
Pacovští Honzíci – Pacienti Luka nad Jihlavou 3:2 (0:0;2:1;1:1) 
Před zápasem jsme nevěděli co od soupeře čekat, jelikož je to nováček v této soutěži. Soupeř 

překvapil aktivní hrou, kdy napadal naší rozehrávku a po většinu první třetiny byl lepším týmem. Nám 

se naopak téměř nic nedařilo. Skóre se však v této části hry neměnilo a nepomohly tomu ani 

přesilovky (na každé straně jedna). O přestávce jsme si řekli že musíme hru zpřesnit a čekat na šance 

které určitě přijdou. Od začátku druhé třetiny to bylo naopak naše mužstvo, které mělo váce ze hry a 

vytvářelo si dobré šance, které jsme však nedokázali využít. A tak musel přijít zákonitý trest. Nejprve 

nás zbytečně tvrdým zákrokem na půlce hřiště oslabil Divoch, a třebaže se nám zpočátku oslabení 

dařilo a míček jsme drželi na soupeřově polovině, soupeř nakonec dokázal přesilovku využít a 

přesnou střelou pod břevno se ujal vedení. Soupeř se z vedení naštěstí dlouho neradoval a zhruba po 

3 minutkách dokázal Míra vyrovnat, a chvil poté nás doknce Mates poslal do vedení, které jsme 

udrželi až do konce druhé části hry. Ve třetí třetine jsme se chtěli především vyvarovat chyb v obraně 

a případně z nějakého brejku přidat rozhodující branku. Soupeř se naopak snažil o vyrovnání, ovšem 

do něajkého souvislejšího tlaku jsme ho nepustili. Minutky pomalu ubýhali a my staléle drželi vedení. 

Jenže zhruba 5 minut před koncem dokázal soupeř poměrně šťastně vyrovnat, když zblokovaná střela 

zdálky se z velké výšky snesla na Maryho, od kterého se odrazila do branky. S nerozhodným 

výsledkem se nechtěl spokojit ani náš tým ani soupeř a tak jeden útok střídal druhý. Misky vah se 

však v závěru převážili na naší stranu a smolař zápasů v Táboře Kepin dokázal 90 vteřin před koncem 

propásírovat míček brankáři mezi nohy a nás tak poslat opět do vedení. Od této chvíle vrhl soupeř 

všechny síly do útočení ve snaze vyrovnat, nepomohla mu však ani přesilová hra(nevíme za co 

vyloučení bylo, ale jak se říka kritizovat rozhodčí nám nepřísluší) ani závěrečná power-paly a tak jsme 

se mohli radovat z těsného výtězství. Utkání však nebylo tak jednoduché jak jsme si před začátkem 

mysleli, ba naopak soupeř předvedl velice dobrý výkon a dá se předpokládat, že bude příjemným 

oživením podnikovky. 

Děkujeme fanouškům kteří se na nás přijeli podívat a podpořit náš tým.  

Sestava: Leoš – Divoch, Míra, Kony – Michal, Nesvi(C), Mates, Kepin, Papiňák, Šivid 

Branky: Míra (1), Mates (1), Kepin (1) 

Děkujeme Michalovi za doplnění naší sestavy. 

Pacovští Honzíci – Kana Team 6:2 (0:0;3:1;3:1) 
Před samotným zápasem to vypadalo, že soupeřova lavička bude početnější než celá naše sestava 

dohromady, nakonec jsme se sešli alespoň v 7 “kusech” do pole plus golman. Už od samého začátku 

bylo patrné kdo z našeho týmu bude na hřišti největší hvězda (jeho jméno se dozvíte na konci 

komentáře), tento hráč se tlačil do útoku, nebezpečně střílel, napadal soupeřovu rozehrávku, dával 

góly ale také poctivě bránil, no prostě vůbec nebyl k udržení. Samotné utkání začalo aktivitou na naší 

straně, a už po pár minutách se naše hvězda dostala do první gólové situace, tentokrát však ještě 

selhala. Postupně se otrkával také soupeř, ovšem do žádné výraznější gólové situace se nedostal. 

Minutky první třetiny pomalu plynuly dál a skóre se stále neměnilo, naše šance selhávaly na 

nepřesnosti v koncovce, a tak o největší vzruch první třetiny se postaral asi papiňák (můžete 

vydedukovat že on se tudíž hvězdou nestal), když v posledních vteřinkách chtěl hru přenést 



nahozením od vlastní brány na soupeřovu polovinu, místo toho však nahrál soupeři do čisté gólové 

šance, svoji chybu alespon částečně napravil nastavením své tváře soupeřově střele. První třetina tak 

žádnou branku nepřinesla. Ve druhé části byla aktivita opět na našich hokejkách, což vedlo také k 

prvnímu gólu utkání, o nějž se překrásnou střelou postaral kdo jiný než…hvězda utkání. Naše vedení 

přinutilo soupeře k nejen zvýšenému úsilí, ale také zvýšené agresivitě, což vedlo k přesilové hře v náš 

prospěch. V přesiloce jsme dobývali soupeřovu bránu, až se podařilo Divochovi (ani on tedy není 

onou hvězdou…ikdyž by si to jistě také zasloužil) skórovat. Místo toho, abychom hru kontrolovali, 

nabídli jsme soupeři zdramatizování v podobě snižujícího gólu doslova na zlatém podnose (že 

Mary?!),křižná rozehrávka z rohu skončila k Maryho velkému překvapemí na holi soupeře který z 

těsné blízkosti (asi 20-25cm) pohodlně skóroval za bezmocného Járu. Ke konci třetiny se nám však 

nabídla ještě jedna možnost přesilové hry, kterou další nekompromisní střelou zužitkovala naše 

hvězda uktání. Po dvouch třetinách jsme tak vedli 3:1. Do závěrečné části jsme šli s tím, abychom 

neinkasovali a spíše se pokusili nějaký ten gól přidat. Což se také podařilo, když se prosadil kapitán 

našeho týmu. V této fázi utkání se ve hře také postupně objevovali nečisté zákroky ze strany soupeře. 

