
Pacovští Honzíci – Sokol Sudoměřice 5:3 (1:2;4:1) 
Na úvod jsme snad nemohli chtít lepšího soupeře, nebo jsme si to alespoň mysleli, jenže soupeř nás 

velice nemile překvapil. Třebaže jsme se do vedeni dostali hned při třetím střídaní díky Matesovi a 

dalo by se říci že dál hru kontrolovali, byl to soupeř kdo ve zbytku poločasu dával góly. Po našich 

hrubých chybách jsme dovolili soupeři jít do vedení 2:1, které i přes oslabení v závěru třetiny udržel. 

Naštěstí hned během 4 minut druhé části se nám podařilo skóre otočit a sice díky Oňasovi a Filipovi. 

Jenže za chvíli to bylo opět jen o gól a sice po další chybě v obraně. Naštěstí dvoubrankové vedení 

nám vrátil Mates. O klidnější závěr utkání z naší strany se postarali hráči Sudoměřic svou 

nedisciplinovaností a dvěmi zbytečnými vyloučeními, přičemž to druhé jsme už konečně využili a Míra 

upravil na konečných 5:3. Kdybychom však dokázali proměňovat své šance, mohlo být utkání 

mnohem klidnější. 

Sestava: Mary – Oňas, Míra, Michal – Papiňák, Mates, Šivid; Jenc, Nesvi, Filip 

Branky: Mates (2), Oňas (1), Míra (1), Filip (1) 

Děkujeme Milanovi za podporu a rady na střídačce a Báře za podporu z hlediště. 

Pacovští Honzíci – Sokol Želeč 7:1 (4:1;3:0) 
Druhé utkání se nám už podařilo odehrát mnohem lépe a dařilo se především první lajně, která se 

postarala o všechny branky. Do vedení nás poslal Papiňák a poté ještě zvýšil Mates. Následně jsme 

sice nechali soupeři snížit, ovšem to bylo vše co jsme jim v utkání dovolili. Do poločasu se trefil ještě 

Šivid z přesilovky a druhou branku zaznamenal Mates. Ve druhém poločase přidal svou druhou 

branku také Papiňák a Šivid, který upravoval už na 6:1. Střelecký minisouboj první lajny pro sebe třetí 

trefou v zápase urval Papiňák a uzavřel skóre na konečných 7:1 v náš prospěch. 

Sestava: Mary – Oňas, Míra, Michal – Papiňák, Mates, Šivid; Jenc, Nesvi, Filip 

Branky: Papiňák (3), Šivid (2), Mates (2) 

Děkujeme Milanovi za podporu a rady na střídačce a Báře za podporu z hlediště. 

Pacovští Honzíci – Mrníci Opařany 5:7 (2:4;3:3) 
Pokud by se na toto utkání dalo vsadit, kurz na naše vítězství by byl asi velmi vysoký. Jednak proto, že 

tohoto soupeře jsme zatím nikdy neporazili a jednak proto, že naše sestava nebyla zrovna nejsilnější, 

přesto jsme se předem nevzdávali a chtěli samozřejmě uspět. Samotné utkání jsme nezačali zrovna 

šťastně a po nedůslednosti v obraně pustili soupeře do vedení. Jenže hned po následném vhazování 

dokázal vyrovnat Mates. Poté jsme dokonce díky Bobinově “grandiózní, neřkuli pompézní” střele do 

růžku šli dokonce do vedení (stačí to tak Bobine?). Bohužel po dalších chybách v obraně a také porci 

smůly se soupeři podařilo ještě v první třetině otočit na 2:4, když čtvrtý gól dal vteřinu před 

přestávkou při přesilovce. Zkraje druhé půle se nám podařilo snížit díky Matesovi, ovšem soupeř poté 

opět odskočil na rozdíl dvou gólů díky další přesilovce. Nám se opět podařilo snížit, tentokrát se 

prosadil Míra (doufám), ale soupeř opět kontroval na 4:6 a to dokonce při naší přesilovce. Ještě 

jednou jsme se dokázali přiblížit na rozdíl jednoho gólu, když se ve skrumáži před brankou nedokázal 

trefit ani Mates, ani Míra vzal na sebe odpovědnost Mary a míček naprosto přesně mířenou střelou 



umístil do vinglu. V následujícím průběhu se nám dokonce podařilo vstřelit vyrovnávací gól, jenže 

Matesova branka z trestného střílení nebyla pro “údajný” pohyb dozadu uznána (no nezbývá než 

rozhodčím věřit). Trestné střílení poté ještě prováděl hráč soupeře, který byl neomylný a upravil na 

konečných 5:7 pro Opařany. Přesto se dá říci že jsme odehráli asi nejlepší utkání proti tomuto týmu. 

Sestava: Mára – Oňas, Míra, Mary – Papiňák, Mates, Jenc, Bobin, Michal 

Branky: Mates (2), Bobin (1), Mary (1), Míra (1) 

Děkujeme Milanovi, Járovi, Katce a Báře za podporu z hlediště či na střídačce. 

