě přesilové hry, které bohužel neskončili gólem. Tato situace dala soupeři ještě větší křídla a on 

dokázal zaslouženě korigovat skóre na  5:2. 

Do druhého zápasu jsme nastupovali s pocitem 3 gólového vedení,o které jsme ale nechtěli přijít. 

Tato myšlenka, ale už od samého počátku zápasu začala dostávat trhliny. Soupeř od začátku 

stupňoval tlak, kdy napadal strašně vysoko a naši obránci tak měli velký problémy zakládat hru 

dopředu. I přes to jsme dokázali proměnit ojedinělé šance a po pár nejistých zákrocích našeho 

brankáře v prvních třetině se povedlo našemu poslednímu muži v poli udržet stav 5:5, který nás 

posunul do finále, kde nás čeká Florbal Durex. 

Sestava: Leoš-Oňas, Filip, Míra, Michal – Marša, TomášKr. ,Milan, Dub, Nesva, Šivid, Paty, Jenc 

Finále podnikové ligy 
Do finálového zápasu jsme nastoupili proti týmu Durex. Florbal Durex si výhrou nad Pacienty zajistil 

postup do finále. Pro nás to byl jednoznačně lepší soupeř, kde jsme předem věděli, že nebude 

docházet k různým zbytečným potyčkám a hra bude mít dobrou úroveň. Na toto finále se z 

registrovaných hráčů postavil Jarmil do brány, a proto úkol zněl jasně! (Hlavně nesmí nikdo vystřelit!) 

Na finálový zápas přišlo i hodně našich fanoušků za což jim patří velké dík v podpoře za šestým 

triumfem. 

Již k samotnému zápasu. Finálový zápas řídili páni Zrzavý a Knězů. Hrálo se 3×13 minut čistého času. 

Od úvodního hvizdu rozhodčího bylo tempo hry vlažnějšího rázu a my jsme pouze čekali na 

soupeřovu chybu v rozehrávce. (Soupeř zbytečně nic nevymýšlel a pouze nahazoval balonek přes půl 

hřiště.) Dobývání brány se stalo nekonečným. Obrana soupeře téměř všechny střely pokryla nebo 

taktickými fauly jsme se nedostali na dostřel brány. Soupeřovu chybu jsme využili v početní převaze 

střelou Matěje. Do konce první třetiny jsme zvýšili ještě náskok, kdy nahrávku od Milana na Matěje 

doběhl Míra a tvrdou střelou propálil gólmana soupeře. 

Do druhé části jsme šli s dvoubrankovým vedením. Jak zazněl hvizd, hra probíhala ve stejném duchu 

jako v první části. My tlačili soupeře na jeho půlce a jen zřídka jsme ho pouštěli na tu naší. To taky 

vyústilo v další náš gól, když se konečně po třech tyčkách trefil Milan skoro od půlky hřiště. Vzápětí 

však přišla euforie ze třech vstřelených branek a my začali propadat víc a víc. To také vedlo k prvnímu 

gólu soupeře. Kdy nás dvakrát potrestal hráč osamocený na velkém brankovišti. A zápas mohl začít 

skoro znova! Naštěstí do konce druhé třetiny přidal uklidňující branku Michal a skóre bylo rázem zase 

o dva „fíky.“ 



Ve třetí třetině jsme nastoupili s cílem „hlavně nedostat gól!“ Ani jsme se nevzpamatovali z tlaku 

soupeře a cca v šesté minutě soupeř snížil ve vlastním oslabení. To se tým Durex dostal do zápasu a 

my mohli pouze vyhazovat míčky od naší brány. V osmé minutě jsme dostali další gól a na světelné 

tabuli svítilo skóre 4:4 a cca 5 min do konce finálového zápasu. Na posledních pár minut jsme 

protřídili své řady a do hry nastoupilo jen pár statečných, kteří ještě posbírali pár posledních sil. Hra 

se rázem stala opatrnější z obou stran. Nikdo nechtěl riskovat propad a odskočit o jeden, takřka 

rozhodující gól. Štěstí však stálo při nás! Milan zpoza brány dokázal míček o gólmana do brány a my 

vedli 5:4 cca 3 min před konce. V tu chvíli na nás chodil jeden útok za druhým. Jenže těžit 

z protiútoků je mnohem jednodušší a Dub krásnou střílenou přihrávkou na Milana, který pohotově 

tečoval míček do brány a stav zápasu byl 6:4. Od vítězství nás dělila pouze 1 minuta. Milan v poslední 

minutě mohl vstřelit ještě 1 gól do prázdné branky s nahrávkou od Jarmila, ale ta přihrávka byla „tak 

těžká,“ že po zkrocení děsně skákavého míčku trefil pouze břevno. Ale to vůbec nevadilo, protože náš 

náskok byl dostačující. Šestý triumf v podnikové lize jde po roce opět do PACOVA!!! 

 

 

 

 


