
Pacovští Honzíci – Beer Brothers 8:0 (4:0;2:0;2:0) 
Do utkání jsme vstupovali s respektem, jelikož náš soupeř byl v podstatě bývalou Kuňovkou, kterou 

jsme zatím nikdy neporazili. Po rychlém gólu Konyho (který využil špatné rozehrávky a šel sám na 

brankáře) se našeha hra uklidnila a do konce první třetiny jsme přidali další tři branky, přičemž 

soupeře jsme defakto k ničemu nepustili. Ve druhé třetině se soupeř sice zlepšil, ovšem větší golovou 

šanci si nevytvořil, pouze střely z dalky, které Leoš s přehledem chytal. Nakopak nám se podařilo 

přidat další 2 branky. Do poslední části jsme vstupovali s tím, že nesmíme nic podcenit a vysledek 

kontrolovat. Na posledních deset minut nastoupil do branky Leoš maldší (Jarda), aby začal sbírat 

zkušenosti. I v této třetině jsme zatížili konto soupeře dalšími dvěmi góly. 

Sestava: Leoš, Jarda – Divoch, Pici, Míra – Kony, Kepin, Víťa, Michal, Papiňák(C); trénér: Milan (tréňa 

je nemocný, tak ho někdo musel zastoupit) 

Branky: Kony (2), Kepin (2), Víťa (2), Papiňák (1), Michal (1) 

Děkujeme Víťovi, Michalovi a Picimu za to že zaskočili za hráče, kteří z různých důvodů nemohli (ať si 

každý z absentujících hráčů přebere čemu dá přednost). 

Pacovští Honzíci – Reklamka 7:1 (1:0;4:0;2:1) 
Po dlouhé době se v našem týmu opět ukázal Dědek, na nemž zápasová pauza zanechala následek. 

Ovšem až na jednu chybu utkání celkem zvládl, doufáme že jeho výkon v příštích zápasech poroste. A 

teď už k samotnému zápasu. V první třetině byla naše hra poněkud neurovnaná a chaotická. Přesto 

se nám podařilo vstřelit jeden šťastný gól. Ve druhé třetině už se naše hra zlepšila a bylo to znát i na 

skóre. Několik pěkných akcí předvedl hlavně Milan. Ve třetí třetině jsme se snažilu hru kontrolovat, 

což ovšem vedlo k více šancím soupeře, který využil naštěstí jen jednu, přesto i v této třetině jsme 

přidali další dvě branky. Děkujeme fanynkám (Petrušce a Ivušce) za podporu a doufáme, že budou 

jezdit častěji. 

Sestava: Leoš – Křepele, Pici, Míra – Kepin, Michal, Divoch(C), Milan; trénéři: Papiňák a Nesvi (tréňa 

je stále nemocný). 

Branky: Milan (3), Kepin (3), Divoch (1) 

Děkujeme Michalovi a Picimu za to že zaskočili za zraněné hráče 

Pacovští Honzíci – Kana Team 6:2 (3:0;1:1;2:1) 
V tomto utkání se v našem dresu představil další nový hráč, a to Fáfa (konečně splnil přísné vstupní 

podmínky). Do utkání jsme nemohli vstoupit lépe, už po 12 vteřinách jsme vedli 1:0, když po krásné 

kombinaci dostal Víťa přihrávku před odkrytou klec a nezbývalo mu nic jiného, než skórovat (typický 

víťagól). Po zbytek první ptřetiny jsme hráli co jsme chtěli, a míček jsme soupeři témeř nepůjčili, 

naopak jsme přidali další dva góly. Do druhé třetiny už nastoupil Divoch (měl zápas ve volejbale). 

Průběh této třetiny už nebyl tak jednoznačný, naopak více hrál soupeř, což se projevilo na snižující 

brance (nemalou úlhu na ní sehrálo špatné nesvákovo pokrytí protihráče). Třetí třetina už byla 

malinko lepší, ale pořáde to nebylo co jsme očekávali. Zhruba v šesté minutě jsme vystřídali brankáře 

a do brány se postalil malej Leoš, který ukázal několik dobrých zákroků, bohužel dostal jeden 



ušmudlaný gól. Naštěstí se nám podařilo vsítit další dvě branky a žádné drama jsme nepřipustili. Na 

zápase jsme měli opět jednu fanynku, tentokráte s dědkem přijela Martina. K našemu velkému 

překvapení se těsně před začátkem utkání objevil Kony (konečne bez berlí), který se zhostil role 

fotografa. 