Pacovští Honzíci – FbK Chýnov 6:3 (4:1;2:2) 
V souboji s nováčkem ligy jsme se díky Matesovi dokázali dostat do vedení 1:0, ovšem poté neudržel 

nervy na uzdě Papiňák a po přísném vyloučení si ještě něco vysvětloval s rozhodčím, čehož výsledkem 

bylo jeho vyloučení na 2+2+10 minut. V přesilovce se soupeři sice nejprve podařilo vyrovnat, ovšem 

poté Mates druhým gólem strhl vedení opět na naší stranu. Celkově bylo v tomto utkání hodně 

vyloučených a tak hra 5 na 5 nebylo zrovna na pořadu dne. Do poločasu se prosadil ještě Míra a 

Mates, který završil hattrick. Po přestávce soupeř sice snížil na 4:2, ale Míra druhou brankou navýšil 

náš náskok. Soupeř však ještě jednou korigoval a v závěru se dokonce ještě pokusil o power-play 

čehož si všimnul Mates a gólem přes celé hřiště uzavřel účet tohoto utkání. 

Sestava: Mára – Oňas, Papiňák, Mary – Míra, Mates, Jenc, Bobin, Michal 

Branky: Mates (4), Míra (2) 

Děkujeme Milanovi, Járovi, Katce a Báře za podporu z hlediště či na střídačce. 

Pacovští Honzíci – RR Tábor 4:5 (2:2;2:3) 
Nechybělo mnoho a málem jsme začínali bez brankáře a vlastně i bez střídání (na tohle kolo jsme se 

sešli jen se dvěmi hráči na střídání), neboť Kamenská posádka dorazila doslova za pět minut jedna. 

Třebaže nás bylo opravdu málo, rozhodně jsme si nepřipouštěli, že bychom měli utkání prohrát. Z 

počátku to byl však soupeř, kdo působil mnohem aktivněji a také tuto aktivitu přetavil ve vedoucí 

branku po chybě Papiňáka, když nedokázal odpálit míč do bezpečí. Naštěstí o vyrovnání se nedlouho 

poté postaral Mates. V této fázi jsme naopak lepším týmem byli my a jen naše vlastní střelecká 

nemohoucnost mohla za to, že stav byl stále 1:1. A co čert nechtěl do vedení se opět dostali hráči RR. 

I na tento gól jsme však našli odpověď, konkrétně se o to postaral v přesilovce Papiňák a odčinil tak 

první gól v naší síti. Konec první a začátek druhé půle jsme strávili v oslabení, které naštěstí soupeř 

nedokázal využit, naopak hned po jeho skončení nás poprvé a bohužel naposled v zápase poslal do 

vedení Nesvi. Poté jsme sice měli ještě několik šancí na zvýšení (především Šivid s Papiňákem), 

bohužel to se nám nepodařilo a tak přišel zákonitý trest a soupeři se podařilo vyrovnat a to dokonce 

při naší přesilovce. Tento gól jakoby nás lehce zlomil a za chvíli už jsme opět prohrávali. Ovšem i 

tentokrát se nám podařilo vyrovnat druhému gólu Matese. Bohužel po vyrovnání jsme se spíše než 

na hru soustředili na výkon rozhodčích, čehož důsledkem byla velká řada vyloučení (mezi nimi i dva 

osobní tresty na 10 min). V jednu chvíli jsme dokonce hráli pouze ve 3 proti 5, a jelikož zbylá čtveřice 

trávila čas na trestné lavici, neměli jsme možnost během tohoto oslabení střídat. Už, už to ale 

vypadalo, že se trojici Nesvi, Papiňák a Šivid podaří oslabení uhrát, jenže ve chvíli kdy dva současně 

vyloučení hráči vstupovali na hřiště jsme dostali pátý gól. Ve zbývajících dvou minutách jsme se ještě 



snažili o vyrovnání, jenže síly už nebyli a tak jsme si připsali druhou porážku v sezóně. Nutno říci ze si 

za to můžeme především sami svou nedisciplinovaností a nemohoucností v zakončení, to ovšem 

nikterak nesnižuje výborný výkon hráčů soupeře. 

Sestava: Leoš – Nesvi, Míra, Michal – Papiňák, Mates, Šivid, Jenc 

Branky: Mates (2), Papiňák (1), Nesvi (1) 

Děkujeme Báře za podporu z hlediště. 

Pacovští Honzíci – Buldoci Sezimovo Ústí 8:3 (6:1;2:2) 
Před druhým zápasem si vzal v šatně slovo kapitán a trochu (nebo spíš více) nám promluvil do duše. 

Do druhého utkání jako by na naší straně vstoupilo jiné mužstvo. Nikdo se už nezajímal o to jestli to 

rozhodčí pískne či nikoliv a pouze se zajímal o hru, což se také projevilo na skóre. Během první půle 

jsme si celkem vydařeně zastříleli a dostali se do vedení 6:1. Ve druhém poločase už to vypadalo jako 

by jsme víc než na skóre hráli na krásu, k vidění tak sice bylo mnoho pohledných kombinací, ovšem 

často spíše překombinovaných. Přesto jsme se dokázali ještě dvakrát střelecky prosadit. Nejprve se 

krásnou individuální akcí prosadil Michal (jen tak dál chlapče) a poté Mates tvrdou střelou od 

poloviny hřiště završil svůj hattrick (a to mu ještě rozhodčí jeden gól neuznali). V závěru jsme ještě 

dovolili Buldokům vsítit další dvě branky, ale to už na našem vítězství nemohlo nic změnit. Alespoň 

jsme si tak spravili chuť po nepodařeném prvním zápase. 

Sestava: Leoš – Nesvi, Míra, Michal – Papiňák, Mates, Šivid, Jenc 

Branky: Mates (3), Papiňák (2), Jenc (1), Šivid (1), Michal (1) 

Děkujeme Báře a Kamile za podporu z hlediště. 

