
PH – Sokol Erupting Dragons H. Brod B – 15:2 
Debutové utkání. 

Na prahu nové florbalové sezóny v nové soutěži (na základě výsledků z minulé sezóny postoupili 

Honzíci do Regionální ligy mužů) čekal na Honzíky z Pacova tým od trojhlavé saně – Sokolů 

z Havlíčkova Brodu. Průběh debutového utkání v nové soutěži nabízíme čtenářům v tradičním 

telegramovém znění: 

  

Úvod utkání od obou celků opatrný   STOP   Do vstřelení třetího gólu Honzíků soupeř 

vzdoruje   STOP   Poté se rozjíždí gólová mašina    STOP   Diváci mohou sledovat pohledné 

kombinace   STOP   Honzíci s přehledem drží otěže zápasu   STOP   Vlach zapomíná na kariéru obránce 

a užívá si pobytu v útočných řadách   STOP   Maršík zapomíná na kariéru střelce solitéra a morfuje 

v nahrávače   STOP   Tomšů líbá svou hokejku a sbírá bod za bodem   STOP   Paták M. čtyřikrát „křtí“ 

novou hůl   STOP   Papež překonává hostujícího brankáře při trestném střílení fintou fň   STOP 

Honzíci tak do nové sezóny vstupují vítězně s velmi dobrým poměrem: celkový počet vstřelených 

branek / (počet střel+počet šancí bez zakončení+počet fanynek)   STOP“ 

Napsal:  Paty M. #33 

Góly: Vlach (Maršík), Doubek (Tomšů), Paták M.(-), Tomšů (Maršík), Kounek (Doubek), Doubek 

(Tomšů), Paták M. (Maršík), Doubek (Kounek), Tomšů (Doubek), Tomšů (Kounek), Maršík (Vlach), 

Paták M. (Tomšů), Papež (-), Paták M. (Vlach), Kounek (Tomšů) 

Rozhodčí: Štěcha, Pech 

Počet divaček: 2x přítelkyně, 1x snoubenka, 1x BB 

Sestava: Mareš – Paták J., Souček, Diviš P., Papež – Tomšů, Doubek, Kounek – Vlach, Paták M., Maršík 

Za realizační tým (vedoucí): Papež 

Známka za výkon celého týmu: 1- 

Pacovští Honzíci – Hippos Žďár n/S. B 5:3 (2:0,3:1,0:2) 
Druhý sobotní zápas čekal Pacovské Honzíky s týmem  ze Žďáru nad Sázavou. Soupeř působil 

sebevědomým dojmem. Naštěstí pro pacovské chalany, zdání občas klame. Na začátku utkání soupeř 

víc kontroloval míček, něž pacovští a postupně si vypracovával střelecké příležitosti. Těm ale často 

chyběla přesnost nebo důraz. Honzíci odpovídali rychlými protiútoky, které likvidoval dobře chytající 

brankář Žďáru. První se v utkání prosadil Paty pro přihrávce Jence. Do první přestávky se ve zmatku 

před žďárskou brankou  nejlépe zorientoval Míra a dostal balónek do brány. 

Na začátku druhé třetiny s zaznamenal Paty již svůj 3 bod v zápase, kdy skóroval bez asistence 

spoluhráčů. Následně však přišla odpověď  Žďáru, který se nechtěl ještě vzdát. Do konce třetiny Dub 

a Jenc přidali po gólu a za stavu 5:1 se odcházelo do šaten. 



Zápas se mohl v klidu dohrát, ale přišla vyloučení. Honzíci byli vyloučeni dvakrát za hrubost a jednou 

dokonce za nesportovní chování. Díky tomu si Honzíci zkusili i hru tří proti pěti, kterou úspěšně 

ubránili. Bohužel dostali gól 30 vteřin po skončení trestu. Poslední branku dali hosté pouhých 12 

vteřin před koncem, kdy domácí už polevili v koncentraci. 

Z pohledu PH to byl dobře zvládnutý zápas. Pacovští byli většinu zápasu lepší a právem si ze zápasu 

odnesli 3 body. 

Napsal: Míra 

PH – FBC Český Krumlov Velešín 11:9 
Kaplický „hokejíček“ 

Na další dvojzápas vyrazili Honzíci do pověstné haly v Kaplici (nebo Kaplicích?) hnedle po zakokrhání 

prvního pacovského kohouta. Sestava byla děravá, takže na centru musel nastoupit  hokejku a plíce 

nejlépe ovládající obránce, tedy Míra a první zápas sezony si odškrtl i Tomáš, bratři Patáci totiž 

vyhlásili v rodině lazaret (a nebo jim prostě zakázal nastoupit člen výboru našeho soupeře, aby zvýšil 

šance svého týmu na zisk bodů, přeci jen šlo o derby). 

První zápas byl velmi nostalgický. Rozhodčí nám nechali zavzpomínat na počátky florbalu v Pacově, 

kdy jsme ještě nehráli podle florbalových pravidel. Nějak se dověděli o našem selském florbalovém 

původu, kdy si asi mysleli, že nám udělají radost, když nebudou vůbec nic pískat. Výsledkem byl 

klasický pacovský „hokejíček“  na obou stranách se spoustou sekání a individuálních chyb. Nutno 

dodat, že k tomu přispěla i útlá postava (odhadované křivky 60-60-60) postarší kaplické haly. 

První třetina byla velmi vyrovnaná, my jsme se zpočátku nedokázali srovnat s nastaveným 

rozhodcovským metrem a agresivitou soupeře a velké problémy nám dělal zejména rozměr hřiště. 

Klasická „záda“ jsme přestali brzy používat, protože ty jsou totiž v Kaplici úplně všude! Snažili jsme se 

dostat k bráně soupeře kombinací, ale ta se příliš nedařila, i s ohledem na všudypřítomné fauly a 

navíc jsme dělali obrovské množství nevynucených i vynucených chyb v rozehrávce, za které nás 

soupeř trestal. Na konci třetiny svítilo na tabuli divácky atraktivních 4:4. 

