
Pacovští Honzíci – FBC UNITED České Budějovice 7:4 (2:0; 3:3; 2:1) 
Historicky první utkání našeho týmu v soutěžích pořádaných ČFbU bylo proti třetiligovému týmu 

z Českých Budějovic. Favoritem jsme před zápasem rozhodně nebyli, avšak jako poražený tým jsme 

se rozhodně také necítili. Úvod utkání byl z obou stran opatrný, přeci jen u obou týmů šlo o první 

soutěžní utkání v nové sezóně. Postupem času jsme však ztráceli ostych z kvalit soupeře a začali si 

vytvářet náznaky šancí. Zápas hraný na 3 x 15 minut však dlouho žádný gól nepřinášel, až se z čista 

jasna dokázal důrazem před brankou prosadit ve 12. minutě Jenc (jakožto autor našeho prvního gólu 

pod hlavičkou ČFbU ho tak čeká tučné zápisné). Vstřelený gól náš tým povzbudil a v čase 12:48 jsme 

díky brance Nesviho vedli již 2:0. Tím také první třetina skončila. 

Trenér Budějovic o přestávce svým svěřencům asi pořádně vyčinil, neboť jejich vstup do druhé třetiny 

byl takřka raketový a hned po 11 vteřinách musel Jára lovit míček ze své branky. Hráčům z Budějovic 

jako by narostly křídla a hnali se za vyrovnáním. Veškeré jejich pokusy však Jára bezpečně kryl, ba 

naopak díky druhému gólu Nesviho jsme v sedmé minutě odskočili opět na rozdíl dvou branek. Za 

další minutu to pro nám bylo ještě veselejší na 4:1 v náš prospěch zvyšoval Mates. Náskok tří branek 

byl velice povzbuzující, avšak do konce třetiny, natož celého zápasu, zbývalo stéle dost času. Když už 

se zdálo, že třetina se dohraje bez další branky začali se dít věci. Nejprve se soupeři ve čtrnácté 

minutě podařilo snížit na rozdíl dvou branek, poté se Mates jako správný kapitán postaral o 

překonání dalšího významného milníku „Honzíkovské“ historie, když naším dvoutisícím gólem 

zvyšoval na 5:2. Avšak v samém závěr třetiny si slabší chvilku vybral Papiňák a po zbytečném vyhození 

balónku mimo hřiště dal soupeři šanci na ještě jeden útok, který také soupeř využil a stanovil tak 

skóre po dvou třetinách na 5:3. Před poslední třetinou jsme tak stále měli dvoubrankový náskok. 

Vstup do poslední části jsme si již pohlídali a nenechali soupeře korigovat stav. Delší dobu se hrálo 

bez branek až se zbytečně nechal vyloučit Papiňák (za hru hlavou) a soupeři se tak naskytla příležitost 

na korigování nepříznivého stavu. Naštěstí hra ve čtyřech patří mezi naše přednosti a díky brejku 

Milana jsme odskočili opět na rozdíl tří branek. Soupeř se však stále nevzdával a v jedenácté minutě 

se opět přiblížil na rozdíl dvou branek. Nedlouho poté jsme šli opět do čtyř hráčů, když na trestnou 

lavici usedl Filip. Naštěstí i tentokrát se nám podařil brejk zakončený brankou na 7:4 z hole Milana. Ve 

zbývajících zhruba dvou minutkách už další branka nepadla a tak jsme hned v prvním utkání na 

poháru slavili trochu překvapivou avšak zaslouženou výhru. 

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

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

Pacovští Honzíci – FbŠ Jihlava 2:7 (0:5; 1:1; 1:1) 
Jestliže v prvním utkání jsme nebyli favoritem, ve druhém to platilo dvojnásob. Soupeřem nám byl 

druholigový tým domácí Jihlavy. Hned od samého počátku bylo patrné kdo je na hřišti pánem a po 

našich zbytečných chybách v obraně jsme celek záhy začali prohrávat. Do konce první třetiny „hrůzy“ 

musel Jára lovit míček ještě čtyřikrát a my tak prohrávali 0:5. 

V dalším průběhu zápasu tak byli naše šance na zvrat pramalé a tak jsme chtěli utkání dohrát 

především se ctí. Možná nás soupeř začal šetřit a možná jsme se opravdu zlepšili, avšak od druhé 



třetiny se obraz hry změnil a už jsme byli Jihlavě vyrovnanějším soupeřem. Ve čtvrté minutě jsme se 

navíc dokázali prosadit i gólově a sice opět díky Jencovi, který se tak pomalu stává specialistou na 

úvodní branky. Jenže soupeř drama nechtěl připustit a tak nedlouho po naší brance opět zvýšil na 

rozdíl pěti gólů. Do konce druhé části už další branka nepadla. 