Pacovští Honzíci – Sokol Želeč 8:0 (5:0;3:0) 
Podruhé v sezóně dostal v brance příležitost Mára, který navíc v tomto zápase křtil svou zbrusu 

novou výzbroj (a že to byl křest velmi zdařilý). Od začátku bylo jasné kdo je na hřišti pánem a netrvalo 

ani dlouho a Mates poslal náš tým do vedení. O chvíli později dokonce ten samý hráč zvýšil už na 2:0. 

Soupeř jako by ani nechtěl míček a tak měli naši obráci spoustu času při rozehrávce a mohli tak 

posílat přesné přihrávky útočníkům, kteří přidávali další branky. Na 3:0 zvyšoval Filip, čtvrtý gól přidal 

Nesvi a účet prvního poločasu uzavřel Mates. I po přestávce vypadala hra stejně. Na 6:0 zvyšoval 

svým druhým gólem Filip, který byl dokonce během utkání vyloučen, ovšem ani přesilovka soupeři k 

alespoň čestnému úspěchu nestačila. O sedmý gól našeho týmu se postaral Jenc, který se tak 

konečně po mnoha promarněných šancích trefil a účet celého zápas uzavřel svým 4. gólem Mates. 

Třebaže to vypadá, že Mára během zápasu neměl co dělat a jeho čisté konto tak vypadá jako 

samozřejmost je nutné říci že několik velmi dobrých zákroků předvést musel. 

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

Branky: Mates (4), Filip (2), Nesvi (1), Jenc (1) 

Děkujeme Milanovi za podporu a rady na střídačce. 



Pacovští Honzíci – TJ Lokomotiva pacovští Blbouni 3:1 (2:0;1:1) 
A konečně se také dostalo na Pacovské derby. Při pohledu na tabulku, která před tímto zápasem 

vypadala příznivěji pro tým blbounů (měli náskok 1 bodu) jim dodala víru že nás konečně porazí. Tato 

víra byla zároveň podpořena sebevědomými slovy z tábora Lokomotivy. Ale samotný začátek a 

vlastně i průběh celého zápasu potvrdil, že Pacovská Lokomotiva stále jezdí po druhé koleji. Od 

prvních chvil byl míček převážně v našem držení a na Vojtu střežícího branku blbounů letěl jeden 

míček za druhým. Bylo tak pouze otázkou času, kdy se jeden z nich zatřepetá v síti. Když se neujala 

žádná ze střel při naší první přesilovce, podařilo se to až v nějaké 12. minutě Ondrovi, který využil 

nepozornosti několika hráčů, kteří se domnívali že rozhodčí pískal, a dostal míček poprvé za záda 

překvapeného Vojty. Poté se do slibných příležitostí dostali jak Jenc tak Papiňák, jenže jejich střeli 

shodně zastavila branková konstrukce. Co se nepodařilo jim, to se už podařilo Filipovi, který parádně 

využil Matesovu rychlou rozehrávku z rohu, když zůstal nepokrytý před brankou a chladnokrevně 

zvýšil na 2:0. Soupeř se za celý první poločas dostal tak jednou maximálně dvakrát ke střele, ty však 

spolehlivě kryl dnes výborně chytající Mára. Ani po přestávce se obraz hry příliš nezměnil a dál to byli 

naši hráči, kteří se starali o tempo hry. A tak nebylo velkým překvapením, když v polovině druhé části 

zvyšoval Mates už na 3:0. Poté jsme navíc měli možnost další přesilovky, ovšem ani tu jsme nevyužili, 

třebaže šance na to byli. S blížícím se koncem zápasu jako by se konečně začalo z Lokomotivy kouřit 

(asi zapomněli během zápasu přikládat do kotle) a její hráči se konečně také dostávali do šanci. Naší 

snahou bylo dopomoci Márovi k druhému čistému kontu během dne, což se nám bohužel nepodařilo 

a po nedůslednosti v obraně jsme inkasovali gól na 3:1. Třebaže v tu chvíli do konce chyběli necelé 

dvě minuty Lokomotiva vycítila příležitost a supěla za dalšími góly. Velkou příležitostí pro soupeře 

dokonce bylo trestné střílení, jenže Mára si na Láďovi doslova smlsnul. Blbounům nepomohla ani 

následná přesilovka a tak jsme se mohli již posedmé radovat z vítězství v derby. Lokomotiva tak svůj 

stroj bude muset ještě trošičku seřídit než bude vpuštěna na první kolej, jestli vůbec někdy!! :)) 

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

Branky: Oňas (1), Filip (1), Mates (1) 

Děkujeme Milanovi za podporu a rady na střídačce. 

Pacovští Honzíci – TJ Lokomotiva pacovští Blbouni 3:1 (2:0;1:1) 
A konečně se také dostalo na Pacovské derby. Při pohledu na tabulku, která před tímto zápasem 

vypadala příznivěji pro tým blbounů (měli náskok 1 bodu) jim dodala víru že nás konečně porazí. Tato 

víra byla zároveň podpořena sebevědomými slovy z tábora Lokomotivy. Ale samotný začátek a 

vlastně i průběh celého zápasu potvrdil, že Pacovská Lokomotiva stále jezdí po druhé koleji. Od 

prvních chvil byl míček převážně v našem držení a na Vojtu střežícího branku blbounů letěl jeden 

míček za druhým. Bylo tak pouze otázkou času, kdy se jeden z nich zatřepetá v síti. Když se neujala 