Druhá třetina už spíše vyznívala pro nás, podařilo se nám získat určitou převahu a i tříbodový náskok, 

který se ale nakonec o jeden gól smrštil. Ve druhé půli byla zajímá zejména výměna názorů mezi 

Papiňákem a jedním z rozhodčích, který přispěl do diskuze jen slinnou a akusticky intenzivní formou 

projevu. Inu jak nás učili na školení rozhodčích. Musíte si to umět hlavně odkomunikovat! 

Několik kouzelných rozhodnutí se rozhodčím podařilo i v třetině poslední. Zejména trojité seknutí 

před střelbou otočené na nebezpečnou hru loktem! Ve třetí třetině jsme hráli spíš udržbový florbal, 

což se nám nakonec málem vymstilo, když soupeř snížil dvě minuty před koncem na rozdíl jednoho 

gólu. Poslední hřebíček ale zatloukl do soupeřovi rakve Mates přímo se sirénou, když svým šestým 

gólem v utkání stanovil konečné skóre na 11:9. 

+ body, nikdo se nezranil, Matesův dvojitý hattrick, produktivita 

– 1. rozhodčí, 2. rozhodčí, hala, individuální chyby v rozehrávce, zbytečná vyloučení 

Napsal: Šivid 



Pacovští Honzíci – Spartak Pelhřimov B 6:1 
První srovnání pacovského a pelhřimovského florbalu na oficiální úrovni proběhlo v neděli 12. 10. 

2014 v Kaplici. 

Začátek zápasu byl velmi aktivní od soupeře,který už ve 3 minutě dokázal vstřelit gól, ale to bylo 

mimo častého vylučování od soupeře v tomto zápase už vše. Klidnou a spořádanou hrou se nám 

podařilo ve druhé části změnit stav zápasu z 0:1 na 2:1 díky brankám Jence a Duba. Ve třetí části 

zazářili dvěma góly Marša a Dub, který dovršil svůj hattrick. V této části neudržel nervy na uzdě 

soupeř a dostal 10 minut za nesportovní chování a i několik dalších dvouminutových trestů rozhodlo 

o našem vítězství. 

  

Branky: Jec, Dub (3), Marša (2) 

Sestava: Jarmil, Šivid, Míra, Marša, Oňas, Papiňák, Kouňas, Tomáš “Moudrý“, Dub, Filip, Jenc 

Napsal: Oňas 

Pacovští Honzíci – Spartak Kaplice 5:4 (2:1; 1:0; 2:3) 
Do úvodní třetiny jsme vstoupili hodně aktivně, ale hned ve třetí minutě se změnil stav utkání na 0:1 

po rychlé akci hostů. Do konce první třetiny jsme stav otočili po brankách Matěje Doubka a Honzy 

Tomšů. V druhé části zvýšil skóre na 3:1 Milan Buřič. Třetí část začala velmi špatně, hned na začátku 

se prosadil hráč Kaplice a snížil tak stav utkání. Během dalších čtyř minut dokázal odpovědět podruhé 

skórující hráč s číslem #8, Milan Buřič. Další gól do sítě soupeře vstřelil Honza Maršík. Trestné střílení 

po faulu bohužel neproměnil Martin Nesvačil. Ani naše přesilovka se nezdařila, což byla velká škoda. 

Do konce utkání se ještě Kaplice snažila o zvrat a málem se jí to povedlo, do naší branky vstřelila 2 

góly. Stav utkání 5:4 jsme zvládli udržet až do konce zápasu a z domácího turnaje v Pelhřimově si 

odvézt 6 bodů. Utkání přihlíželo 25 diváků. 

Góly: Buřič (2), Doubek, Tomšů, Maršík. 

Sestava: Mareš – Paták J., Souček, Vlach, Nesvačil – Tomšů, Doubek, Kounek; Paták M., Maršík, Buřič 

(Krátoška) 

Napsal: Krátoška #37 

Pacovští Honzíci – 1. FbK Tábor 6:2 (2:1; 3:0; 1:1) 
Zápas měl od začátku slušné tempo. Od prvního střídání bylo z Tábora cítit velké odhodlání a chuť do 

zápasu. My jsme moc nepočítali, že na nás tak rychle vlítnout a nedokázali jsme se dlouho chytit. 

Také jsme jako první v 6. minutě inkasovali, což nás konečně probudilo. V 7. minutě jsme soupeře 

přečíslili, Dub nahrál Zdendovi, který po zemi neminul prázdnou bránu – 1:1. Po gólu jsme byli lepším, 

agresivnějším a rychlejším týmem. Ke konci 1. třetiny jsme dostali výhodu přesilové hry, kterou se 

nám podařilo rychlou souhrou po standartní situaci využít, Zdenda nabil Dubovi a ten prostřelil 

děravou zeď – 2:1. 



Pokud se někde „lámál“ zápas, tak to bylo ve 2. třetině. My jsme si do ní přenesli aktivitu z první části, 

kterou jsme ovšem dlouho nedokázali přetavit v branku. Až v 10 minutě, po rychlé rozehrávce z rohu, 

rozvlnil síť svým 2. gólem Zdenda – 3:1. Hned při dalším střídání, aby toho nebylo na soupeře málo, 

se krásnou střelou prosadil Paty – 4:1. Ve 13. minutě pak Marša využil chybné rozehrávky táborských 

a chladnokrevně zakončil – 5:1. Na konci 2. třetiny navíc hráč soupeře atakoval dost nesportovně 

Maršu, za což vyfasoval od rozhodčích trest na 5. minut. Tím skončila pro nás perfektně odehraná 2 

třetina, po níž na tabuli svítilo skóre 5:1. 

3. třetinu jsme tedy začali přesilovou hrou, která nám parodoxně spíš uškodila, než prospěla, neboť 

jsme ji vůbec nezvládli takticky a nedokázali jsme ohrozit banku soupeře (natož vstřelit branku). 