Ovšem my měli naší hvězdu, která nekompormisně trestala soupeřovy chyby a přidala tak další gól 

(pozornější čtenáři už možna budou vědět…ale raději ještě nebudeme nic prozrazovat). Získané 

vedení náš tým uklidnilo, ovšem možná až moc, jelikož při další naší přesilovce se soupeř dostal do 

brejku 2 na jednoho papiňáka (hvězda byla bohužel na střidačce), který skončil druhým gólem v naší 

síti. V závěru ještě svůj druhý gól zaznamenal kapitán, kterým byl v tomto uktání Nesvi, teď už asi 

všichni vědí, kdo je onou hvězdou utkání, ovšem pro ty co by stále ještě byli na vážkách je to 

rozuzlení………hvězdo tohoto utkání se stal….ŠIVID….gratulujeme. 

Děkujeme fanouškům kteří se na nás přijeli podívat a podpořit náš tým.  

Sestava: Jára – Leoš, Pici, Kony – Papiňák, Nesvi, Šivid, Divoch 

Branky: Šivid (3), Nesvi (2), Divoch (1) 

Děkujeme Picimu za doplnění naší sestavy. 

Pacovští Honzíci – FBC Sádla Jihlava 9:2 (5:0;1:0;3:2) 
V tomto utkání nás čekal v pořadí už druhý Jihlavský tým, a stějně jako v případě Pacientů, i zápas se 

Sádly byl prvním vzájemným měřením sil. Jelikož jsme nevěděli co máme od soupeře očekávat, 

nastoupili jsme k zápasu v plné koncentraci. Začátek utkání byl však plně v naší režii. První šance sice 

ještě gólem neskončila, ovšem následující 3 střeli už v brance škončili. Postupně se prosadili Divoch a 

2x Kepy, a to byla teprve 3. minuta zápasu. V následujících minutách se hra přelévala z jedné strany 

na druhou a od korigování skóre nás zachránila jen nemohoucnost soupeřů v koncovce a Járova 

dobrá forma. 5 minutek před koncem třetiny dokončil svůj hatrick Kepy, čímž nám zajistil už 

čtyřbrankový náskok, Divoch se však nechtěl nechat zahambit stihnul do přestávky také jeětě jednou 

skórovat. První třetina tedy z našeho podledu dopadla více než podařeně. Ve druhé části hry jsme se 

uchýlili k riskantnějším přihrávká, které měli za následek spíše šance na straně soupeře než na naší, 

přesto i v této třetině jsme dokázali skórovat, a to sice opět z hole Divocha, který tak také dokončil 

svůj hatrick. Přesto jsme se stylem naší hry v této části nebyli moc spokojeni. Do poslední třetiny jsme 

šli s tím, že musíme zpřesnit kombinaci a pomoci Járovi v udržení čistého konta. První část úkolu se 

nám podařila, druhá však nikoliv. Nejdříve si Jára málem sám srazil nahození do své branky, ale míček 

skončil jen těsně vedle. O pár chvil později už však lovil míček ze své sítě, to když nestačil zareagovat 



na teč. Přesto o celkové vítězství jsme se moc obávat nemuseli. Na soupeřovo snížení se nám navíc 

podařilo brzo odpovědět dalším gólem, tentokráte se prosadil Papiňák (a nemusel se tak bát že by šel 

domu pěšky…někdo prohásil, že kdo nedá góla nemůže do auta :), tak se všichni snažili). Soupeř dál 

působil běhavějším dojmem, ovšem góly jsme dál dávali my. Na 8:1 zvišoval svým 4. gólem Kepy 

(čímž se odpoutal od Divocha a můžeme ho tak vyhásit HVĚZDOU zápasu). Soupeři se však ještě 

jednou podařilo dostat míček za Járova záda utěšenou střelou z téměř nulového úhlu (později Jára 

přiznal že střelu moc nečekal a tak si nehlídal tyčku). Poslední slovo v zápase jsme však měli opět my. 

Na konečných 9:2 uzavřel skóre Míra (a tak jsme nakonec byli 4 kdo mohli jet autem…ovšem nad 

ostatními jsme se smilovali a také je do aut vzali). V posledních chvílích jsme se ještě snažili o 10. gól, 

to se však už nepodedlo. Přesto můžeme mít z výsedku výborný pocit. Z předvedené hry už tak 

výborný pocit mít nemůžeme, jelikož se vyskytla řada nepřesností, které je příště potřeba zlepšit. 

Ovšem jak řekl Míra : “Důležitý jsou body, na to ostatní se vyser :)”. 

Děkujeme Báře nejen za podporu na střídačce, ale také za fotografie. 

Sestava: Jára – Papiňák, Nesvi, Míra – Mates, Šivid, Divoch, Kepy, Michal 

Branky: Kepy (4), Divoch (3), Papiňák (1), Míra (1) 

Děkujeme Michalovi za doplnění naší sestavy. 