žádná ze střel při naší první přesilovce, podařilo se to až v nějaké 12. minutě Ondrovi, který využil 

nepozornosti několika hráčů, kteří se domnívali že rozhodčí pískal, a dostal míček poprvé za záda 

překvapeného Vojty. Poté se do slibných příležitostí dostali jak Jenc tak Papiňák, jenže jejich střeli 

shodně zastavila branková konstrukce. Co se nepodařilo jim, to se už podařilo Filipovi, který parádně 

využil Matesovu rychlou rozehrávku z rohu, když zůstal nepokrytý před brankou a chladnokrevně 

zvýšil na 2:0. Soupeř se za celý první poločas dostal tak jednou maximálně dvakrát ke střele, ty však 

spolehlivě kryl dnes výborně chytající Mára. Ani po přestávce se obraz hry příliš nezměnil a dál to byli 

naši hráči, kteří se starali o tempo hry. A tak nebylo velkým překvapením, když v polovině druhé části 



zvyšoval Mates už na 3:0. Poté jsme navíc měli možnost další přesilovky, ovšem ani tu jsme nevyužili, 

třebaže šance na to byli. S blížícím se koncem zápasu jako by se konečně začalo z Lokomotivy kouřit 

(asi zapomněli během zápasu přikládat do kotle) a její hráči se konečně také dostávali do šanci. Naší 

snahou bylo dopomoci Márovi k druhému čistému kontu během dne, což se nám bohužel nepodařilo 

a po nedůslednosti v obraně jsme inkasovali gól na 3:1. Třebaže v tu chvíli do konce chyběli necelé 

dvě minuty Lokomotiva vycítila příležitost a supěla za dalšími góly. Velkou příležitostí pro soupeře 

dokonce bylo trestné střílení, jenže Mára si na Láďovi doslova smlsnul. Blbounům nepomohla ani 

následná přesilovka a tak jsme se mohli již posedmé radovat z vítězství v derby. Lokomotiva tak svůj 

stroj bude muset ještě trošičku seřídit než bude vpuštěna na první kolej, jestli vůbec někdy!! :)) 

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

Branky: Oňas (1), Filip (1), Mates (1) 

Děkujeme Milanovi za podporu a rady na střídačce. 

Pacovští Honzíci – Mrníci Opařany 4:2 (3:0;1:2) 
Neděle 15. ledna 2012 bude zlatým písmem zapsáno do naší kroniky. Je to totiž den, kdy se nám 

poprvé podařilo porazit Mrníky z Opařan, a to až v šestém vzájemném zápase. Počátečný vývoj utkání 

však na naší výhru moc nevypadal. Mrníci mnohem lépe kombinovali a také se dostávali do více 

šancí. V podstatě by se dalo říci, že prvních pár minut jsme se s míčkem vůbec nepotkali. Postupem 

času jsme se však dokázali přizpůsobit tempu hry a také jsme si začali připravovat nějaké šance. 

Dlouhou dobu se však hrálo bez branek. O první zápis se postaral až Jenc zhruba ve 12. minutě 

zápasu a my se tak mohli radovat z vedení. Po pár minutách to pro nás navíc bylo ještě veselejší, to 

když se dorážkou před brankou prosadil Dědek. Za tohoto stavu soupeř opět trochu zvýšil tempo a 

snažil se korigovat skóre. My jsme však trpělivě bránili a čekali na naše příležitosti. A jedna taková 

přišla, když nám soupeř nabídl možnost přesilové hry. Třebaže jsme se v přesilovce dlouho trápili, 

nakonec se nám podařilo skórovat, když Mírova střela se otřela o Filipovu hokejku a my tak vedli už 

3:0. Tímto výsledkem také první poločas skončil. Druhá půle začala stejně jako ta první, tedy velkým 

náporem Mrníků. Opět nám chvíli trvalo se z něj vymanit, ale opět se nám to podařilo a opět jsme z 

toho vytěžili branku. Na 4:0 zvyšoval s notnou dávkou štěstí Papiňák když se nejlépe zorientoval v 

brankovišti a druhou dorážkou překonal ležícího brankáře. Kolem poloviny druhé půle jsme dokonce 

měli možnost zahrát si druhou přesilovou hru, dlouho se nám při ní dařilo držet míček na našich 

hokejkách, jenže žádná střela se neujala, naopak soupeři se podařilo utéct a v oslabení korigovat na 

4:1. Tento gól Mrníky ještě více nabudil a naopak nám na hokejky spíše vehnal nervozitu. Ve zbylých 

deseti minutách jsme se pouze úporně bránili a povětšinou jen vyhazovali balóny. Jak se čas do konce 

krátil, tlak soupeře sílil a bylo tak jen otázkou času než dostaneme gól. To se stalo nějaké tři minuty 

před koncem. Ve zbývajícím čase se sice Mrníci snažili o další branky, ale ty jsme jim už nedovolili a 

tak jsme se mohli konečně radovat z výhry nad tímto týmem. 

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

Branky: Jenc (1), Dědek (1), Filip (1), Papiňák (1) 

Děkujeme Robinovi za podporu a fotky. 