Krátce po jejím skončení přišel trest za naši neaktivitu, Tábor využil zaváhání v rozehrávce přesnou 

střelou – 5:2. Závěrečný nápor ze strany táborských se však nekonal a tak poslední slovo v zápase si 

vzal Nesvi, jenž uzavřel skóre na 6:2. Pro nás šlo o velice důležitý zápas. Ověřili jsme si, že v soutěži 

opravdu nejsme do počtu. Jako jediný jsme stále neztratili ani bod. Třeba to tak bude i na konci 

sezony… 

Branky: Kouňas (2), Mates (1), Paty (1), Marša (1), Nesvi (1) 

Sestava: Mára – Filip, Oňas, Šivid, Papiňák, Míra, Doktor – Jenc, Kouňas, Mates, Marša, Paty, Nesvi, 

(Tomáš) 

Pacovští Honzíci – HIPPOS Žďár nad Sázavou B 4:8 (1:0; 3:3; 0:5) 
První prohra v sezoně 

Sobota 29.11. se černým i zlatým  písmem zapsala do Honzíkovské kroniky. První zápas s domácím 

Žďárem se nám vůbec nepovedl, ale druhý zápas se Strakonicemi byl o něčem jiném. Ale zpátky 

k prvnímu zápasu. Začali jsme celkem dobře a už ve 4. minutě jsme šli Matějovou zásluhou do vedení. 

V první třetině byla hra celkem vyrovnaná, ale ne moc pohledná. Ve druhé třetině jsme se dostali do 

dvoubrankového vedení, kdy se ujala střela Patyho necelou minutu po začátku třetiny. To paradoxně 

nakoplo soupeře, který se začal stávat lepším týmem. Zlepšená hra soupeře vedla ke snížení stavu na 

2:1. My jsme dokázali odpovědět z brejku, který zužitkoval Matěj. Jinak se naše hra orientovala spíše 

na bránění, ale i v tom dokázal soupeř najít chyby a vyrovnal. Minutu před koncem druhé třetiny 

jsme ještě na chvíli zvedli hlavu a Matěj dovršil svůj hattrick. Ve třetí třetině byl už soupeř jasně lepší, 

kdežto my jsme začali dělat chyby. A ty soupeř trestal. Postupně obrátil skóre ve svůj prospěch. Naše 

snaha s výsledkem ještě něco udělat vyšla tentokrát vniveč a soupeř korunoval svůj výkon 8. gólem 

do skoro prázdné branky. Jednou prohra přijít musela, ale doufali jsme, že to bude co nejpozději. 

Skleslí jsme odešli do šatny, kde jsme se pomalu začali připravovat na druhý zápas… 

Branky: Mates (3), Paty (1), 

Sestava: Jarmil – Oňas, Leoš, Papiňák, Míra, – Jenc, Kouňas, Mates, Nesva, Paty, Robin (Tomáš) 

Napsal: Leoš 

Honzíci se v sobotu 29. 11. vydali na bojovou misi do Žďáru nad Sázavou. Ačkoliv každý z kapitánů 

svého bojového vozu zvolil jinou trasu, dokázali jsme po zledovatělé vozovce dostat na stadion s 

předstihem a v pořádku. Jako s prvním týmem jsme se utkali s domácím Žďárem. Očekávali jsme 



vyrovnaný souboj s konkurentem na čelo tabulky. 

V první třetině vypadala hra na obou stranách opatrně. Jako první se dostal do šance Dub, který ji i 

zužitkoval. Hráči obou týmů pokračovali ve hře obezřetně, až na Chaloupku, který se nechal zbytečně 

vyloučit za vzdálenost a musel si tak jít sednout na trestnou lavici. Formace pro oslabení Honzíků, 

však tuto příležitost pro vstřelení gólu Žďárem nijak neusnadnila a tak se nedostali k větší příležitosti. 

Už před přestávkou jsme věděli, že další dvě třetiny podobným způsobem odehrát nemůžeme. 

Ze začátku druhé periody Nesvačil s M. Patákem rozehráli skoro v úplném rohu standartní situaci na 

krátko a Paták zamířil přímo do vzdálenějšího růžku soupeřovi branky 2:0. I po instrukcích o přestávce 

se někteří Honzíci dostávali ještě do horšího rozpoložení, což znamenalo, že Járovi v brance, který 

zůstával stále stoprocentní a držel naší defenzívu pohromadě, přibývalo čím dál více práce. Zbytek 

dané části se Pacovští pomalu horšili, až se výsledek po třetině zastavil na 4:3 ve prospěch Honzíků, 

což mělo znamenat pro některé hráče něco jako impuls k tomu, že se musí vyhecovat k lepšímu 

výkonu na hřišti. 

V další třetině se dostává i do hry Krátoška a doufáme, že se pohyb na hřišti zlepší. Bohužel 3. třetina 

byla pro nás nejhorší. Žďár nás dokázal přehrávat snadněji jak v předchozích dvou třetinách a začal i 

skórovat. Výsledek se po třetině zastavil na 8:4 a Honzíci věděli, že je po zápase v kabině pochvala 

nečeká. 

Napsal: Robin 

Pacovští Honzíci – FbC Strakonice B 24:1 (7:0; 7:0; 10:1) 
Ke druhému zápasu Honzíci nastoupili proti posledním Strakonicím B a nikdo neočekával, že by 

soupeř proti nám kladl nějaký velký odpor. Zato Honzíci si tak chtěli alespoň zlepšit náladu a nahnat 

nějaké body do individuálních statistik.  

Podle očekávání se Strakonice snažili jenom bránit a nikam se nehrnuli. Pacovští nedali soupeři 

žádnou větší příležitost ke vstřelení branky. Komunikace na hřišti se Honzíkům zlepšila o 200 % a klid 

na hřišti byl vidět. Hráči Pacova předváděli mezi mantinely až exhibici a skóre se po třetí třetině 

zastavilo na neskutečném čísle 24:1 pro Honzíky. Bodově se nejvíce předvedl Dub, který posbíral až 

13 bodů a Jenc se 6 body. Pořadí v jakém padali branky se můžete dočíst v online zápisu. 