Sestava: Leoš, malej Leoš – Fafa, Míra, Nesvi(C) – Kepin, Michal, Divoch, Křepele, Víťa; trénéři: 

Papiňák a Milan. 

Branky: Nesvi (2), Víťa (1), Kepin (1), Michal (1), Křepele (1) 

Děkujeme Michalovi, Fáfovi a Víťovi za to že zaskočili za zraněné hráče 

Pacovští Honzíci – Lamas 3:2 (1:0;0:1;2:1) 
Poté co jsme zjistili, že soupeř přijel k zápasu jen s pěti hráči a jedním brankářek říkali jsme si, že 

vyhrát bude snadnou povinností, ale v tom jsme se sec sakramentsky spletli. Od začátku zápasu 

dostal v brance přednost Leoš mladší, aby sbíral cenné zkušenosti (a nutno říci, že náš tým velice 

podržel). Po dlouhodobé nemoci se do sestavy dokonce vrátil i Šivid. Ale teď už k samotnému zápasu. 

Začátek nasvědčoval snadnému průběhu, hned po buly a následné chybě v rozehrávce Lamasů se 

sám před brankáře dostal papiňák, bohužel však nabídnutou šanci nevyužil, ovšem závar před 

brankou soupeře pokračoval nadále a po minutě vsítil naši první branku Kony (to jsme ještě nevěděli, 

že na dlouhou dobu to byla branka poslední). Lehce nabyté vedení nás ukolébalo a mysleli jsme si že 

výhra je jasně naše. Dál jsme se tlačili před branku soupeře, ovšem další branky ne a ne přijít. Naopak 

pomalu začal vystrkovat růžky také náš soupeř, především z dlouhých výhozů jejich brankáře. V první 

třetině už se nic podstatného neudálo (nutno říci, že jsme tomu mohli být i rádi). Do druhé třetiny 

jsme šli s tím, že musíme přidat nějaké další branky, abychom zápas v pohodě dohráli, bohužel opak 

se stal pravdou. Našim střelcům se nedařilo trefovat branku a soupeř stále více hrozil z protiútoků, a 

jeden z nich dokonce přetavil ve vyrovnávací branku na 1:1. Tímto stavem druhá třetina také skončila 

(my jsme opět mohli jen děkovat několika vynikajícím zákrokům našeho gólmana). Třetí třetina 

pokračovala ve stejném duchu jako předchozí dvě, náš tým se snažil tvořit hru, která ale nepřinášela 

žádné ovoce. Pomalu jsme začínali propadat letargii. Během této třetiny se také vyměnili gólmani, 

unaveného Jardu vystřídal Leoš (zajímalo by nás jestli to bylo na přání samotného Jardy, nebo jestli to 

byl příkaz trenéra, kterým byl v tomto utkání právě Leoš). Ve chvíli kdy měl náš tlak na soupeře 

vrcholit, přišla pohroma v podobě vedoucí branky soupeře. Zbývalo nám nějakých 6 minut,abychom 

zápas otočili, nebo se pokusili alespoň vyrovnat. V této fázi zápasu už také přibývalo tvrdších střetů, 

které nám rozhodně nepomáhali. Ovšem zvýšený důraz našich hráčů nakonec slavil úspěch, a 

Divochovi se podařilo vyrovnat (nejprve se dožadoval odpískání faulu, ale když zjistil že jeho střela 

skočila v bráně mohli jsme se radovat z vyrovnání). Tento gól nám dodal další energii, abychom se 

pokusili o vstřelení vítězné branky, na kterou nám zbývalo pořád ještě nějaké 3 minuty. Po chvíli se 

do samostatného úniku dostal Kepin pokusil se o kličku gólmanovi, ten ovšem výborným zákrokem 

svůj tým podržel. Zhruba minutu a pul před koncem utkání po slabé střele soupeře a dobrém výhozu 

Leoše se užuž do samostatného úniku dostával papiňák, poté co byl faulován soupeřem a rozhodčí 

nechal pouze výhodu (což se nám zprvu zdálo jako nesmyslné rozhodnutí), se mu podařilo přihrát 

kepimu, před nímž zívala už jen prázdná brána a on svoji druhou velkou šanci bez větších problémů 

využil. Vedení jsme udrželi až do konce utkání a mohli jsme se tak radovat ze šťastné ale velice cenné 

výhry. Tým Lamas (i přesto že neměl nikoho na střídání) byl doposud naším nejtěžším soupeřem. 



Sestava: Malej Leoš (30. Leoš) – Křepele, Fáfa, Kony – Papiňák, Šivid, Kepin, Divoch, Michal; trenér: 

Leoš 

Branky: Kony, Divoch, Kepin 

Děkujeme Michalovi a Fáfovi za doplnění naší sestavy. 

Pacovští Honzíci – Evergreens 6:1 (2:0;0:0;4:1) 

Sraz před odjezdem k tomuto utkání by se nechal zaměnit se srazem Kosmik kár (škoda 

forman). Vzhledem k tomu s jakými auty jsme jeli, jsme měli i trochu obavy, abychom k zápasu 

dorazili a pokud možno i včas, čemuž moc nepomohl tradiční dědkův pozdní příchod. Nakonec jsme 

vše bez problémů stihli. Do zápasu na naší straně nastoupil po dlouhodobém zranění náš tréňa 

Mates, který se hned zhostil role kapitána. Do zápasu jsme jako vždy nastoupili velmi aktivně, což se 

projevilo na rychlém vedoucím gólu, který vsítil, pro nás trošku překvapivě, Dědek, když dostal ideální 

přihrávku před odkrytou branku a nezbývalu mu tudíž nic jineho než zavěsit (a to před utkáním říkal, 

že neví co bude v útoku dělat). Po pár minutách přidal druhý gól Marša. Tímto prakticky první třetina 

skončila, jelikož žádnou další výraznější šanci jsem si nepřipravili a soupeře jsme témeř k ničemu 

nepustili (až na Matesovo zaváhání při rozehrávce za brankou, ale golman náš tým podržel). Do druhé 

třetiny jsme šli s tím, že chceme nějaké branky přidat aby jsme zápas co nejdříve rozhodli. Šancí jsme 

si na to vypracovali více než-li dost, ovšem zklamala nás koncovka a výborný výkon soupeřova 

brankáře. Zhruba od poloviny této třetiny to vypadalo jako by nám docházely síly, čehož soupeř využil 

k několika minutovému tlaku, ze kterého vytěžili pouze nastřelenou tyčku (ostatní šance pochytal 

dobře chytající Jára). Pauza před třetí třetinou nám evidentně pomohla, jelikož jsme zase byli 

aktivnějším týmem. To se po pár minutách projevilo na změně skóre, kdy nejprve krásnou ranou 

přidal náš třetí gól Šiva a následně se blýskl Kony dvěmi góly za sebou. To přineslo do našich řad 

uklidnění. Od této chvíle jsme se spíše soustředili na udržení čistého konta, což se nakonec 

nepodařilo když zhruba tři minutky před koncem soupeř korigoval výsledek. Poslední slovo ovšem 

měla HVĚZDA zápasu, čili Dědek, když se míček od jeho kolena odrazil do branky (což znamenalo, že v 

tomto zápase dal více branek, než v předchozích dvou sezonách dohromady). Dědek se do statistik 

zapsal nejem svými góly ale také jedním vyoučením, když půl minuty před koncem chtěl docílit 

hattricku a šermoval golmanovi hokejkou před obličejem, což se rozhodčím moc nelíbilo. Dobrého 

týmového ducha jsme následně utužili zastávkou v Čížkově na motorestu, kde jsme si dali pár pivek 

na oslavu našeho vítězství, díky nemuž jsme se opět vrátili na průběžné první místo tabulky. 

Sestava: malej Leoš – Pici, Míra, Mates(C) – Dědek, Michal, Marša, Kony, Šivid; trenér: Papiňák; 

sekretářka: Milan 

Branky: Dědek (2), Kony (2), Marša, Šivid 

Děkujeme Michalovi a Picimu za doplnění naší sestavy. 

Pacovští Honzíci – Snipers team 5:4 (1:0;1:2;3:2) 
Přesto, že se jednalo o náš asi nejdůležitější zápas sezóny, bylo v našem týmu poměrně dost marodů, 

ale i tak jsme si dokázali poradit a soupeře porazit, za čož si zaslouží velké díky všichni co mohli jet a 

jeli. Přednosti v bráně pro tento zápas dostal Leoš, především díky svým zkušenostem (ale 4 

inkasované góly ho v přístím zápase odsoudí pouze na lavičku, sorry mary :D). Jako už tradičně patřil 



úvod našemu týmu, ovšem rychlí gól se nám vstřelit nepodařilo. Zhruba v polovině první třetiny jsme 

dostali možnost přesilové hry, kterou využil Kepin, po “přenádherné” přihrávce Matese, a poslal nás 

tak do vedení. Tento stav jsme si dokázali pohlídat až do konce první třetiny a soustředěnou obranou 

hrou jsme soupeře téměř k ničemu nepustili, až na jednu nebezpečnou střelu v závěru. Nástup do 

druhé třetiny měl lepší soupeř a postupně si začal vypracovávat nebezpečný tlak, který postupem 

času přetavil ve vyrovnávací a následně i vedoucí branku. Za tohoto stavu se byli blíže vítězství v celé 

podnikovce snipeři. Vyrovnání na 2:2 na sebe naštěstí nenechalo dlouho čekat, když si krásně s 

obranou soupeře pohráli kepin a milan. Teď už to zase vypadalo lépe pro nás. Do třetí třetiny jsme šli 

s tím, že nesmíme inkasovat a nejlépe nějaký gól přidat. To se nám podařilo více něž na 100% a třemi 

rychlými góly (z čehož jeden byl opět přesilovkový) jsme šli do nadějného vedení. Mysleli jsme si, že 

to soupeře položí, ovšem nebylo tomu tak. Za nedlouho se sniperum podařilo snížit, čímž se dostali 

do “transu” a na naši branku se poté valil jeden útok za druhym. Došlo dokonce i na tréstné střílení, 

ovšem Leoš si s ním poradil bez větších problémů. Soupeř se přeto stále nevzdával a po přísném 

vyloučení Matese a našem chybném rozestavení při standardce snížili na nebezpečných 4:5. To do 

konce zbývalo ještě nějaké 3 minutky (což je ve florbale spousta času). Ovšem koncovka vyšla našim 

klukům (především matesovi a milanovi) na výbornou a míček soupeři téměř nepůjčili. Po závěrečné 

“siréně” jsme si mohli hluboce oddechnout. Mile nás překvapila hojná účast diváků na tomto zápase. 

Díky patří také našim fanouškům a to Petře, Martině a Tondovi. 

Sestava: Leoš – Pici, Míra, Kony – Dědek, Michal, Milan(C), Mates, Kepin; trenér: Tonda; vedoucí 

družstva: Papiňák 

Branky: Kepin (3), Milan (2) 

Asistence:Kepin (2), Mates(2) 

Děkujeme Michalovi a Picimu (který i přes zdravotní problémy jel s námi) za doplnění naší sestavy 

Pacovští Honzíci – Nippon Dragons 7:4 (4:0;0:2;3:2) 
Na tomto utkání bylo více než patrné, že titul už máme v kapse, a tak se každému chtělo spíše útočit 

než bránit, na což nejvíce doplatil malej Leoš, když musel 4krát lovit míčet ze své sítě. Do zápasu jsme 

poslali i jednoho černéhokoně a byli jsme zvědavi, jestli se mu bude dařit více než v bráně :). Nástup 

do utkání byl celkem povedený, míček jsme soupeři moc nepůjčovali a sami jsme naše šance 

využívali. První třetinu jsme tak vyhráli 4:0, příjemným překvapením byli další dva dědkovi góly (ten 

chlapec nám v útoku nějak ožil). Ve druhé třetině jsme chtěli nějaké branky přidat a pokusit se o 

udržení čistého konta, ovšem opak byl pravdou, žádný gól jsme nedali a naopak jsme po chybách 

obrany dva inkasovali. Ve třetí třetině se naše obrana moc nezlepšila jelikož jsme dostali další dvě 

branky, naštěstí se nám podařilo vstřeli tři a tak jsme utkání vyhráli, ale na to že hrál první tým s 

posledním to moc nevypadalo (nejspíše proto, že nám už o nic nešlo). Po zápase jsme udělali tradiční 

zastávku v Čížkově, kde se papiňák zhostil další role, a to týmové servírky. 

Sestava: malej Leoš – Pici, Míra, Kony – Dědek, Michal, Nesvi(C), Mates, Kepin, Leoš; trenér a vedoucí 

družstva: Papiňák; sekretářka: Milan  

Branky: Dědek (2), Nesvi (1), Kepin (1), Michal (1), Pici (1), Mates (1) 

Asistence: Nesvi (2), Míra(1), Pici (1), Leoš (1) 

Děkujeme Michalovi a Picimu za doplnění naší sestavy. 