Pacovští Honzíci – Sokol Sudoměřice 11:1 (6:1;5:0) 
Oproti předchozímu zápasu s Mrníky bylo podstatně menší, alespoň tedy v počátečních minutách, 

než se nám podařilo vstřelit první branku, což trvalo asi do 5. minuty kdy se po parádní přihrávce 

Jence prosadil Papiňák. Místo toho aby jsme přidali další branky a utkání hned rozhodli nechali jsme 

soupeře vyrovnat na 1:1. Naštěstí to bylo naposled v tomto utkání, kdy se soupeř mohl těšit na 

nějaké body. Nedlouho po vyrovnání se totiž opět prosadila dvojice Papiňák a Jenc, jež si tentokrát 

role otočila a parádní střelou z první se prosadil druhý jmenovaný. Do konce poločasu se nám pak 

podařily přidat ještě čtyři další branky, a u většiny z nich byl Jenc, ať už přihrávkou nebo brankou 

samotnou. Ve druhém poločase tak vyseli ve vzduchu pouze dvě hlavní otázky: 1. kolik branek celkem 

dáme?, a za 2. dokáže se Mates střelecky prosadil alespoň ve druhém dnešním zápase?. Odpověď na 

první otázku je 11, tedy ve druhém poločase se nám podařilo přidat ještě dalších 5 branek. Za zmínku 

stojí především Papiňákův hattrick, dva gól Michala a překvapivý gól Nesviho, který při rozehrávce 

volného úderu na nic nečekal a napálil míček do prázdné branky, čímž překvapil nejen nás, ale 

především hráče soupeře. No a odpověď na tu druhou otázku je ANO :), sice až na poslední chvíli a 

trochu se štěstím, ale přeci jen se dokázal prosadit. 

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

Branky: Papiňák (3), Jenc (2), Michal (2), Míra (1), Filip (1), Nesvi (1), Mates (1) 

Děkujeme Robinovi za podporu a fotky. 

Pacovští Honzíci – RR Tábor 3:7 (0:4;3:3) 
 

 

Před šestým kolem táborky nám k jistotě postupu stačilo jediné vítězství, které jsme samozřejmě 

chtěli získat hned proti týmu RR, kterému jsme rovněž chtěli oplatit letošní porážku z prvního 

vzájemného utkání. Bohužel termín zápasu pro nás nebyl úplně ideální, neboť Mates byl na marodce, 

Jenc se užíval na horách a trojice Filip, Míra a Michal byla po maturitním plese (o to cennější je. že 

přesto jeli na zápasy). Přesto jsme byli odhodlaní se o dobrý výsledek poprat. A začátek zápasu nebyl 

z naší strany vůbec špatný. Do první slibné příležitosti se dostal Papiňák, leč gólmana soupeře 

nepřekonal. Celkově by se dalo říci, ž v prvních deseti minutách první půle jsme byli lepším týmem, 

jen jsme se nedokázali prosadit gólově. A tak přišel zákonitý trest. Soupeř se trochu šťastnou střelou 

dostal do vedení, přičemž nás jakoby ten gól doslova opařil, neboť ani ne za dvacet vteřin to bylo už 

0:2. Z téhle rány jsme se do konce poločasu nedokázali pořádně vzpamatovat, ba naopak v 

posledních dvou minutách první půle jsme inkasovali další dvě branky a to vždy po našich 

individuálních chybách. V poločase tak bylo skóre velice nelichotivé a sice 0:4 z našeho pohledu. O 

přestávce jsme se snažili vzájemně povzbudit a dodat si odvahu k obratu v zápase. Bohužel krátce po 

začátku druhé půle se soupeř po další individuální chybě dostal do samostatného úniku a vedení už 

5:0. Zatímco my jsme se na hříšti dál trápili, soupeř bez větších problému kombinoval a jasně nás 

přehrával, takže nebylo žádným překvapení když jsme dostali už šestý gól a sami zatím žádný nedali. 

Spíše něž na obrat jsme v tuto chvíli mysleli aby utkání neskončilo ještě větším debaklem, zvláště 

poté, když mohl soupeř hrát už druhou dnešní přesilovku (v té první se ke konci první půle dokázal 

střelecky prosadit). Naštěstí tentokráte jsme se ubránili a to jako by nás lehce nakoplo. Krátce po 



skončení přesilovky jsme se konečně dokázali střelecky prosadit a sice se o to střelou z dálky postaral 

Oňas. Najednou jsme si začali více věřit a zlepšili jsme pohyb po hřišti. Důsledkem toho byly naše 

další branky. Na 2:6 snižoval Šivid a na 3:6 Dědek. Najednou jak by jsme znovu uvěřili že můžeme 

ještě utkání zdramatizovat, neboť do konce chybělo ještě nějakých pět minut. Jenže další individuální 

chyba v rozehrávce a gól na 3:7 nás definitivně srazil do kolem a tak i napodruhé jsme s tímto 

soupeřem prohráli. 

Sestava: Mára – Míra, Michal, Oňas – Papiňák, Nesvi, Filip, Šivid, Dědek 

Branky: Oňas (1), Šivid (1), Dědek (1) 

Děkujeme Milanovi za podporu a rady. 

Pacovští Honzíci – FbK Chýnov 3:2 sn. (2:1;0:1) 
Před druhým zápasem jsme si v šatně rozebrali co jsme dělali špatně a co je potřeba zlepšit. Zároveň 

jsme trochu přeskupili naše řady, když Nesvi s Papiňákem se přesunuli do obrany a místo nich šli do 

útoku Míra s Michalem. V úvodu utkání jsme hráli přesně tak jak jsme si řekli díky čemuž jsme se také 

dostali do rychlého vedení, to když se v přesilovce prosadil Papiňák. Zhruba v polovině první půle 

jsme vedli dokonce už o dva góly po gólu Šivida. Jenže vedení o dvě branky jako by nám dalo jistotu 

