
Pacovští Honzíci – FBC Strakonice 5:9 
V sobotu 30.8.2014 se Honzíci vydali na 1. kolo soutěže Poháru České pojišťovny 2014 do Strakonic. 

První soupeř, se kterým porovnali své síly, byl domácí celek FBC STRAKONICE. 

Vstup do utkání se nám příliš nevydařil. Již v první minutě přišla přesná střela soupeře, ze střední 

vzdálenosti, kterou bohužel Mára nedokázal chytit. Po uplynutí další minuty přišlo vyloučení v našich 

řadách za sekání. Když už to vypadalo, že udržíme oslabení bez inkasovaného gólu, tak 10 vteřin před 

koncem dvouminutového trestu nám soupeř ukázal, že se mýlíme. Aby toho nebylo málo, tak přišlo 

zranění. Milan Buřič si při kličce zranil koleno a zápas pro něj skončil. Do konce první třetiny jsme 

dostali další 2 góly. Byli jsme zaskočeni a chyběl nám důraz. Museli jsme zlepšit hru. 

To se nám celkem podařilo! Od začátku druhé třetiny jsme byli důrazní a prahli jsme po gólu. 

Netrvalo to ani půl minuty a díky Zdendovi se radovala celá naše lavička. Ten po nahrávce Jence 

upravil skóre na 4:1. Chtěli jsme vstřelit další branku. Vytvářeli jsme si tlak před soupeřovou brankou. 

Ovšem po každém útoku pak přijde protiútok. Ten Strakonice využili a v 19. minutě vstřelili další gól. 

Nevzdávali jsme to a snažili se s tímto výsledkem ještě něco udělat. To dokázal Marša, který v 

23.minutě vstřelil gól. To nás nabudilo a díky naší aktivitě přišlo vyloučení na soupeřově straně. 

Přesilovou hru jsme bohužel nedokázali využít, ale v důsledku tlaku, který přetrvával z přesilové hry, 

jsme vstřelili branku. Dosáhl jí Jenc po Dubově přihrávce. Druhá třetina skončila za stavu 5:3. 

Začátek třetí třetiny jsme opět zaspali a hned v 32. minutě jsme obdrželi 6. gól. Výsledek byl ješte 

hratelný a toho si byl vědom Dub, který po nahrávce Šivida přesně zakončil a snížil skóre na 6:4. Šancí 

jsme měli čím dál tím víc, ale nikdo je nedokázal využít. Ani Papiňák, který stál skoro před prázdnou 

bránou, ale bohužel trefil jen konstrukci soupeřovi branky. Soupeř opět potrestal naši špatně 

zakončenou akci a v 36. minutě zvýšil skóre na 7:4. O 2 minuty později si soupeř zahrál další 

přesilovou hru, kvůli špatnému střídání Honzíků. Opět dokázal využít početní převahy a v 40. minutě 

vstřelil 8. branku. Po této brance se do brány postavil Máca. Ke srovnání skóre nám chyběly 4 branky. 

Chtěli jsme to ještě zkusit. Šanci jsme ještě měli poté, co ve 42. minutě vstřelil Dub gól. Snažili jsme se 

ještě o srovnání a po timeoutu ve 44.min jsme odvolali gólmana. Bohužel se nám z tlaku nepodařilo 

vytěžit gól a 5 vteřin před koncem Strakonice vstřelili míček do prázdně branky. 

Sestava: Marek Kubů, Máca Jan – Diviš Petr, Buřič Milan, Maršík Jan, Tomšů Jan, Paták Jan, Doubek 

Matěj, Nesvačil Martin – Souček Filip, Papež Jan, Kounek Zdeněk 

Napsal: Mára 

Pacovští Honzíci – FBC Říčany 22:4 (4:0; 12:2; 6:2) 
Po neúspěšném úvodním zápase proti domácím Strakonicím nás čekal naprosto odlišný soupeř i 

zápas. Hráči Říčan rozhodně nepatřili k favoritům na postup, přesto se snažili odehrát důstojnou 

partii, za což mají rozhodně náš obdiv. Od úvodu bylo patrné, na čí polovině se bude odehrávat 

většina zápasu, třebaže gólově se nám dlouho nedařilo prosadit a nepomohla tomu ani první 

přesilovka v šesté minutě hry. Zlomová se ukázala až desátá minuta zápasu, kdy jsme díky 3 brankám 

v rozmezí 30 vteřin dokázali zlomit do té doby houževnatou obranu soupeře.  V závěru první části se 

nám naskytla ještě příležitost druhé přesilové hry (té ještě předcházel nájezd Kouňase, avšak 



rozhodčím se Zdendův postup k brankáři příliš nezamlouval a tak ho předčasně ukončili), kterou jsme 

již dokázali využít a zvýšit tak skóre již na 4:0. 

Ve druhé části zápasu se již naplno rozjel „pacovský gólostroj“. První branka této části padla již po 

čtyřech vteřinách a další statečně přibývaly. V této části se dokázal prosadit rovněž soupeř, avšak 

skóre třetiny 12:2 a celkové tedy v poměru 16:2 hovořilo za vše. 

Rovněž v poslední třetině narůstalo skóre především na naší straně, přičemž nejvíce „zářezů na svou 

pažbu“ si připsal Jenc, jenž se 7 góly a 2 asistencemi byl naším nejproduktivnějším hráčem zápasu. 

Našich šest zásahů v této části znamenalo, že se nám podařilo vsítit celkem 22 branek 

(pravděpodobně nejvíce v historii klubu v jednom soutěžním zápase). Poslední slovo zápasu měl však 

soupeř v podobě branky na 22:4 osm vteřin před koncem. O tom, že vysoká prohra soupeři neubrala 

na humoru svědčilo i vyjádření střelce posední branky zápasu: „třeba to ještě otočíme“. Neotočili a 

tak jsme si připsali první vítězství na pohárovém turnaji a o krok jsme se přiblížili kýženému postupu. 

Soupeři patří dík za to, jak pozitivně se vypořádal se zápasem a po celou dobu se snažil hrát florbal a 

nikoliv sekanou jak tomu v podobných situacích bývá. Proto přejeme hráčům Říčan, ať se jim herně 

daří a budeme se těšit na případné další souboje… 

Branky: Jenc (7), Marša (5), Mates (3), Kouňas (3), Dokotor (2), Nesvi (2) 

Napsal: Papiňák 

Pacovští Honzíci – SK Rakeťáci Bechyně 15:1 
Po sobotních zápasech týmu Bechyně se spekulovalo, jestli k zápasu vůbec dorazí. Bechyně se 

potýkala se zraněním mnoha hráčů, ale i přes tuto absenci tým k zápasu nastoupil. Průběh byl vcelku 

jasný. Bechyně se po většinu zápas k ničemu nedostávala a čekalo se, na jakým skóre se zastaví 

světelná tabule na konci zápasu. Konečný výsledek po odchozeném zápase byl 15:1 a my se šli 

připravovat na další důležitý zápas v boji o postup do dalšího kola poháru. 

 Napsal: Milan 

Pacovští Honzíci – DDM PRAHA 10 3:9 
Do posledního zápasu jsme nastupovali s tím, že kdo vyhraje, postoupí do dalších bojů. Pokud jsme 

chtěli tohoto cíle dosáhnout, tak jsme si nemohli nechat utéct začátek zápasu. Jako už tolikrát. A jako 

už tolikrát se nám to bohužel nepodařilo. 

Po necelých čtyřech minutách využil soupeř nabídnutou přesilovku a šel do vedení. A aby toho nebylo 

na začátek zápasu málo, tak jsme v 5. minutě zápasu obdrželi v rozmezí šesti vteřin 2 branky. Až tahle 

situace nás probrala a hra se vyrovnala. Postupně jsme si začali i tvořit šance, ale jak už to u nás býva 

zvykem, spoustu jsme jich nedokázali proměnit. Ujala se až Papiňákova akce a tím jsme snížili na 1:3. 

Úvod druhé třetiny byl jako přes kopírák té první. Vyloučení a obdržená branka. Chvíli na to se nám 

naskytla možnost samostatného nájezdu. K němu se postavil Papiňák, který byl v předchozím zápase 

úspěšný. Bohužel neproměnil. Naštěstí v následné přesilovce skóroval po Zdendově přihrávce Dub. 

Poté se naše hra zlepšila a byli jsme nebezpečnější než soupeř. Z této snahy padl gól. Bohužel do naší 



branky. Naše snaha byla odměněna v závěru druhé třetiny, kdy snižoval na 3:5 Zdenda po Nesvově 

přihrávce. 

A třetí třetina začala stejně jako obě předchozí. Rychle jsme obdrželi 2 branky a bylo po zápase. 

Soupeř žádné drama nepřipustil a v klidu si pohlídal zbytek zápasu, kdy ještě dokázal přidat dvě 

branky a porazit nás 3:9. 

Pacovští Honzíci – Black Angels 4:8 (3:3; 0:3; 1:2) 
Po postupu ze základních skupin Poháru České pošty jsme do prvního vyřazovacího zápasu dostali 

tým Black Angels z Prahy, který bude v aktuální sezóně poprvé hrát 1. Ligu (o tři úrovně vyšší soutěž) 

a tak nebylo pochyb o favoritovi a o jeho kvalitě. Od první minuty se rozjel kolotoč hostů a my jsme 

se z plných sil snažili odrážet tlak. Přesto první gól vstřelili PH po pěkné kombinaci mezi Robinem a 

Maršou. Z vedení jsme se ale neradovali ani minutu a bylo vyrovnáno. My naštěstí máme ve velké 

pohodě hrajícího Jence a Duba a tak jsme v 9. minutě po dvou rychlých gólech Duba vedli 3:1. 

Bohužel po našich chybách bylo ve 12. minutě znovu vyrovnáno. Zápas se odehrával ve velmi 

vysokém tempu a zejména na hostech bylo vidět, že měli kvalitní letní přípravu. Do konce první 

třetiny, navzdory dobrým šancím na obou stranách už gól nepadl a tak bylo skóre vyrovnané 3:3. 

Druhá třetina začala ve stejném tempu, jaké bylo v úvodním dějství. Vypracovali jsme si znovu 

několik gólových příležitostí, ale v koncovce se nám nedařilo. Oproti tomu hosté trestali naše chyby, 

které plynuly z jejich dobrého napadání a pohybu. Ve druhé třetině se jim podařily vsítit celkem tři 

branky a nám tak v celkovém skóre odskočili. 

Do třetí třetiny jsme vstupovali s tím, že zkusíme přidat nějaký gól a poprat se o postup. Ale po 

necelých šesti minutách třetí třetiny bylo o osudu zápasu v podstatě rozhodnuto. Dostali jsme dva 

góly, druhý dokonce v naší přesilové hře. Poté nám hosté svojí nedisciplinovaností nabídli jednu 

klasickou přesilovku a poté dokonce půlminutovou přesilovou hru 5 na 3. Využít jsme je ale 

nedokázali. Asi tři minuty před koncem se nám přece jen povedlo dát gól po akci Duba a 

zakončujícího Jence. Do konce utkání už žádný gól nepadl a konečné skóre tedy bylo 4:8. Pokud 

shrneme celý zápas, tak až na druhou třetinu, kterou jsme prohráli 0:3, jsme byli více než 

vyrovnaným soupeřem. 

Branky: Mates (2), Jenc, Marša 

Sestava: Jára – Filip, Doktor, Šivid, Papiňák, Míra, Michal, Mary – Jenc, Kouňas, Mates, Marša, Paty, 

Robin 

 

 

 

 