Krátce po začátku poslední části se nám naskytla příležitost přesilové hry, kterou jsme díky brance 

Oňase také využili a snížili tak na 2:6. Jenže soupeř opět neponechal nic náhodě a nedlouho po naší 

brance opět dokázal skórovat. V dalším průběhu poslední části jsme měli příležitost ještě dvou 

přesilových her. Další branky jsme se však nedočkali, ikdyž  šancí byla spousta, zejména Papiňáka 

soupeřův gólman několikrát vychytal. A jelikož do konce zápasu další gól nepadnul prohráli jsme naše 

druhé utkání na poháru 2:7. Kromě nepovedené první třetiny jsme však se soupeřem dokázali držet 

krok. 

 Branky: Jenc (1), Oňas (1) 

Pacovští Honzíci – SK Rakeťáci Bechyně 8:7 (3:4; 1:1, 4:2) 
Před tímto zápasem jsme si na výhru věřili nejvíce ze všech čtyř zápasů prvního kola. Naše ambice 

ještě zesílili, když se po pěti vteřinách trefil Mates. To bylo však jen předznamenání bláznivé první 

třetiny. Povedený start v nás pravděpodobně vyvolal dojem snadného zápasu a tak jsme se přestali 

soustředit. Toho soupeř dokázal více než efektivně využít a téměř každá jeho šance končila brankou. 

Než jsme se nadáli prohrávali jsme 1:3. Díky Milanovým dvěma brankám se nám však podařilo 

vyrovnat na 3:3, ovšem to stále nebylo v první třetině vše. Po další naší chybě v obraně a typické akci 

soupeře – nahození míčku na  střed hřiště a sběhnutí útočníka od mantinelu – jsme prohrávali 3:4. 

Tím také první třetina skončila.Do druhé části jsme přeskupili naše šiky a sice Milan se přesunul do 

obrany a Papiňák do útoku. Třebaže jsme dobývali branku soupeře co to šlo, góly ne a ne přijít. A tak 

přišel trest. Další povedená akce soupeře skončila gólem v naší brance a my tak prohrávali opět o dvě 

branky. Avšak nevzdávali jsme se a dál bojovali. Odměnou nám byl gól z hole Papiňáka, jemuž ideálně 

před prázdnou branku nahrál Milan. Výsledkem 3:4 také druhá třetina skončila. 

Poslední třetina byla po vzoru té první jako na houpačce. Hned z kraje se nám naskytla příležitost 

samostatného nájezdu, avšak Papiňák na soupeřova brankáře nevyzrál, ba co víc téměř ani 

nezakončil. Naštěstí z následné přesilovky se podařilo Matesovi vyrovnat. Poté dokonce Míra, který v 

sestavě vystřídal Patyho, poslal náš tým po dlouhé době do vedení. V desáté minutě jsme dostali 

ohromnou příležitost utkání rozhodnout když jsme hráli přesilovky 5 na 3, jenže místo abychom 

branku vstřelili jsme nechali jsme si vyloučit jednoho hráče a navíc v naší přetrvávající přesilovce 4 na 

3 dovolili soupeři srovnat na 6:6. Vyloučením však nebyl konec a další soupeřův prohřešek jsme již 

dokázali potrestat a opět se tak ujmout vedení v zápase. Jenže zhruba po čtvrt minutě soupeř 

potrestal další z našich chyb a ve třinácté minutě tak bylo vyrovnáno. Když už to vypadalo, že utkání 

skončí remízou dokázal se po krásné souhře celého našeho týmu prosadit v poslední minutě zápasu 

Jenc (který tentokrát místo první branky vstřelil poslední ale to nám vůbec nevadilo). Soupeř ještě v 

závěru zkusil hru bez brankáře, avšak další gól již nepadnul a my se tak mohli radovat z druhého 

vítězství a především postupu do druhého kola poháru. 

Branky: Milan (3), Mates (2), Papiňák (1), Míra (1), Jenc (1) 

Sestava: Mára – Oňas, Michal, Filip, Papiňák – Jenc, Mates, Milan, Nesvi, Míra 



Pacovští Honzíci – Sokol Písek 6:2 (1:0; 2:0; 3:2) 
Postup do druhého kola poháru České pojišťovny jsme měli zajištěn, šlo však o to, jestli půjdeme z 

druhého, nebo třetího místa ve skupině. V cestě nám stál další třetiligový tým, tentokrát z Písku. 

Utkání mělo podobný průběh jako zápas s týmem z Budějovic. Z počátku to byl opatrný florbal z obou 

stran a minimem  šancí. První větší příležitost se nám naskytla v deváté minutě, kdy jsme hráli 

přesilovou hru, bohužel bez většího úspěchu. A když nepomohla přesilovka muselo pomoci oslabení. 

Ve čtrnácté minutě byl vyloučen Nesvi a během naší hry ve čtyřech se do brejku dostal Milan, který 

nedal soupeřovu brankáři žádnou šanci – 1:0. 

Začátek druhé části jsme ještě dohrávali v početní nevýhodě, avšak žádné nebezpečí pro Jardovu 

branku jsme nedopustili. Naopak úvod této třetiny nám vyšel, kdy nejprve ve čtvrté minutě svým 

druhým gólem zvyšoval Milan a následně v šesté minutě Mates potrestal z trestného střílení hru 

soupeřova brankáře mino brankoviště (video můžete shlédnout zde). Do konce druhé třetiny už 

žádná další branka nepadla, na čemž měl několika dobrými zákroky podíl především Jára. 

Z kraje poslední třetiny se soupeř snažil nepříznivé skóre zvrátit zvýšenou aktivitou, což také vedlo k 

prvnímu gólu v naší síti. Soupeř se tak začal ještě více snažit, avšak to vedlo jen k našim brejkům, z 

nichž jeden dokázal využít Nesvi a my tak vedli opět o tři branky. Když byl navíc v deváté minutě 

vyloučen hráč Písku, odskočili jsme v přesilovce díky Milanovu gólu již na 5:1. Ten samý hráč navíc v 

desáté minutě zaznamenal již svůj čtvrtý gól v zápase a před poslední pětiminutovkou jsme tak měli 

„luxusní“ pětigólový náskok. Závěr jsme si chtěli již jen pohlídat, avšak dopustili jsme se ještě jednoho 

zaváhání a nechali soupeře korigovat na konečných 6:2 v náš prospěch. Toto vítězství pro nás 

znamenalo postup ze druhého místa ve skupině. 

 Branky: Milan (4), Mates (1), Nesvi (1) 

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

Pacovští Honzíci – 1. Fbk Tábor 8:6 
K utkání druhého kola Poháru České Pojišťovny jsme odjeli na hřiště favorizovaného 1. Fbk Tábor. 

Tým, který hrál loňskou sezonu druhou ligu, ale sestoupil do třetí, byl papírově jedním z nejsilnějších 

soupeřů, na které Honzíci zatím narazili.Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře a využili jsme jednu z 

našich šancí hned ve třetí minutě, kdy po Nesvákově přihrávce skóroval Milan. Za minutu byl zápas z 

našeho pohledu mnohem veselejší a po Matesově gólu jsme šli do dvoubrankového vedení. Soupeř 

byl velmi zaskočen prozatímním průběhem zápasu a snažil se zvýšit svoji aktivitu. Ta vyústila v branku 

upravující skóre na 1:2. Jenže do konce první třetiny jsme přidali ještě dvě branky a zaslouženě ji 

vyhráli 1:4. Ve druhé třetině se poprvé vylučovalo a to na straně táborských. Po pár vteřinách ale 

dokázali využít naše nedorozumění a vstřelit branku. Při následné oslavě gólu byl táborský hráč 

vyloučen za nesportovní chování a tím nám daroval přesilovku 5 proti 3. Tu skvělou střelou využil 

Oňas po Matesově přihrávce. Na konci třetiny se skóre zastavilo na stavu 3:7. Tento výsledek a i 

průběh zápasu na hřišti nás naplňoval optimismem, že bychom mohli překvapivě uspět. Do třetí 

třetiny jsme proto nastupovali s tím, že musíme hrát jako předchozí dvě. Hra se postupně 

přitvrzovala a souboje se přitvrzovaly. Cože se postupně projevilo na tempu hry a stavu hráčů. 

Nevyvarovali jsme se ani faulům a darovali soupeři dvě přesilové hry (samotnému vyloučení se divili a 

soupeřovi hráči). Naštěstí se nám podařilo náskok udržet a porazit sopeře 6:8. 



Jak Pacovský Honzík šlápl na štíra aneb to udržíme…kua to 

neudržíme…běhejte kurňa! 
FBC Štíři (Scorpionida) Č. Budějovice – Pacovští Honzíci 10:8 (0:3; 2:4; 8:1) 

11., 20., 27., 41. Milan Buřič, 18.,35. Jan Maršík, 25. , 26. Matěj Doubek 

vyloučení: 3:4; diváků: 60; 

zásahy brankářů: Jakub Kunst 6, Pavel Válek 9 – Jaroslav Mareš 31 

!!!!Před každým zápasem se Štíry si prosím přečtěte příbalový leták!!!! 

Všechny druhy štírů jsou jedovaté. Jejich jed je většinou neurotoxin, složený z různých proteinů a 

sodných a draselných iontů. Působí tak, že narušuje přenos nervových vzruchů. Štíři používají svůj jed 

k zabití nebo paralyzování kořisti, jed proto působí rychle a tak umožňuje štírovi kořist polapit a 

sežrat. 

Pacovští Honzíci opět vyrazili do světa, kdy po postupu přes Tábor na ně čekal zatím nejtěžší soupeř v 

jejich historii, a to tým Štírů z krajského města. Předseda oddílu nařídil vzhledem k síle soupeře použít 

bezpečnostní spodky, a to samozřejmě barvy hnědé!PH si stejně jako v posledním zápase poháru s 

Táborem nevzali ponaučení a dorazili do krajského města opět v prořídlé sestavě ani ne s celými 

dvěmi pětkami a s obránci v útoku, což se později ukázalo jako rozhodující. 

Taktovku zápasu od začátku udávali Štíři, výřivým pohybem a okamžitým napádáním soupeřových 

obránců dostali PH do silných klepet, kdy se žlutomodří zmohli jen na nahazování míčku na jedno 

útočné tykadlo, které ale proti přesile štířích klepet o míček téměř vždy okamžitě přišlo. Štíři si 

vytvořili místy drtivý tlak, z něhož plynula řada šancí, řada stoprocentních, nicméně i PH měli na hřišti 

svého členovce, tentokráte z třídy pavoukovců (Arachnida), a sice nemladšího Mareše, který odrážel 

útoky soupeře, i když často mu pomohla špatná muška (z čeledi Muscidae) soupeře. Honzíci si v této 

části zápasu vybírali štěstí na 3 zápasy dopředu. A co čert (Sarcophilus harrisii) nechtěl, PH se v 10. 

minutě podařilo vstřelit gól. Štíři po obdrženém gólu svůj tlak ještě umocnily, k čemuž jim pomohli i 

tři přesilovky v závěru zápasu. Jenže po první třetině svítilo na tabuly 0:3 pro Honzíky. PH totiž trestali 

z brejků, a ve stylu co prd, to gól šli do šaten s velmi nadějným výsledkem. 

Druhá třetina probíhala jako první, Štíři útočili a pálili svoje šance nebo jejich střely blokovala v té 

době ještě aktivní obrana Honzíků, a Honzíci bravurně proměňovali svoje brejky a dávali góly. Domácí 

se prosadili až v polovině zápasů, ale to už svítilo na tabuli 0:6 pro PH. Domácí odcházeli do kabin s 

osmi banány v igelitce a podle jejich nálady šlo usuzovat, že takový vývoj proti nováčkovi nečekali. 

Kdo ale čekal (nebo se modlil), že Honzíci svůj slibný náskok udrží, se šeredně spletl. Ve třetí třetině 

se totiž hra hostů úplně rozsypala, ještě do 50. minuty vypadal výsledek pro PH nadějně, jenže v 

posledních deseti minutách došel Honzíkům dech a Štíři se postupně dotahovali, kdy Lukáš Malý 

několika podobnými akcemi z pravého křídla táhl Štíry za vyrovnáním. PH už se nedostávali s míčkem 

ani přes půlku a jen se čekalo zda stihnou Štíři srovnat. To se jim nakonec povedlo 3 minuty před 

koncem, pak jako nadstavbu ještě přidali další dva góly. Honzíci se ještě pokusili o zvrat a měli několik 

šancí, jenže štěstí z první půlky je dávno opustilo a z hovna bič jako v první půli už prostě uplést 

nedokázali. Pacovští nakonec prohráli o dva góly, i tak ale mohli se vztyčenou hlavou odjet zpět na 

ves. Tak jak to z tribuny viděl, tak to i Šivid sepsal! 