že tohle utkání už nemůžeme prohrát. Náš výkon opět upadal a od této chvíle to byl soupeř kdo měl 

více ze hry a byl daleko nebezpečnější (a to v podstatě až do konce zápasu). Během první půle jsme 

nechali soupeře snížit na 2:1. Ve druhé půli jsme dokonce soupeři nabídli jednu nebo dvě přesilové 

hry (to už si přesně nepamatuji) a jak tlak soupeře sílil vyrovnání doslova vyselo na vlásku. A po další 

naší chybě se také stalo skutečností. V samotném závěru jsme dokonce mohli dostat ještě rozhodující 

třetí branku, ovšem Mára v brance byl rezolutně proti tomu. A tak utkání dospělo k samostatným 

nájezdům, pro nás poprvé v této sezóně. Jak první byl na řadě soupeř, jenže Mára si ho bravurně 

pohlídal a v podstatě ho vytlačil mimo střeleckou pozici. Z naší strany se k exekuci postavil Papiňák, 

který bezchybně provedeným blafákem do forhendu nedal soupeřovu brankáři šanci a zavěsil míček 

do branky. Poté se rozhodčí chvilku dohadovali jestli se jezdí ještě další nájezdy nebo už je konec a po 

krátké debatě a kontrole pravidel utkání skončilo naším vítězstvím na nájezdy. S ohledem na výsledky 

ostatních zápasů nám i toto těsné vítězství zajistilo jistotu postupu do ligy. 

Sestava: Mára – Nesvi, Papiňák, Oňas – Míra, Michal, Filip, Šivid, Dědek 

Branky: Papiňák (2), Šivid (1) 

Děkujeme Milanovi za podporu a rady. 

Pacovští Honzíci – TJ Lokomotiva pacovští Blbouni 4:3 sn. (1:1;2:2) 
Před druhou bitvou o Pacov bylo jasné že oba týmy se ještě jednou potkají v lize. Zatímco pro nás šlo 

takříkajíc o povinnost, v případě Lokomotivy jde o historicky první postup do ligy. Dalo by se tedy říci, 

že utkání se bude hrát v klidu, jenže stále šlo o hodně, a sice o vládu nad Pacovem. Lépe jsme do 

utkání vstoupili již tradičně my, když po necelých dvou minutách dokázal propasírovat míček za 

Vojtova záda Milan. Dál jsme si dokázali vypracovávat šance, bohužel však žádnou z nich jsme 

nedokázali proměnit. A tak se na naše hole pomalu začala vkládat nervozita a naopak Lokomotiva 

pod dojmem toho že již má své jisté se začala stále více prosazovat. Dlouho se nám sice dařilo držet 



Lokomotivu mimo střelecké možnosti, jenže zhruba minutu před poločasem už naše obrana padla a v 

podstatě z první soupeřovi střeli bylo srovnáno na 1:1. Za tohoto stavu se také “šlo do kabin”. 

Zpočátku druhé půle jsme se snažili strhnout vedení opět na naší stranu, jenže co čert nechtěl, 

rozjetá Lokomotiva se snad poprvé v našich vzájemných zápasech dostala do vedení. To běžela 

teprve 5. minuta druhé půle, takže času bylo ještě stále hodně. Přesto jsme se začali ještě více tlačit 

do útoku. Jenže soupeř pod dojmem vedení ještě více zahustil vlastní obranou hru a chvílemi to 

vypadalo jako by jsme museli překonávat snad 4 nebo dokonce 5 hráčů v obraně. Naštěstí po pár 

minutách obléhání se nám to podařilo a Milan druhým gólem v zápase vyrovnal. Jenže místo toho 

aby jsme dále pokračovali v aktivní hře, lehce jsme opět přenechali iniciativu Lokomotivě a ta nás 

opět potrestala. Zhruba 7 minut před koncem na tabuli svítil stav 2:3 z našeho pohledu. Opět jsme se 

tedy museli hnát za vyrovnáním. Velkou šanci měl Oňásek, který dostal krásnou přihrávku od Milana, 

jenže ta jakoby ho spíše překvapila a tak i když stál sám před brankářem, svou střelu vyslal mimo 

tyče. Poté se nám dokonce podařilo vyrovnat, jenže Milanův gól nemohl být uznán, jelikož rozhodčí 

písknul snad ani ne vteřinu předtím než míček přešel brankovou čáru. Do dalších slibných příležitostí 

se dostal Papiňák, nejprve svou střelu otřel o břevno a o chvíli později další jeho střela jen těsně 

minula růžek Vojtovi brány. Do konce už nezbývalo mnoho času, v podstatě běžela poslední minuta a 

hráči Lokomotivy už už se viděli jako vítězi tohoto derby, jenže po dalším z mnoha našich závarů jsme 

dostali příležitost trestného střílení. Odpovědnost na sebe vzal sebevědomě Papiňák, který přesně 

provedeným blafákem do forehandu vyrovnal na 3:3 a jelikož ve zbývající půlminutce gól už 

nepadnul, poslal tak zápas do nájezdů. Jako první se k nájezdu postavil právě úspěšný exekutor 

Papiňák, který tentokrát zvolil zakončení do backhandu, ovšem neúspěšně. Soupeř však také nedal. 

Ke druhému našemu nájezdu se postavil Mates, gól dal, jenže sudí postřehly pohyb míčku vzad a tak 

ani tento gól nebyl uznán. Naštěstí i soupeř (konkrétně Cecek) šel s míček dozadu. Jako 3. od nás to 

zkusil Milan jenže jeho střela skončila na tyčce. No a soupeř? Také nedal. Pomalu se tak začal rýsovat 

dlouhý souboj gólmanů. Z naší strany si postupně vylámali na vojtovi zuby opět Mates s Papiňákem a 

dále ještě Míra (který se pořádně do zakončení nedostal jelikož mu míček utekl), Nesvi (trefil také 

tyčku), Jenc, Oňas. Naštěstí ani hráčům Lokomotivy se příliš nedařilo. K 10. nájezdu se tak podruhé 

postavil Milan a tentokráte už se prosadil. A jelikož “Blboun” Pici s míčkem nedojel ani k brance bylo 

tak rozhodnuto. Pacovu nadále vládnou Honzíci, i když tentokrát to bylo velice těsné. 