Branky: Jenc (5), Mates (4), Paty (4), Mary (3), Oňas (2), Kouňas (2), Nesvi (1), Míra (1), Robin (1), 

Papiňák (1) 

Sestava: Jára – Oňas, Leoš; Papiňák, Míra – Jenc, Kouňas, Mates; Nesvi, Paty, Tomáš (Robin) 

Napsal: Robin 

Pacovští Honzíci – FBC UNITED České Budějovice 8:2 (2:1; 3:1; 3:0) 
K večernímu zápasu jsme nastoupili proti nepříjemnému soupeři FBC UNITED z Českých Budějovic, 

který nás mohl víc než potrápit. Zápas začal ve velmi rychlém tempu, kdy soupeř ukazoval, že bude 

víc napadat a běhat než předchozí tým z Českých Budějovic. Soupeřovo napadání naší rozehrávky 

bylo pro mnohé obránce dosti nepříjemné, ale díky neuvěřitelné formě Járy v bráně si Budějovičtí 

hráči takřka vylámali zuby a vsítili jen 2 branky. První po špatném pokrytí hráče soupeře, a druhou po 

nešťastné teči od těla obránce (autora příspěvku). Jelikož nám se za dvě třetiny hry podařilo vsítit pět 

http://online.cfbu.cz/20142015/online-109380.htm


branek, bylo skóre po této části hry 5:2 pro náš tým a na střídačce padl pokyn od trenéra (i kapitána) 

Matěje: “Nebudeme držet stav, ale vlítneme na ně” a to se taky stalo, soupeře jsme zatlačili po 

většinu doby k jejich bráně a zásluhou hlavně Matěje a Kouňase dotáhli utkání k výhře 8:2. 

Branky: Mates (6), Jenc (1), Míra (1) 

Sestava: Jára – Oňas, Doktor; Filip, Mary; Papiňák, Šivid – Jenc, Kouňas, Mates; Míra, Paty, Nesvi 

Napsal: Filip 

Pacovští Honzíci – Sokol Erupting Dragons Havlíčkův Brod B 19:3 (7:2; 

6:0; 6:1) 
Pacovští Honzíci se tuto sobotu podruhé a naposled v letošní sezóně představili na domácí palubovce 

v Pelhřimově. Po velmi dlouhé pauze byli všichni hráči velice nedočkaví a byla na nich vidět velká chuť 

po florbalu. Nečekal je ovšem žádný lehký soupeř. Byl jím Sokol Erupting Dragons H. Brod B, který 

zaujímá 6 místo v tabulce, přesto byli jasným favoritem Honzíci. 

Do zápasu Honzíci vlétli a než si soupeř stihl uvědomit, co se děje prohrával ve třetí minutě po 

brankách Jence a Míry 2:0 (obě branky navíc padli v oslabení, kdy na trestné lavici seděl Paty). 

Pacovští se více a více tlačili dopředu a přidávali další branky (Paty, Jenc, Kouňas, Mates a Paty). 

Ovšem jak to tak bývá čím více dopředu tím méně dozadu a také 2 branky obdrželi. Přesto Honzíci 

první třetinu vyhráli 7:2. 

Ani ve druhé části neopadala chuť a Honzíci si vytvářeli další pěkné příležitosti, které dokázali i 

úspěšně zakončovat. Skórovali v tomto pořadí: Nesva, Kouňas, Papiňák, Míra, Jenc a opět Míra. 

Druhou třetinu si Honzíci pohlídali i zadní vrátka a pomohli Járovi k bezbrankové patnáctiminutovce. 

Skóre třetiny 6:0. 

Do třetí třetiny týmy vstupovali s tím, že body už jsou rozdělené. Zápas se změnil spíše na tréninkový 

a Honzíci pilovali přihrávky i střelbu. Pacovští stejně jako ve druhé části přidali 6 branek (Mates, 

Kouňas, Jenc, Jenc, Nesva, Mates) a inkasovali třetí branku. Další gól se jim bohužel nepodařilo 

v samotném závěru vsítit a na další dvacítku v soutěži tedy nedosáhli. Přesto výsledek 19:3 je velmi 

přesvědčivý. 

Odkaz na online z utkání: http://online.cfbu.cz/20142015/online-120561.htm 

Za zmínku stojí zejména 10 kanadských bodů Matese (3+7), který jak sám říkal, si splnil limit hned 

v prvním zápase. 5 bodů si připsali další 3 hráči: Jenc (5+0), Míra (3+2) a Kouňas (3+2). Honzíkům 

dlouhá pauza neuškodila, ba naopak spíše jim přidala na motivaci. O tom hovoří i statistika, že si 

minimálně jeden kanadský bod připsalo 10 z 12 hráčů. 

Branky: Jenc (5); Míra (3); Mates (3); Kouňas (3); Paty (2); Nesvi (2); Papiňák (1) 

Sestava: Jára – Šivid, Papiňák (Robin); Míra, Doktor – Jenc, Kouňas, Mates; Tomáš, Paty, Nesvi 

Napsal: Honza “Jenc” Tomšů 

 

http://online.cfbu.cz/20142015/online-120561.htm


Krev, pot a proč není třeba slzí. Pacovští Honzíci – Spartak Pelhřimov 

B 3:10 (0:4; 0:3; 3:3) 
Druhý březnový zápas přinesl malé regionální derby. Tomu odpovídala i návštěva v ochozech, která 

byla na této ligové úrovni více než nadprůměrná a za kterou patří většině fanoušků velký dík. 

Odhodlání Honzíků porvat se o výsledek nestačilo a zápas se tentokrát odvíjel zcela v odlišných 

kolejích, než předchozí střetnutí obou týmů, které Honzíci v Kaplici bez větších potíží vyhráli 6:1. 

Již první minuty zápasu napověděly, že se Honzíci potkali v rámci ligy s doposud nejtěžší váhou. 

Především „prvoligová“, notně posílená pětka Pelhřimova nastavila výkonnostní rozdíl, který Honzíci 

nedokázali svým umem dorovnat. Po dvou slepených gólech navíc na tým zřetelně padla i psychická 

deka, ze které se hráči vymanili až v poslední třetině, kterou Honzíci dokázali zremizovat 3:3. 

Faktory, které rozhodly zápas, byly lepší fyzická připravenost soupeře, agresivita v soubojích (sic 

mnohdy zbytečně za hranou viz. např. krvavé zranění a likvidační zákroky, které vyústily v trestná 

střílení), dále okamžitá neoslnivá forma Honzíků, absence některých opor týmu, první třetina a někdy 

„školácké“ individuální chyby, které soupeř dokázal beze zbytku využít. Utkání samotné nejvíce 

připomínalo pohárové střetnutí s Black Angels, které ovšem Pacovští zvládli déle dramatizovat. S 

povzdechem nutno přiznat, že rozbouřeným emocím nepomohl ani silně rozporuplný výkon 

rozhodčích. Naštěstí ale výroky arbitrů neměly přímý dopad na výsledek zápasu, pouze poškodily 

kvalitu a celkový dojem z utkání. 