Pacovští Honzíci – Evergreens 8:5 (3:5;2:0;3:0) 
Tak tenhle zápas by se dal shrnout jako naprosto bláznivý. Delší dobu před zápasem jsme věděli, že 

nemůžeme počítat se stabilní brankářskou dvojicí Leošovců, ovšem v den zápasu vypadla i 

alternativa, a tak musel do brány Šivid, který musel oprášit svou zašlou výstroj. Při rozcvičce to však 

vypadalo jako by Šivid byl rozenej golman, ovšem jakmile začal zápas všechno vypadalo jinak. Soupeř 

na nás vletěl s ohromnou aktivitou a my jsme nevěděli kam dřiv skočit. Navíc se soupeři dařilo i 

střelecky, a nám zpočátku vázla obraná spolupráce, a tak první tři steřeli skončili v naší bráně. Rychle 

získané vedení soupeře patřičně uklidnilo, ovšem v utočení nepřestávali, ba naopak. Zhruba v 

polovině první třetiny se soupeři podařilo odskočt už na rozdíl 4 branek, když využil posunutí naší 

branky (kterou Šiva rovnal a tak nestihl včas reagovat). Naštěstí jsme se konečně dostali ke slovu také 

my, konktétně Mates, který střelou v podstatě z nulového úhlu vytřelil náš první gól. Bohužel 

netrvalo dlouho a po menším závaru před naší brankou soupeř odskočil opět na rozdíl 4 branek. To 

do konce třetiny zbývali nějaké 3 minutky, ovšem přestřelka stále nekončila. Naštěstí pro nás jsme to 

byli my kdo do pauzy přidával branky, nejprve zaznamenal svou druhou branku Mates a chvíli poté se 

dokázal před brankou zorientovat Michal, čímž jsme korigovali na 3:5. O pauze jsme si řeli že odstup 

už není tak hrozivý, a když zlepšíme odranou fázi, tak je rozhodně v našich silách abychom zápas 

otočili. Druhá třetina byla naprosto odlišná od té první (tedy pokud se budeme uvažovat gólovou 

přestřelku, co se týká agresivity bylu utkání stále vyhrocené). Po většinu druhé části hry jsme míček 

kontrolovali spíše my. Na rozdíl jedného gólu se podařilo snížit Kepimu. Tato branka nám vlila další 

síly do žil a dál jsme se snažili o vyrovnání, ovšem nezapomínali jsme ani na zadní vrátka a poctivě 

jsme bránili. Zhruba v polovině zápasu se naskytla Papiňákovi příležitost aby vyrovnal, když se po 

Matesově přihrávce dostal sám před brankářem, ovšem skórovat se mu nepodařilo. Naštěstí o pách 

chvil později se dokázal prosadit Nesvi, a zápas za stavu 5:5 tak v podstatě začínal znova (samožřejmě 

s psychickou výhodou na naší straně, neboť se nám podařilo dotáhnout hrozivou čtyřbrankou ztrátu. 

Nerozhodný výsledek vydržel do konce druhé části. Do třetí třetiny jsme šli s cílem dovřšit obrat v 

zápase, což se nám podařilo po necelé minutě hry. No spíše než nám se to podařilo soupeřovu 



brankáři, který nepochopitelně nedokázal udržet Matesovo nahození z rohu a vpodstatě si sám hodil 

míček do branky. Od této chvíle to bylo opět na soupeři aby něco vymyslel, ovšem zdálo se jako by na 

to neměl síly, a nebo se spíše staral o vzájemné souboje s našimi hráči (je pravda že někteří naši hráči 

tyto souboje také vyhledávali), než aby se snažili vyrovnat. Minutky pomalu ubýhali a soupeř stále 

nedokázal nic vymyslet. Když do konce zbývali nějaké 3 minutky podařil se nám rychlý protiútok, 

který dokázal využít Kepin a získal tak pro nás dvougólový náskok. Definitivní tečku za tímto zápasem 

udělal Mates, který když se dostal sám před brankáře si ho nejprve položil na zem, a pak pohodlně 

skóroval do prázdné branky (asi je jasné kdo byl naší hvězdou tohoto zápasu :). Do konce zápasu už 

se nic převratného nestalo, a my tak mohli slavit vydřené, ale myslím že velice zasloužené vítězství 

8:5. Všem hráčům je třeba velice poděkovat za výtečný obrat v zápase. 

Děkujeme Báře, a Mírovi za podporu na střídačce. 

Sestava: Šivid – Kony, Nesvi, Míra – Papiňák, Mates, Kepy, Michal, Víťa 

Branky: Mates (4), Kepy (2), Nesvi (1), Michal (1) 

Děkujeme Michalovi a Víťovi za doplnění naší sestavy. 

Pacovští Honzíci – Rychlá Rota 16:2 (7:1;6:1;3:0) 
V tomto zápase se v našem dresu po delší době představil Marša (a v letošní sezóně vlastně poprvé). 

Nástup do utkání byl velice vydaření, to když náš hned první útok skončil gólem, k velkému 

překvapení nás všech se asistenci připsal Marša (čímž nás velice překvapil, jelikož to nebývalo zrovna 

pravidlem) a nebyla to jeho poslední asistence tento večer. Po vstřelené brance si slabší chvilku 

vybrala naše obrana, konkrétně Papiňák, od jehož boty se míček odrazil za záda překvapeného Járy. 

To byla ovšem poslední chvilka kdy s námi soupeř dokázal držet krok. Od této chvíle se prosazovali 

výhradně naši útočníci. Hlavní otázkou nebolo jestli vyhrajeme, ale kolik vyhrajeme. Po první třetině 

svítilo na tabuli skóre 7:1, a velký podíl na tom měl především Marša, který rozdával přesné přihrávky 

a jen za první třetinu nasbíral asi 4 asistence. V začátku druhé půle opět trochu zaspala obrana a 

nechala soupeře snížit na 2:7, ovšem dál už jen stříleli opět naši hráči. K našemu příjemnému 

překvapení se dařilo i Filipovi, který ve svém prvním utkání v podnikovce zaznamenal svůj první 

hatrick v našem dresu (už se těšíme na flaštičku). Po duhé třetině bylo skóre 13:2. Do třetí části jsme 