Sestava: Mary – Michal, Oňas, Kony, Míra – Mates, Nesvi, Jenc, Dědek, Papiňák, Milan 

Branky: Milan (3), Papiňák (1) 

Děkujeme Járovi, Filipovi a Bobinovi za podporu z hlediště. 

Pacovští Honzíci – Buldoci Sezimovo Ústí 9:3 (4:2;5:1) 
Do druhého zápasu jsme tak šli s tím že si chceme především dobře zahrát a zpravit si chuť za našeho 

ne příliš přesvědčivého výkonu v předešlém zápase. Soupeři už vlastně také o nic nešlo, neboť věděl 

že bude hrát “pouze” v přeboru. Začátek jsme měli jak z partesu. Milad dokázal během svých prvních 

dvou střídání vstřelit dvě branky a dostal nás tak do vedení 2:0. Jenže o pohodlné vedení jsme se 

sami připravili svými chybami při rozehrávce a nechali soupeře snížit na nevyzpytatelných 2:1. 

Dvoubrankové vedení nám však vrátil Michal a na rozdíl tří branek zvyšoval Jenc. Jenže do přestávky 

jsme soupeře ještě nechali snížit na 4:2. Ve druhém poločase se nám střelecky dařilo dokonce ještě o 

trochu lépe nežli v tom prvním. Střelecky se konečně také dokázali prosadit Papiňák s Matesem. 

Papiňák využil dvě přesné Matesovi přihrávky před v podstatě prázdnou branku (i když ve druhém 



případě měl notnou dávku štěstí) a Mates se prosadil krásnou střelou během přesilovky. Krom toho 

se dvakrát také dokázal prosadit Nesvi, přičemž za zmínku stojí především jeho druhý gól, když obral 

zezadu hráče soupeře a dostal se tak sám před brankáře, kterému nedal sebemenší šanci. Radost z 

vítězství nám tak nezkazila ani 3. soupeřova branka a občas trochu vyhrocené situace na hřišti. Do 

ligy tak postupujeme sice až ze 3. místa tabulky, ovšem to nic neznamená, neboť v lize se začíná od 

nuly. 

Sestava: Mary – Michal, Oňas, Kony, Míra – Mates, Nesvi, Jenc, Dědek, Papiňák, Milan 

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

Děkujeme Járovi, Filipovi a Bobinovi za podporu z hlediště. 

Pacovští Honzíci – FbK Pivní Vlny Sezimovo Ústí 11:4 (5:1;6:3) 
S tímto týmem jsme doposavad neměli možnost se střetnout, neboť až letos se jim poprvé podařilo 

probojovat do ligy (dříve jsme byli oba týmy vždy v jiné základní skupině). Dopředu jsme tedy 

nevěděli co od soupeře můžeme očekávat, ale jelikož teď už se počítá každý výsledek rozhodně jsme 

si nic jiného než vítězství jsme si nepřipouštěli. A tomu také odpovídal jak začátek, tak vlastně průběh 

celého utkání. Do vedení nás poměrně rychle dostal Mates, navíc po chvíli přidal náš druhý gól Milan. 

Během prvního poločasu se nám podařilo přidat ještě další 3 branky, ale po naší chybě také jedu 

inkasovat. Ve druhém poločase jsme chtěli především pošetřit síly na další zápas, ale přesto jsme 

zbytek zápasu nevypustili. Ba naopak ve druhé části se nám podařilo přidat dalších 6 branek (jednu v 

přesilovce a jednu dokonce v oslabení) a tak nás nerozhodili ani to že jsme další tři branky také 

inkasovali. Gólově se blýskli hlavně Milan a Mates, kteří oba zaznamenali po třech brankách. Konečné 

vítězství 11:4 je tak velice dobrým vstupem do ligy. 

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

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

Děkujeme Járovi za podporu na střídačce. 

Pacovští Honzíci – TJ Lokomotiva pacovští Blbouni 6:3 (2:2;4:1) 
Přesně týden po posledním souboji o Pacov nás čekalo letos už třetí a poslední vzájemné utkání. 

Lokomotiva stejně jako Pivní Vlny si užívá premiéru mezi elitou táborské florbalové ligy a tak se spíše 

snaží sbírat zkušenosti. Tomu také odpovídal velice opatrný vstup Blbounů do tohoto zápasu, kdy 

prvních 5 minut se v podstatě jen bránili a napadali nás pouze jedním hráčem. Jenže stejně jako v 

posledním vzájemném zápase všechny naše střeli likvidoval spolehlivě chytající Vojta. A tak se stalo 

přesně to čeho jsme se báli nejvíce. Z první šance se Lokomotivě podařilo skórovat a dostat se tak do 

nečekaného vedení. Nám nezbylo nic jiného než další obléhání soupeřovi branky. Naštěstí pro nás se 

nám po zhruba 3 minutách podařilo vyrovnat, to když se důrazem na hranici brankoviště prosadil 