Nezbývá než pogratulovat soupeři k zasloužené výhře. Netřeba slzí, prohrát s týmem, jehož aktuální 

páteř tvořili hráči 1. ligy, není jistě hanbou. Závěrem pár pozitiv: 1. Zápas nám ukázal slabší místa, 

která by bylo dobré zlepšit. 2. Bojovnost, která hráčům vydržela i za nepříznivého stavu. 3. „Morál“, 

kdy blbou náladu Honzíci odložili na hřišti a nenosili si ji do šatny. 4. Z utkání jsou pěkné fotky – „díky 

táto“ :). 5. Výkon Jirky Žáka (Pelhřimov), v utkání 2+2 body. 6. Obětavý výkon M.Patáka, kterého 

nechválím jen proto, že je mi bratrem. 7. Magicko-hypnotická klička Jana Papeže při úspěšném 

trestném střílení. To by bylo asi tak všechno. 

Branky: Papiňák, Jenc, Mates 

Sestava: Jára – Šivid, Papiňák, Míra, Doktor – Jenc, Kouňas, Mates; Tomáš (Robin), Paty, Nesvi 

Napsal: Jan „Doktor“ Paták 

Déjà vu v Kaplici: Pacovští Honzíci – FBC Český Krumlov Velešín 6:7 

(2:4, 2:1, 2:2) 
Po pár měsících jsme museli zavít do haly z nejneoblíbenějších. Navíc k tomu pískali oba zápasy 

rozhodčí z nejarogantnějších. Zápas s Českým Krumlovem jako by z oka vypadl tomu předchozímu. 

Soupeř hrál na hranici pravidel, které nastavili oba rozhodčí. Ty ale byli nastaveny daleko za 

hranicemi pravidel, které prosazuje florbalová asociace. Vedení soutěže by se mělo zamyslet nad tím, 

jestli nasazovat rozhodčí, které to zjevně nebaví. Od začátku se tedy opět hrál hokejíček, který ale 

obecně Pacovským Honzíkům nesedí! Navíc k němu opět přidali i profesorský přístup. Krumlov hrál v 

kompaktním bloku a drobnými fauly přerušoval naši hru a navíc velmi dobře těžil z osobních chyb, 

které dokázal přesně trestat. Úvodní gól vstřelil soupeř po špatném postavení zdi. Na ten jsme 



dokázali odpovědět dvěma slepenými góly a chvíli hráli svoji hru, jenže soupeř opět potrestal hrubky 

obránců v pravém rohu napadáním rozehrávky a během tří minut jsme prohrávali o dva góly. 

Druhou třetinu jsme začali svižněji a tlačili se do zakončení, ale většina akcí končila na dobře 

chytajícím brankáři soupeře. Třetina nakonec skončila jednogólovým náskokem soupeře. Ve třetí 

třetině gradoval náš tlak, když na začátku se nám podařilo otočit skóre dvěma rychlými brankami, 

vypadalo to, že dovedeme zápas do vítězného konce. Krumlov jsme zamkli v jeho třetině a 

připravovali si sami šance. Soupeř se dostával jen do nepříliš nebezpečných brejků. My jsme si 

postupně lámali zuby na krumlovském brankáři, kterého jsme zastihli v životní formě a jelikož jsme 

nedokázali proměnit ani ty nejvyloženější šance, vypadla i poslední stolička vpravo nahoře. Soupeř na 

konci potrestal další dvě chyby obránců při rozehrávce a uklidil Jarmilovi šibenici! My už jsme se z 

křeče nedostali a zápas prohráli o gól. Budeme tedy muset spoléhat na prohru Pelhřimova v 

posledním kole ve Žďáru s místním béčkem či Táborem. Jako u každé bajky vyplývá z tohoto zápasu 

ponaučení. V zápase kdy rozhodčí kombinuje pravidla florbalu s pravidly ledního hokeje či lacrosu se 

musíme přizpůsobit nastaveným podmínkám a taky přitvrdit, byť to bude na úkor florbalu. 

+ gólový příspěvek druhé lajny (dostavil se Marša), hezké počasí 

– téměř vše ostatní, rozhodně rozhodčí Pěnička a Šafář (můj „certifikovaný“ osobní názor) 

Branky: Jenc, Papiňák, Paty, Marša, Nesvi, Mates 

Sestava: Jarmil – Oňas, Doktor, Šivid, Papiňák, Míra – Jenc, Kouňas, Mates; Nesvi, Paty, Marša 

Napsal: Šivid 

Pacovští Honzíci – FBC Strakonice B 17:0 (4:0; 7:0; 6:0) 
Do zápasu jsme vstupovali s tím, že k uhájení druhého místa stačí získat z posledních čtyř zápasů 4 

body. Zároveň bylo jasné, že díky ztrátě v minulém kole již nemůžeme být první. Strakonice B se před 

zápasem nacházeli na posledním místě a dalo se tedy předpokládat, že hru budeme tvořit my. Od 

prvních vteřin jsme začali s obléháním soupeřovi branky a vytvářeli si šance. Jako první se trefil Jenc 

po necelých třech minutách hry. Přesto, že jsme měli prakticky stálý tlak, tak se nám v 1. třetině 

podařily vstřelit pouze čtyři góly. Druhý gól přidal Nesvák, třetí Zdenda Kounek při přesilové hře a 

čtvrtý 3 vteřiny před koncem 1. třetiny Marša. 

Druhá třetina pokračovala naším tlakem. K buly se postavila druhá pětka, která dostala důvěru od 

šéftrenéra Matese (i přes nevoli některých členů první formace). Tento skvělý tah byl po několika 

vteřinách přetaven v gól, kdy si po vyhraném buly (centr 2. lajny – Paty snad neprohrál jediné 

vhazování) vzal míček Marša a rozhodl se odevzdat ho až do sítě hostům. Hned při dalším střídání 2. 

pětky vsítil gól Nesvák. Z dalšího útoku jsme navýšili své vedení na 7:0 opět díky Nesvimu. Ve 4. 

minutě jsme po faulu Strakonic mohli navýšit skóre v přesilové hře. V té se znovu ukázalo geniální 

myšlení a cit pro hru našeho šéftrenéra Matese. Po minutě přesilové hry, kdy jsme nedokázali vstřelit 

branku, šel sám vystřídat a pustil do hry Maršu. Ten se postavil na pravou stranu na střelu a po 

výměně balónku s Kouňasem využil při střele z úhlu špatného postavení gólmana a vymetl mu 

pavučinky z brány. Do konce druhé třetiny jsme díky gólům Duba, Jence a Patyho zvýšili na 11:0. 

Patymu ke vstřelení gólu pomohl velkou měrou soupeřův obránce, který střílenou přihrávku krásně 

umístil do své branky. 



Stejně jako druhou třetinu, začala výborně 2. pětka i třetinu třetí. Nejprve Paty zastřeloval hůlku a 

ihned po vyhraném buly trefil spojnici. Další jeho dvě střely již měli gólové parametry a skóre bylo po 

třech minutách 3. třetiny již 13:0. Na tahu tedy byli borci z elitní formace. 14. gól dal Dub a po vzoru 

druhé třetiny se po Dubovi trefil i Jenc. Strakonice si během zápasu vypracovali také několik šancí, ale 

ani přesilové hry jim nepomohli ke vstřelení čestného gólu. Většinu jejich šancí zlikvidoval v pohodě 

chytající Jára a se zbytkem mu pomohli naši obránci. Do listiny střelců se zapsal také Tomáš Krátoška. 

Do konce zápasu zbývalo asi 9 minut, tak jsme si řekli, že bychom mohli pomoci Járovi k první nule v 

sezóně. Za stavu 16:0 bylo logické a stylové, aby 17. gól vstřelil hráč s číslem 17, tedy Marša. Po 

obrovských šancích 1. pětky, které zůstaly nevyužité, nastoupila druhá pětka. Po dobré obranné práci 

do útoku vyrazil Paty a Marša pouze na jednoho obránce. Paty na sebe navázal obránce i gólmana a i 

když mohl zakončovat sám, předložil míček před prázdnou branku Maršovi, pro kterého nebyl 

problém trefit prázdnou branku a vsítit vytoužený 17. gól (avšak v zápise je chybně uveden jako 

střelec Paty). Nakonec to byl poslední gól zápasu a my se mohli radovat z vysoké výhry bez jediného 

inkasovaného gólu. Hráčem zápasu byl tedy logicky Jára, který se dokázal zkoncentrovat v takovémto 

zápase na všechny šance Strakonic. 

Branky: Marša (4); Paty (3); Nesvi (3); Jenc (3); Mates (2); Kouňas (1), Tomáš (1) 

Sestava: Jára – Oňas, Filip, Šivid, Papiňák, Tomáš – Jenc, Kouňas, Mates; Nesvi, Paty, Marša 

Napsal: Marša 

Pacovští Honzíci – SK JeMoBu 6:3 (2:2; 1:1; 3:0) 
V druhém nedělním zápase jsme se utkali s týmem JeMoBu, který společně s námi postoupil v této 

sezóně do Regionální ligy. Vzájemné zápasy jsou vždy vyrovnané a vítězství se nám podařilo získat na 

naší stranu až ve třetí třetině. V první třetině otevřel skóre zápasu soupeř v šesté minutě, ale naše 

odpověď na sebe nenechala dlouho čekat a v 9 minutě vyrovnal Marša po Patyho přihrávce. Do 

konce první třetiny se podařilo nám i soupeři přidat po jedné brance, za nás se prosadil Jenc. Ve 

druhé třetině po faulu soupeře byl nařízen samostatný nájezd, který bohužel neproměnil Papiňák. Ale 

při následné přesilovce se prosadil Jenc po Matesově přihrávce a skóre bylo opět srovnáno na 3:3. Ve 

třetí třetině se nám podařilo ubránit dvě přesilovky a přidat v nich dokonce dva góly od „FAST“ Marši. 

Svůj hattrick v tomto zápase dovršil po Maršovi i Jenc, který uzavřel skóre zápasu na výsledek 6:3. 

Toto vítězství nám zajistilo konečné druhé místo v Regionální lize. 

Branky: Jenc (3), „FAST“ Marša (3) 

Sestava: Jarmil – Oňas, Filip; Šivid, Papiňák; Tomáš – Jenc, Kouňas, Mates; Nesvi, Paty, „FAST“ Marša 

Napsal: Oňas 

Pacovští Honzíci – 1. FbK Tábor 5:4 (1:1; 3:2; 1:1) 
Honzíci vyrazili k posledním dvojzápasům do Českých Budějovic. S jistotou druhého místa, nehledě na 

výsledek posledních zápasů, očekávali pacovští pohodový a poklidný průběh zápasů. Avšak 

komplikace nastali ještě před samotným odjezdem – jako již tradičně naše brankářská jednička se 

zděsila soupeře z Tábora, až z toho dostala angínu a tak jsme již podruhé v sezóně museli sahat do 

rezerv. Výběr tentokrát padl na benjamínka týmu Mácu, jenž si odbyl premiéroví zápasy v lize 



v našich barvách, nutno říci, že se své šance zhostil na jedničku a Jára to bude mít v příští sezóně 

velmi těžké. Další překvapení na nás čekalo po samotném příjezdu do Budějek, kdy místo sportovní 

haly na nás čekala „příjemně rozehřátá sauna“ (nafukovací hala při venkovní teplotě kolem 20 °C se 

skutečně promění v saunu). 

Samotný zápas začali lépe hráči z Tábora, kteří již měli možnost se na tropické podmínky 

aklimatizovat v prvním zápase. Navíc je poháněla vidina konečného třetího místa v lize, pokud by se 

jim podařilo získat v zápase alespoň jeden bod. Lepší vstup do zápasu táborských hráčů brzy přinesl 

své ovoce, když v páté minutě Máca musel lovit míček poprvé ze své sítě. V následujících minutách 

jsme začínali hru vyrovnávat a postupně jsme si připravovali šance i my. V jedenácté minutě se nám 

podařilo vyrovnat, když Kouňasovu nabídku neodmítl Jenc a srovnal na 1:1. Díky této brance se Jenc 

posunul na druhé místo kanadského bodování za nedostižitelného Matese a právě nahrávajícího 

Kouňase. Více se toho v první třetině již neudálo a tak po hvizdu následoval mohutný úprk většiny 

hráčů ven na trochu čerstvého vzduchu. 

Do druhé části jsme již vstoupili více koncentrovaní a než soupeř a odměnou nám byli dvě slepené 

branky z holí Kouňase a Marši. Avšak místo abychom díky vedení hru uklidnili, nechali jsme po 

zbytečné chybě soupeře v sedmé minutě snížit na rozdíl jediné branky. Bylo tedy na nás, abychom 

opět trochu zvýšili aktivitu a nenechali soupeře vrátit se do zápasu. V tom nám velice pomohla první 

přesilovka v zápase, kterou dokonce dokázal Mates svou tradiční „střelou od modré“ využít. Opět 

jsme tedy vedli o dvě branky. Když už to vypadalo, že druhá třetina spěje ke svému konci, dokázali 

hráči z Tábora dvacet vteřin před sirénou opět korigovat na rozdíl jedné branky. 

Úkol před poslední částí hry byl jasný: zbytečně nebláznit a přidat nějaké branky. Z kraje třetiny byl 

opět aktivnější soupeř, avšak jeho snahu o vyrovnání zbrzdilo rychlé vyloučení. Přesilovku se nám sice 

nepodařilo využít, avšak z pokračujícího tlaku vytěžil druhý gól v utkání Mates – 5:3. Soupeř se však 

nevzdával a snažil se utkání ještě zvrátit. Dokonce se dočkal i první přesilové hry v jedenácté minutě, 

po zbytečném vyloučení Kouňase. Po minutě početní převahy se táborští také dokázali prosadit a 

opět tak snížili na rozdíl jediné branky. Poslední čtyři minuty tak slibovali velké drama. Táborští hráči 

se snažili o kýžené vyrovnání, a nám se zase nabízeli možnosti k brejkům. V poslední minutě to 

soupeř zkusil dokonce i bez brankáře, avšak Máca již nic za svá záda nepustil a odbyl si tak vítěznou 

premiéru. 

Sestava: Máca – Oňas, Doktor, Šivid, Papiňák, Míra, Tomáš – Jenc, Kouňas, Mates; Nesvi, Paty, Marša 

Branky: Mates (2), Jenc (1), Kouňas (1), Marša (1) 

Napsal: Papiňák 

TJ Lubná – Pacovští Honzíci 5:4 (2:2; 0:2; 3:0) 
Zápas s TJ Lubná byl pro Pacovské Honzíky vůbec první v divizi a celý tým byl zvědavý na tempo této 

soutěže. Domácí Honzíkům ukázali, že divize je pohybem, rychlostí i tvrdostí zákroků trochu někde 

jinde než jejích doposud absolvované soutěže. Chuť domácích hrát a jejich převaha byla znát od 

prvních minut. To vedlo v páté minutě k prvnímu gólu Lubné. Tlak pokračoval, až pro přemíru snahy 

byli domácí vyloučeni. Lubná se hned po šesti minutách hry mohla seznámit s velkou zbraní PH, což je 

přesilová hra. Kouňas po nesobecké asistenci Jence srovnal skóre po 30 vteřinách přesilovky. Hráči 



Lubné výrazně podporováni svými fanoušky, kterých bylo kolem 60, stále na hřišti dominovali. Skvělé 

zákroky golmana Jarmila a občasná výpomoc obránců drželi naděje pacovských. V 16. minutě se 

prvně v divizi prosadil nejproduktivnější hráč loňské sezóny Matěj. Bohužel soupeř ještě do přestávky 

vyrovnal na 2:2, a s tímto stavem se odešlo do šaten. 

V druhé třetině se hra vyrovnala. Tlak domácích střídali šance PH. Rozhodčí měli utkání pevně v rukou 

a oba soupeře vylučovali spravedlivě, a to především za sekání a bránění ve hře. Ve 27 minutě se 

prosadila nová posila PH, konkrétně Michla Hošek (Hošan). Domácí to viditelně zaskočilo a nechali 

hosty ještě skórovat v 35 minutě. Postaral se o to opět Hošan, kterému asistoval Kouňas. Za stavu 2:4 

se odešlo podruhé do šaten. 

Třetí část hry začala přesilovkou domácích po přísném vyloučení Šivida za sekání. Přesilovku PH ustáli 

bez ztráty na skóre, pouze za Jarmilem zazvonila tyčka. V 46. minutě byl vyloučen domácí hráč za 

absolutně zbytečné zahrání rukou za brankou PH a následovala přesilovka hostí. V té mohli Pacovští 

definitivně strhnout vedení na svojí stranu. Bohužel skutečnost byla naprosto opačná. Po chybě 

v rozehrávce domácí snížili v oslabení na 3:4, což je nakoplo k závěrečnému taku. Ten vygradoval 

v 55. a 57. minutě dvěma slepenými góly a překlopení vývoje utkání v jejich prospěch. PH se pokusili 

odvoláním brankáře 2 minuty před koncem vyrovnat utkání, ale po další školácké chybě přišlo 

vyloučení za hru bez hokejky, tím zhasl poslední plamínek naděje. Bohužel domácí hráč Ondřej Háp 

v posledních vteřinách zápasu ukázal svojí ubohost a zákeřnost. Při hře 4 na 4 za brankou PH fauloval 

nejlepšího hráče hostů Matěje na hranici udělení červené karty. Rozhodčí to ohodnotil pouze 5 

minutovým testem, který v daný okamžik nic neřešil. Týmy si vyměnily pár ostřejších slovních 

nadávek a šlo se do kabin. Dle mého názoru se Háp může „těšit“ na odvetný zápas do Pelhřimova. 

Branky: Hošan (2); Kouňas (1); Mates (1) 

Sestava: Jarmil (Máca) – Oňas, Šivid, Papiňák, Míra, Tomáš – Mates, Hošan, Kouňas; Jenc, Paty, Nesvi 

On-line: https://online.ceskyflorbal.cz/20152016/online-128206.htm 

Napsal: Míra 

FBK Piráti Sokol Chrudim – Pacovští Honzíci 6:11 (1:7; 1:1; 4:3) 
Zápasu dvou nováčků předcházela týmová porada na douškem lahodného Rychtáře v nedalekém 

penzionu U Zámku ve Slatiňanech (cílem bylo zahnat chmury po první smolné porážce a připravit se 

na další utkání). Před zápase se v šatně nečekaně objevil i náš trenér – Mary – který nás přijel 

podpořit ve snaze o získání prvních divizních bodů. Společně s ním se objevila i posila do úročných 

řad – Milánek – později nejlepší hráč na hřišti. Cíl klání byl jasný – pokusit se eliminovat počet našich 

vyloučených hráčů a hlavně získat nějaké body :). Samotný vstup do utkání jsme měli mnohem lepší, 

nežli předešlý den. Do hry jsme se dokázali dostat od samého začátku, a jakmile jsme začali trochu 

více napadat, soupeř začal dělat chyby v rozehrávce. Jednu z nich dokázal potrestat Nesvi, jemuž 

krásně z rohu naservíroval míček Milan. Bohužel v sedmé minutě jsme si nedokázali pohlídat 

rozehrávku soupeře, který pohodlně srovnal brankou do odkryté Járovi svatyně. Po vstřelené brance 

domácí tým ožil a snažil se o otočení skóre. Avšak jak to tak bývá – nedáš, dostaneš, se potvrdilo 

z v tomto případně. Od poloviny první třetiny jako by si domácí hráči vzali neplacenou dovolenou a 

nechali našim útočníkům dělat si, co chtějí: 10:45 Mates zvyšuje na 1:2, vzápětí v čase 11:19 Milan 

https://online.ceskyflorbal.cz/20152016/online-128206.htm


vystihl chybnou rozehrávku domácích – 1:3. Čas 12:31 a gólům není konec, prosadil se i Paty – 1:4. 

Poté máme možnost první přesilové hry, kterou v čase 14:32 využívá Mates, a skóre je již 1:5. Poté co 

se nám podaří ubránit oslabení po vyloučení Míry, máme možnost druhé přesilovky, které je opět 

úspěšná – hattrick v čase 18:07 dovršil Mates – 1:6. Sedmý hřebíček do rakve zatloukl Milan v čase 

18:46, když utekl domácí obraně a přesnou ranou pod břevno nás posílá do šestibrankového náskoku 

– 1:7. První třetina tak pro nás byla více než vydařená. 

Do druhé časti domácí tým vyměnil svého brankáře a snaží se o mnohem aktivnější hru. Naopak na 

našich hráčích je znatelné uspokojení z šestibrankového náskoku a tak se spíše snažíme zbytečně 

nebláznit. Z kraje třetiny máme dokonce možnost dvou přesilových her, avšak ani jednu z nich jsme 

nedokázali využít. Bez brankového efektu však byla i přesilovka domácího týmu po vyloučení Matese. 

Už to vypadalo, že po bláznivé první třetině skončí tato druhá bez branek, avšak tři minuty před 

koncem se prosazuje Milan a skóre je tak již 1:8. Avšak ani ne za minutu jsme opět špatně pokryli 

rozehrávku volného úderu a domácí tak snižují na 2:8. V závěru třetiny je pak ještě vyloučen Kouňas. 

Část přesilové hry zůstala domácím i do začátku poslední části, ovšem i přes několik šancí domácích 

naše obrana po dobu oslabení dokázala odolat, avšak krátce po návratu Kouňase se přeci jen domácí 

prosazují a snižují na 3:8. Naštěstí pro nás následuje hned naše přesilová hra, kterou využívá Oňas a 

my tak opět vedeme o šest branek – 3:9. Po pěti minutách poslední části nejlepšímu hráči domácích 

takříkajíc rupli nervy a nechává se vyloučit na 2 + 10 minut za nesportovní chování, což je pro náš tým 

jedině dobře. Avšak přesilová hra netrvá dlouho a trestnou lavice se vydává zahřát i Paty. Hra tak 

chvíli pokračuje ve čtyřech hráčích na obou stranách, avšak bez gólového efektu. Zhruba 12 minut 

před koncem zápasu dostává v naší brance prostor ukázat své dovednosti i Mácíček. Hned zkraje se 

uvede několika dobrými zákroky, přesto po zmatcích v naší obraně zhruba v polovině třetiny inkasuje 

– 4:9. Rovněž na tuto branku domácích nacházíme rychlou odpověď, když jubilejní desátý gól vsítil 

Paty. Následuje další přesilovka našeho týmu, která je těsně před svým koncem dokonce dvojitá, když 

domácí hráč předvedl nevybíravý zákrok na Matese a putuje na trestnou lavici dokonce na 5 minut – 

tedy až do konce zápasu. Vypadalo to tedy na klidný závěr utkání, zvláště poté co se prosadil svým 

čtvrtým gólem v zápase Milan – 4:11. Jenže domácí to nevzdávali ani ve čtyřech a krátce po naší 

brance snižují na 5:11. V závěru je ještě vyloučen Tomáš a zápas se tak dohrává ve čtyřech borcích na 

obou stranách. Toho domácí dokázali ještě jednou využít a uzavírají tak účet tohoto klání na 

konečných 6:11. 

Náš trenér k tomu po zápase poznamenal: „Premiérová účast na lavičce a vítězství – co víc si přát! 

Vyrovnaný zápas, který rozhodla první třetina. Díky.“ 

  

Branky: Milan (4), Mates (3), Paty (2), Nesvi (1), Oňas (1) 

Sestava: Jára (Máca) – Míra, Nesvi; Šivid, Papiňák; Oňas, Tomáš – Mates, Hošan, Kouňas; Jenc, Paty, 

Milan 

On-line: https://online.ceskyflorbal.cz/20152016/online-128072.htm 

Napsal: Papiňák 
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