šli s tím, že bychom se mohli pokusit o vstřelení 20ti branek, to se nakonec nepodařilo, především i 

proto, že se v útoko začínali vymýšlet kravinky. Přesto konečné skóre 16:2 je velice pěkné (a nejspíš i 

nejvyšší v historii Honzíků. I přes pohodové vítězství však v naší hře byla spousta nepřesností a 

chaosu (především v obraně), které je třeba do dalších zápasů odstranit. Zvolit hvězdu tohoto utkání 

je velice těžké, neboť by si to zasloužil snad celý útok, ovšem rozhodli jsem se hvězdou vyhlásit Filipa 

za jeho první hatrick a především za zlepšení které je na něm zápas od zápasu patrné (teď jen 

doufáme, že nespychne a bude dál na sobě pracovat)…..takže GRATULUJEME  

Děkujeme fanouškům (z řad rodu Leošovců z Kámena) kteří se na nás přijeli podívat a podpořit náš 

tým.  

Sestava: Jára – Míra, Papiňák, Kony – Marša, Mates, Šivid, Filip, Kepi 

Branky: Šivid (5), Mates (4), Kepy (3), Filip (3), Marša (1), Papiňák (-1) 

Děkujeme Filipovi za doplnění naší sestavy. 



Pacovští Honzíci – Snipers Team 6:0 (2:0;2:0;2:0) 
V derby se Snipers se letos v podnikovce prvně v našem dresu ukázal Míňa. O náboj v tomto utkání 

bylo postaráno, neboť soupeři šlo o poslední možnost, jak zaútočit na nejvyšší příčku a nám naopak o 

zachování neporazitelnosti a s tím spojený pobyt na prvním místě tabulky. Od samého začátku 

probíhalo utkání ve vysokém temtpu. První šanci jsme si po pár chvilkách připravili my, ovšem zatím 

nebyla využita. Poté si několik slibných šancí vybojoval i soupeř, naštěstí všechny končili na výborně 

chytajcím Járovi. Náš první gól zaznamenal Milan, když chytrou střelou zužitkoval rozehrávku a 

nachytal soupeřova golmana “na švestkách”. O pár chvilek později to bylo pro nás ještě veselejší, to 

když se prosadil Kepin, který využil špatné rozehrávky Sniperů. Soupeře to ovšem nepoložilo a dál 

srdnatě dobýval naše území, naštěstí pro nás stále bez efektu. Tímto výsledkem nám skončila první 

třetina. O přestávce jsme si řekli, že musíme zjednodušit hru vzadu, abychom se vyvarovali občasných 

nepřesností. Hra probíhala stále ve vysokém tempu jako první třetina, a jako v první třetine jsme to 

byli opět my kdo měl více štěstí v koncovce. Nejprve svým druhým gólem zvyšoval na 3:0 Kepin, a 

posléze se svým prvním gólem v našem dresu prosadil Oňásek, který předvedl v praxi Fáfův vyhlášný 

“padající list”. Své šance měl opět i soupeř, ovšem co nechytil Jára to zastavila tyčka. Před koncem 

této třetiny jsme navíc soupeři nabídli možnost přesilové hry, kterou jsme ovšem bez větších 

problémů uhájili. Do třetí části jsme šli s tím, že nesmíme soupeře nechat snížit, aby se nedostal zpět 

do zápasu, k čemuž nám opět pomohl výborně chytající Jára a dobře postavené tyče. V této části do 

zápasu zasáhl už i Mary, který první dvě třetiny jen vyčkával na lavičce jak se utkání vyvine. Hra stále 

pokračovala ve stejném duchu jak první dvě části. Kolem poloviny třetiny po jednom ze závarů před 

naší bránou dostal soupeř příležitost trestného střílení po postavení našeho obránce v brankovišti, 

ovšem ani z této příležitosti se jim nepodařilo skórovat, neboť Jára bravůrně zasálh. Stejně jako v 

předchozích třetínách i v této jsme dali dva góly, nejdříve na 5:0 zvíšil Milan a posléze dovršil svůj 

hatrick Kepin a upravil na konečných 6:0. Soupeř se do posledních okamžiků snažil alespoň o čestný 

úpspěch, dokonce si zahráli i druhou přesilovku, ale dopadla stejně jako první. celkově le utkání 

hodnotit více než povedeně a to nejen z pohledu výsledku ale také z pohledu hry, která se divákům 

musela líbit (podle nás šlo o jedno z nejhezčích utkání podnikovky). Ještě zbývá vyhlásit hvězdu 

tohoto utkání, opět to není snadné rozfodování, ale Járova vychytaná nula rozhodla v jeho 

prospěch….GRATULUJEME Járo!!! 

Sestava: Jára – Papiňák, Míra, Oňásek, Leoš – Mates, Milan, Šivid, Michal, Kepy 

Branky: Kepy (3), Milan (2), Oňásek (1) 

Děkujeme Michalovi a Oňáskovi za doplnění naší sestavy. 

Děkujeme Báře, Verče a našim registrovaným hráčům Maršovi s Nevim za podporu z hlediště. 

Pacovští Honzíci – Lamas 5:1 (1:0;1:1;3:0) 
Od samého začátku bylo patrné, že tento zápas nebude žádná procházka růžovým sadem. Oba týmy 

se snažili o hru ve vysokém tepmu, což přinášelo spoustu osobních soubojů a samozřejmě i šancí na 

obou stranách. Tu první si připravil soupeř, když využil zaváhání v naší obraně a dostal se do dobré 

střelecké příležitosti, tu naštěstí Jára bez větších potíží zlikvidoval. V další průběhu první půle se šance 

postupně střídali na obou stranách, přičemž postupem času jsme více ze hry získávali my. Kolem 7 

minuty už jsme se dokázali prosadit, když FIlipovu přihrávku před branu zužitkoval nehlídaný Papiňák. 



Do konce první části už se nic převratného neudálo a tak jsme tuto část vyhráli 1:0. O přestávce jsme 

si řekli, že by bylo třeba abychom více zpřesnili naši hru a pokusili se přidat nějaké uklidňující branky. 

Obraz hry ve druhé části vypadal stejně jako v té první, tedy oboustrané nasazení s příležitostmi na 

obou stranách. Aktivita se postupem času přidávala na naše hole, což vedlo k první velké příležitosti 

druhé části hry, v níž se ocitl Marša, který se dostal do samostatného úniku, ale bohužel nedokázal 

překonat soupeřova brankáře. Poté přišlo pár šancí soupeře, ovšem vše skončilo na dobře chytajícím 

járovi. To co se Maršovi nepovedlo prve se mu podařilo o pár chvil později, to když se dokázal 

prosadit po dobré kombinaci s Matesem a dostal nás tak do dvoubrankového vedení. Bohužel toto 

vedení netrvalo nikterak dlouho, zhruba po 2 minutkách dokázal soupeř využít naší nedůslednosti v 

obraně a po samostatném úniku korigoval na 2:1. Tímto výsledkem také druhá třetina skončila. 

Během pauzy jsme si řekli co bylo špatně a co je třeba zlepšit. Jako správný kouč a vštec se však 

ukázal pan Mareš, který pravil, první s druhou třetinou byly dobré, tak ta třetí musí být nejlepší. A jak 

řekl tak se také stalo. Sice byla hra zpočátku vyrovnaná, dokonce by se dalo říci s mírnou převahou 

soupeře, který si dokázal sice vypracovat dvě dobré příležitosti, ovšem obě pochytal bravůrně 

chytající Jára. Jak čas plynul a soupeř se čím dál tím více snažil o vyrovnání, odkrývali se v jeho obraně 

okénka pro naše útočníky, čehož jsme také dokázali využit. Nejtprve se pšknou střelou z úhlu prosadil 

Kepin, a netrvalo dlouho a další gól přidal Filip. V tu chvíli už by se dalo říci, že o vítězi bylo 

rozhodnuto, přesto jsme nechtěli nic ponechat náhodě. Když už to vypadalo že utkání skončí, dokázal 

ještě 7 vteřinek před koncem na konečných 5:1 upravit Marša (který nějakých 5 vteřinek předtím 

vystřídal). Přesto že výsledek vypadá poměrně jednoznačně, utkání jednoznačné rozhodně nebylo a 

na vítězství jsme se pořádně nadřeli, především i vynou spousty nepřesných přihrávek, což do dalšího 

zápasu musíme vylepšit. Ještě zbývá vyhlásit hvězdu tohodo utkání, opět to nebylo nič lehkého, 

bohužel tentokráte spíš proto, že nikdo moc nevyčníval, přesto bych vyzdvyhl Járův výkon, který i 

přes jeden obdržený gól dalšímy dobrými zákroky podržel náš tým když bylo potřeba. A proto dnšní 

hvězdou je opět JÁRA….gratulujeme. Ještě je potřeba vyzdvyhnout Filipa, za to že do šatny přinesl 

flašku RUMu za jeho první hatrick který vštřel v dřívejším zápase….díky Filipe (ale příše prosím až 

nebudu řídit) :). 

Sestava: Jára – Míra, Oňásek, Loeš – Papiňák, Mates, Michal, Marša, Filip, Kepi 

Branky: Marša (2), Papiňák (1), Kepin (1), Filip (1) 

Děkujeme Michalovi, Filipovi a Oňáskovi za doplnění naší sestavy. 

Děkujeme Bětce a předevší panu Marešovi za podporu a rady na střídačce. 

Pacovští Honzíci – Lamas 5:1 (1:0;1:1;3:0) 
Od samého začátku bylo patrné, že tento zápas nebude žádná procházka růžovým sadem. Oba týmy 

se snažili o hru ve vysokém tepmu, což přinášelo spoustu osobních soubojů a samozřejmě i šancí na 

obou stranách. Tu první si připravil soupeř, když využil zaváhání v naší obraně a dostal se do dobré 

střelecké příležitosti, tu naštěstí Jára bez větších potíží zlikvidoval. V další průběhu první půle se šance 

postupně střídali na obou stranách, přičemž postupem času jsme více ze hry získávali my. Kolem 7 

minuty už jsme se dokázali prosadit, když FIlipovu přihrávku před branu zužitkoval nehlídaný Papiňák. 

Do konce první části už se nic převratného neudálo a tak jsme tuto část vyhráli 1:0. O přestávce jsme 

si řekli, že by bylo třeba abychom více zpřesnili naši hru a pokusili se přidat nějaké uklidňující branky. 

Obraz hry ve druhé části vypadal stejně jako v té první, tedy oboustrané nasazení s příležitostmi na 

obou stranách. Aktivita se postupem času přidávala na naše hole, což vedlo k první velké příležitosti 



druhé části hry, v níž se ocitl Marša, který se dostal do samostatného úniku, ale bohužel nedokázal 

překonat soupeřova brankáře. Poté přišlo pár šancí soupeře, ovšem vše skončilo na dobře chytajícím 

járovi. To co se Maršovi nepovedlo prve se mu podařilo o pár chvil později, to když se dokázal 

prosadit po dobré kombinaci s Matesem a dostal nás tak do dvoubrankového vedení. Bohužel toto 

vedení netrvalo nikterak dlouho, zhruba po 2 minutkách dokázal soupeř využít naší nedůslednosti v 

obraně a po samostatném úniku korigoval na 2:1. Tímto výsledkem také druhá třetina skončila. 

Během pauzy jsme si řekli co bylo špatně a co je třeba zlepšit. Jako správný kouč a vštec se však 

ukázal pan Mareš, který pravil, první s druhou třetinou byly dobré, tak ta třetí musí být nejlepší. A jak 

řekl tak se také stalo. Sice byla hra zpočátku vyrovnaná, dokonce by se dalo říci s mírnou převahou 

soupeře, který si dokázal sice vypracovat dvě dobré příležitosti, ovšem obě pochytal bravůrně 

chytající Jára. Jak čas plynul a soupeř se čím dál tím více snažil o vyrovnání, odkrývali se v jeho obraně 

okénka pro naše útočníky, čehož jsme také dokázali využit. Nejtprve se pšknou střelou z úhlu prosadil 

Kepin, a netrvalo dlouho a další gól přidal Filip. V tu chvíli už by se dalo říci, že o vítězi bylo 

rozhodnuto, přesto jsme nechtěli nic ponechat náhodě. Když už to vypadalo že utkání skončí, dokázal 

ještě 7 vteřinek před koncem na konečných 5:1 upravit Marša (který nějakých 5 vteřinek předtím 

vystřídal). Přesto že výsledek vypadá poměrně jednoznačně, utkání jednoznačné rozhodně nebylo a 

na vítězství jsme se pořádně nadřeli, především i vynou spousty nepřesných přihrávek, což do dalšího 

zápasu musíme vylepšit. Ještě zbývá vyhlásit hvězdu tohodo utkání, opět to nebylo nič lehkého, 

bohužel tentokráte spíš proto, že nikdo moc nevyčníval, přesto bych vyzdvyhl Járův výkon, který i 

přes jeden obdržený gól dalšímy dobrými zákroky podržel náš tým když bylo potřeba. A proto dnšní 

hvězdou je opět JÁRA….gratulujeme. Ještě je potřeba vyzdvyhnout Filipa, za to že do šatny přinesl 

flašku RUMu za jeho první hatrick který vštřel v dřívejším zápase….díky Filipe (ale příše prosím až 

nebudu řídit) :). 

Sestava: Jára – Míra, Oňásek, Loeš – Papiňák, Mates, Michal, Marša, Filip, Kepi 

Branky: Marša (2), Papiňák (1), Kepin (1), Filip (1) 

Děkujeme Michalovi, Filipovi a Oňáskovi za doplnění naší sestavy. 

Děkujeme Bětce a předevší panu Marešovi za podporu a rady na střídačce. 

Pacovští Honzíci – Florbal DUREX 5:1 (2:1;2:0;1:0) 
Tohle utkání mělo rozhodnout o celkovém vítězi podnikovky, a tak se dal očekávat tuhý a nelítostný 

souboj, čemuž napovídalo i vzájemné špičkování dlouho před samotným zápasem. Ovšem realita byla 

daleko horší. Chvílemi to vypadalo, že v tomto zápase nejde o to soupeře přehrát, ale spíše poslat za 

mantinel a ještě lépe u toho zranit. Ale teď už k samotnému zápasu. Ostré souboje byli k vidění 

prakticky hned od úvodního hvizdu, a bylo jasné, že žádný míček nebude zadarmo. Do první šance se 

dostal tým DUREX, když si jeho útočník zaběhl za naši obranu a postupoval sám na brankáře, naštěstí 

Járu nepřekonal. Netrvalo však dlouho, a naše obrana opět selhala, to když se soupeř dostal do 

dalšího samostatného úniku, ovšem ani tentokráte nebyl úspěšný. A tak bylo na nás abychom ukázali 

trochu florbalové produktivity. Do naší první šance se dostal Marša, když využil zaváhání obrany a 

propracoval se sám před brankáře, jemuž nedal žádnou šanci a my tak vedli 1:0. Nedlouho poté si 

vzal míček na hokejku Kepi, oběhnul s ním branku a zasunul za překvapeného brankáře do brány, což 

znamenalo naše vedení 2:0. Soupeř se však zapamatoval poměrně rychle a po pár minutkách snížil 

střelou z dálky na 1:2. Šance na vyrovnání se soupeřům nabídl rozhodčí poměrně přísným vyloučením 

Matese za nedodržení vzdálenosti. Ovšem jak už to tak bývá, náš tým si s oslabením poradil dobře a 



soupeře téměř k ničemu nepustil. Zbytek první třetiny se pak odehrával ve znamení vzájemných 

soubojů, pošťuchování a nadávek, přesto jsme si ještě jednu šanci vytvořili, bohužel však 

neproměnili. O přestávce jsme si řekli, že musíme hrát poctivě zezadu a čekat na okna v soupeřově 

obraně a pokusit se přidat nějaké branky. Druhá třetina pokračovala jako ta první, tedy souboje, hráči 

za mantinelama, strkanice (v tomto se nejvíce činil soupeřův kapitán, člověk si řekne že by měl mít 

rozum :), ale asi ne). Co se hry týče, dalo by se říci, že míčem měli na hokejkách spíše soupeři, přesto 

se do žádné vážnější příležitosti nedostali, a když už vystřelili vše bez větších problémů pochytal Jára. 

A tak se stalo to v co jsme doufali. Na 3:1 v náš prospěch zvýšil svým druhým gólem Marša, který 

zužitkoval pěknou kombinaci Šivida s Matesem. A na 4:1 upravil po důrazu před brankou Divoch. 