Papiňák. Jenže místo abychom přidali druhý gól byli to opět hráči Lokomotivy, k nimž se štěstěna 

naklonila a opět se dostali do vedení. Krátce před poločasem se však Matesovi podařilo vyrovnat, 

když zpoza branky nastřelil Vojtu do zad a dostal tak balónek podruhé do jeho branky. Poločas tak 

skončil nerozhodně, třebaže většinu doby jsme měli míček v držení my. Ve druhém poločase jsme se 

už konečně chtěli dostat do vedení a to se také podařilo, když se střelou z větší vzdálenosti prosadil 

Milan. Jenže další naše chyba, kdy jsme nechali Cecka trestuhodně projít postupně kolem třech 



našich hráčů měla za následek opět nerozhodný stav a sice 3:3. Nedlouho poté měli hráči lokomotivy 

dokonce možnost zahrát si přesilovou hru. Naštěstí oslabení se nám poslední dobou daří a vypadá to 

jako by nám hra ve 4 více vyhovovala. Nejenom že jsme hráče Lokomotivy ani nenechali pořádně 

vystřelit, naopak hned jak se Milan vrátil do hry podařilo se Nesvimu utéct do samostatného úniku a 

podruhé v zápase nás poslat do vedení. A když o minutu či dvě déle Milan přidal svůj druhý gól v 

zápase vedli jsme už o 2 branky. Za tohoto stavu se teprve Lokomotiva dostala k souvislejšímu tlaku 

na naši branku (nic jiného jim také nezbývalo). Jenže další zdramatizování jsme už nepřipustili, 

naopak půl minuty před koncem se z brejku prosadil Jenc a uzavřel skóre na konečných 6:3. Třebaže 

naše hra nebyla v tomto utkání tak pohledná jako v tom předchozím, vítězství je velice zasloužené. 

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

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

Děkujeme Járovi za podporu na střídačce. 

Pacovští Honzíci – FbT Planá nad Lužnicí 9:1 (5:0;4:1) 
V tomto kole táborky byl na plánu jen jeden zápas pro každý tým, což se nám docela i hodilo, neboť 

jsme měli pouhé dva hráče na střídání a soupeřem nám byl tým Plané, který s přehledem vyhrál svou 

základní skupinu a třebaže se mu první kolo ligy nepodařilo rozhodně se nedalo očekávat, že nás čeká 

lehké utkání. Vstup do zápasu se nám však více než podařil. Už po nějakých 10 vteřinách to mohlo být 

1:0 pro nás, jenže Jenc tentokrát ve vyložené pozici ještě neskóroval. Vše si však vynahradil ani ne o 

minutu déle a poslal nás do vedení 1:0. Soupeř jako by byl vývojem zápasu překvapen a než se stačil 

vzpamatovat, podařilo se Matesovi a Nesvimu zvýšit už na 3:0 pro náš tým a když zhruba v polovině 

první části zvyšoval Papiňák už na 4:0 rozhodli se hráči Plané pro oddechový čas. Přesto jsme 

aktivnějším týmem dále byli my a připravovali si další šance. Do přestávky se nám podařilo přidat 

ještě jeden gól a k našemu překvapení jsme šli do přestávky s poměrně pohodlným náskokem 5:0, 

který jsme navíc krátce po přestávce navýšili už na 6:0. Může se zdát, že hráči soupeře si žádnou šanci 

nevytvořili, ovšem to není pravdou. I soupeř se snažil ohrožovat naší branku, jenže vše dokázal 

pochytat Mary. Utkání bylo celkově velice pohledné a téměř zaplněné hale se muselo určitě líbit. 

Hráči Plané dokonce měli příležitost zahrát si i přesilovou hru po vyloučení Papiňáka, který společně s 

Oňasem “hasil požár” před naší brankou a rozhodčí si musel jednoho z nich vybrat. Třebaže oslabení 

se nám podařilo ubránit krátce po jeho konci jsme nedokázali dostatečně pokrýt hráče soupeře a těm 

se tak podařilo snížit na 6:1. Víc jsme jim toho však již nepovolili, naopak v závěrečných 5 minutách se 

nám podařilo ještě 3x skórovat, většinu branek přitom obstarali Mates s Nesvim, kteří oba dosáhli v 

utkání na hattrick. Utkání se nám tak podařilo zvládnout na výbornou a dál se držíme v čele ligy. 

Sestava: Mary – Oňas, Míra, Milan – Papiňák, Jenc, Mates, Nesvi 

Branky: Nesvi (3), Mates (3), Jenc (2), Papiňák (1) 

Děkujeme Báře za podporu z hlediště. 



 

Pacovští Honzíci – FT RR Tábor 10:0 (3:0;7:0) 
Týmu RR jsme v letošní sezóně měli co vracet, neboť nás dokázal porazit v obou zápasech ve skupině 

(ještě štěstí, že výsledky se nezapočítávali do ligy) a tak jsme se na tento zápas obzvlášť 

koncentrovali. Od samého začátku se hrálo ve velkém tempu a bylo vidět, že oba týmy se chtějí 

dostat do vedení. Naštěstí se to podařilo nám a to díky gólu Matese (byl to již jeho 30. gól v letošním 

ročníku táborky). Dál jsme se snažili hrát aktivně a to také přinášelo své ovoce. O náš druhý gól se 

postaral Milan a do přestávky se nám podařili díky Matesovi zvýšit už na 3:0. Navíc hned po začátku 

druhé půlky se dokázal trefit Šivid (neúmyslně nohou) a tento gól jako by definitivně zlomil odpor 

soupeře. Sice se dál snažil útočit, jenže v jeho obraně bylo až příliš mnoho okének, které jsme 

dokázali využívat. Postupně se trefili Nesvi (v přesilovce), