
Pacovští Honzíci – FbK Neveklov 7:2 (2:0; 2:2; 3:0) 
Do prvního nedělního zápasu jsme nastoupili v NÉÉ moc příznivé sestavě. Oslabeni o dva hráče a o 

Jana Maršíka, který dorazil až na druhou třetinu. Soupeř nás v první části nechtěl k ničemu pustit a 

tak sem hrozili jen z větších vzdáleností. Za první třetinu se chytli pouze dvě střely a to střela Tomáše 

„Doklepávače“ Krátošky (asistence Milan Buřič) a druhá střela Milana „Bouráka“ Buřiče (Matěj 

Dobek). 

Ve druhé části jsme stále nemohli najít recept na dobře bránícího soupeře a naše snaha o vstřelení 

většího počtu gólů (které jsme potřebovali v případě porážky v nadcházejícím zápase) ztroskotala na 

špatně zahnutých hokejkách. Tato třetina však skončila poměrem 2:2, kdy si góly nadiktovali 

rozhodčímu nejprve Milan „fakt dobrej“ Buřič (Petr Diviš) a Matěj „dneska chodim“ Doubek (Milan 

Buřič). 

Ve třetí části nám však došla trpělivost, tedy NÉÉ nám, ale našemu opozdilci. Jan „spěchám, stejně to 

nestihnu“ Maršík dokázal ve třetí části soupeře potrestat hned třikrát a jak jinak než přeběhem přes 

celé hřiště. Asistovali mu hráči v pořadí Martin Nesvačil, Jan Máca a Matěj Doubek. V tomto zápase 

patří dík snad jen Janu „kde mám pivo?“ Mácovi, který nejenom, že si připsal asistenci, ale pochytal 

mnoho střel a za výsledek vděčíme jemu. 

Sestava: Máca – Šivid, Oňas, Papiňák – Tomáš, Milan, Marša, Nesvi, Mates 

Branky: Marša (3), Milan (2), Tomáš (1), Mates (1) 

Pacovětí Honzíci – SK Florbal Benešov 3:6 (2:3; 0:2; 0:2) 
První pohárový poprask praskl „v Benešově“ proti „Benešovu“. Při prvním prozkoušení palubovky 

pokořili „pytla“ pacovští 1:0 (Pařez (Podpantoflák)). Poté Práásk! 2:0 (Pitomio (Pornoherec)). Protože 

pacholci překonali pacovského pytla přiblížili pohár 2:1. Pacovští proháněli pacholky po palubovce. 

Prááásk! Poposkočili! 3:1 (Pomalu Ploužící (Pajda))! Plouživým pohybem po parketách pykali pacovští 

podpořeni pivem po předchozí párty! Pohroma! Pacholci pomalu potápěli potápějící parník Pacova! 

Potvrzuji! První pohroma = První prohra pohárového poprasku 6:3. 

  

Branky: Míra (Kouňas); Tomáš (Marša); Mates (Milan), 

Sestava: Jára – Míra, Šivid, Oňas – Mates, Kouňas, Milan, Tomáš, Nesvi, Marša 

 