Tímto skóre také druhá třetina skončila. Ani v třetí třetině se emoce neuklidnili a dál vládli tomuto 

utkání. V jednu chvíli to dokonce vypadalo že se strhne rvačka. Soupeř se dál marně dobýval naši 

branku a my dál hrozili protiútoků, a dál jsme z nich byli úspěšní. Tentokráte svou troškou do mlýna 

přispěl Šivid, čímž nám zajistil “luxusní” čtyřgólový náskok. V průběhu třetí třetiny jsme však 

zaznamenali i jednu nepříjemnou věc, to když Divoch zlomil (nebo mu byla zlomena) hokejku (náš 

nový sponzor z nás asi bude miř radost). Před koncem utkání měl soupeř ještě jednu možnost 

přesilové hry ale ani tentokráte nebyl úspěšný a my si tak připsali velice cenné vítězství. Nyní je čas 

na vyhlášení hvězdy tohoto utkání…po krátké poradě byl jednohlasně (teda vlastně dvouhlasně) 

zvolen Marša, který předvedl přesně výkon který se od něj očekával, tedy důraz v osobních soubojích, 

zarputilost a navrch přidal ještě dva góly…GRATULUJEME!!! 

Závěrem je třeba říci, že nešlo asi o moc divácky pohledné utkání, ovšem i takového zápasy jsou k 

vidění a je velice důležité, že jsme ho dokázali zvládnout. I přes časté nadávky mezi hráči na hřišti si 

myslím že po zápase se atmosféra přeci jen uklidnila a nic dalšího se nestalo. Ovšem jedna věc nás 

mrzí, a to jsou fanoušci DUREXU, je samozřejmě hezké, že svůj tým přijdou podpořit, přesto styl jejich 

fandění si myslím na tribunu nepatří a měli by se nad sebou trochu zamyslet (tím myslím především 

soustavné vulgární projevy směřované vůči našemu týmu). Než takovéto fanoušky to raději žádné 

fanoušky!!! 

Sestava: Jára (Mary) – Onas, Míra, Papiňák – Mates, Sivid, Kepi, Divoch, Marša, (Michal) 

Branky: Marša (2), Kepin (1), Divoch (1), Šivid (1) 

Děkujeme Oňáskovi za doplnění naší sestavy. 

Děkujeme Báře, Veřče a Milanovi za podporu z hlediště, Marymu a Michalovi za soudržnost s týmem 

a podporu na střídačce v roli náhradníků a také Konymu, treký se kvůli zranění zhostil role fotografa. 

Pacovští Honzíci – Beer Brothers 8:0 (2:0;2:0;4:0) 
Případným bodovým ziskem z tohoto utkání jsme si s předstihem mohli zajistit další titul v 

Podnikovce. Tomu také odpovídala naše hra, snažili jsme se držet míček na holi a trpělivě vyčkávat na 

příležitosti ke skórování. Zároveň jsme se snažili hrát i poctivě vzadu, ovšem to se ne pokaždé dařilo a 

sami svými chybami jsme nabízeli šance soupeři. Téměř celá první třetina se nesla ve znamení toho, 

kdy se nám konečně podaří skórovat. Sice jsme si vypracovávali šance, ale stále ne a ne dát gól. 

Střeleckou smůlu protrhl konečně po nějakých 9 minutách Kepin. Když už to vypadalo, že tímto 

výsledkem také první třetina skončí, naskytla se nám možnost trestného střílení zhruba 3 vteřiny před 

koncem třetiny. K exekuci se postavil Mates a nekompromisně proměnil. Druhá část vypadala 

obdobně jako ta první. Opět jsme drželi míček, a opět ne a ne přidávat góly. Samozřejmě občas se do 

útoku dostal i soupeř, především kvůli chybám v naší obraně. Naštěstí se všemi těmito pokusy 



soupeře si Jára dokázal bez větších problémů poradit. A stejně jako v první třetině, i v této jsme 

dokázali dát dva góly. Konkrétně se o to postaral svým druhým gólem Kepi a poté Divoch, který se 

dokázal prosadit důrazem před brankou. Na konci třetiny jsme ještě hráli přesilou hru, ovšem ta 

trvala jen 30 vteřinek, neboť pak ji přerušila přestávka. Zbytek přesilovky jsme tak dohrávali ve 3. 

třetině, ovšem nepodařilo se nám ji využít. Jelikož o výsledku už bylo prakticky rozhodnuto, 

odpovídala tomu i hra na hřišti. Žádné strhující tempo nebylo k vidění a píš se čekalo na jakém 

výsledku se utkání zastaví, přesto se soupeř čas od času dostal do nějaké té příležitosti. Kolem 

poloviny třetiny se dokázal prosadit Milan, jehož střelu možná ještě trochu tečoval Divoch (kdo byl 

tedy skutečným autorem gólu pořádně nevíme). Jak se blížil konec zápasu, začali soupeři pomalu 

docházet síly (především proto, že neměli nikoho na střídání), a tak se nám podařilo přidat ještě 

nějaké branky. Nejdříve se prosadil Filip, který usměrnil Kepínovu nepovedenou střelu. Na 7:0 

zvyšoval svým druhým (nebo možná třetím) gólem Divoch, který se opět prosadil důrazem před 

brankou. Účet zápasu pak uzavřel tvrdou střelou z obrany Míra, alespoň někdo držel prapor obránců 

nad vodou :). I přes jednoznačné vítězství je třeba soupeři vyseknou poklonu, neboť po celou dobu 

utkání působili velice aktivním dojmeme a nebylo téměř znát, že nemají nikoho na střídání. Ještě 

zbývá vyhlásit hvězdu tohoto zápasu…tou dnešní byl Míra, neboť nedělal chyby v obraně (na rozdíl od 

zbylých dvou obránců), po celou dobu utkání se nabízel útočníkům, a navíc dokázal i skórovat….takže 

GRATULUJEME!!! 

Sestava: Jára – Leoš, Míra, Papiňák – Mates, Kepi, Divoch, Milan, Michal, Filip 

Branky: Divoch (2), Kepin (2), Milan (1), Mates (1), Míra (1), Filip 

Děkujeme Filipovi a Michalovi za doplnění naší sestavy. 

Děkujeme Báře a Katce za podporu z hlediště a Nesvimu, který se zhostil role kouče. 

Pacovští Honzíci – FbC Počátky 6:3 (2:0;3:1;1:2) 
Sice jsme měli už jasné vítězství v Podnikové lize, ale rozhodně nás na rozloučenou nečekal nikterak 

lehký zápas. Našemu soupeři šlo především o možnost dostat se na konečné druhé místo, které by 

mu zajistil jakýkoliv bodový zisk s námi. Ale to jsme rozhodně nechtěli dopustit. Přesto od začátku 

utkání bylo patrné, že o více jde soupeři, byl aktivní, snažil se svým pohybem nabourávat naši 

rozehrávku, což se mu po určitou dobu i dařilo. Ovšem s přibývajícím časem jsme přeci jen začali 

přebírat otěže zápasu my. Aktivně působila především dvojice Mates a Kepi, kteří se snažili zaútočit 

na vítězství v individuálních statistikách (Mates v kanadském bodování a Kepi ve střelcích). Nebylo tak 

překvapením, že první gól přišel z dílny těchto dvou hráčů, Mates nahrával a Kepi zakončoval. 

Překvapením byl však střelec druhého našeho gólu, a to sice Papiňák, který pohotově dorazil Konyho 

střelu za bezmocného brankáře. Tím také skončila první třetina. Ve druhé části jsme opět byli 

aktivnějším mužstvem, i když soupeř stále častěji vystrkoval růžky. O zvýšení na 3:0 se postaral 

Oňásek, který zůstal nepokrytý při naší standartce situaci a s přehledem skóroval. Poté se ke slovu 

dostal i soupeř, když sólo akcí dokázal snížit asi nejlepší hráč soupeře Jan Němec (náš známý z 

gymplu). Do konce druhé části pořád ještě chybělo dobrých 7 minutek a pomalu se schylovalo k 

něčemu nečekanému, ale pěkně popořadě. Místo toho aby snížení soupeře pozitivně nabudilo nechal 

se zbytečně vyloučit, čímž se nám naskytla příležitost opět navýšit náš náskok. Na přesilovku nejprve 

nastoupil první útok, ten se ovšem nemohl dlouho prosadit, a tak přenechal místo druhému útoku. 

Do konce přesilovky chybělo nějakých 10vteřinek, když se k rozehrávce standartky postavil Papiňák 

se Šividem, a prvně jmenovaný dokázal parádně využít Šividovo přiťuknutí a připsal si tak svůj druhý 



gól v zápase. A to stále nebyl konec této třetiny. Po pár střídáních si tato dvojička svou akci 

zopakovala, to když při protiútoku Šiva přihrál na volného Papiňáka, a tomu nezbylo nic jiného než 

skórovat, čímž si připsal svůj možná první hattrick v Honzících, což ho (mě) ještě bude něco stát. Do 

konce druhé části už se nic neudálo a tak jsme se mohli připravovat na poslední třetinu v sezóně. Do 

ní jsme šli s cílem v pohodě utkání dohrát, a pokud možno ještě nějaký ten gól přidat. Hra dál 

pokračovala jako předchozí dvě třetiny, tedy tím že míček jsme měli spíše my, přičemž o naši střelbu 

se staral především Kepi, který to zkoušel ze všech možných pozic (ovšem přidat další branku jako by 

pro něj bylo zakleté). A tak museli zaskočit jiní. Naši šestou branku dokázal vsítit Šivid, který 

zužitkoval milimetrovou přihrávku od Nesviho. To však z naší strany bylo vše. Ve zbytku této části se 

nejdříve nechal hloupě (a zároveň přísně) vyloučit Papiňák za nedodržení vzdálenosti. Přesilovku 

soupeř sice nevyužil ale sotva jsme se dostali do plného počtu dokázal snížit na 2:6. A nějakou 

minutku před koncem jsme si nechali dát ještě jeden gól, ale to už byla poslední věc, která se v tomto 

utkání odehrála. Po konečném hvizdu jsme se mohli začít radovat ze zisku “mistrovského titulu.” 

Zbývá ještě vyhlásit hvězdu tohoto utkání, sice by si to za výkony v celé soutěži všichni zasloužili, ale 

vyhlásit se může jen jedna osoba, a tou dnes je…Papiňák za jeho nebývalý střelecký 

příspěvek….GRATULUJEME!!!…(musel jsem být malinko sobecký, doufám že mě za to nikdo 

nesežere). 

Po hodinové přestávce vyplněné posledním zápasem ligy následovalo slavnostní vyhašení. Náš tým už 

však pořádně zapíjel výhru při onom posledním zápase. A nejvíce se činil především Míra, který se 

zaslouží speciální poklonu :). Zároveň je třeba ocenit Matese a Oňáska, za to že vzali slivovičku aby 

jsme měli čím zapíjet. Kepimu nakonec jeden vstřelený gól v tomto zápase stačil k zisku trofeje pro 

nejlepšího střelce. Po samotném vyhlášení už někteří z nás bylo natolik zmoženi, že další slavení 

nemělo význam a tak jsme se vydali k domovu. Další oslavy jsou naplánovány na slavnostní zakončení 

sezóny. 

Sestava: Jára, (Mary) – Míra, Nesvi, Oňas, Kony – Papiňák, Mates, Šivid, Michal, Filip, Kepi 

Branky: Papiňák (3), Kepi (1), Oňásek (1), Šivid (1) 

Děkujeme Filipovi, Michalovi a Oňáskovi za doplnění naší sestavy. 

Děkujeme Marymu za soudržnost s týmem coby náhradní golman, za roli fotografa a v neposlední 

řadě za to že odvezl a dovedl Míru domu :D. 

 


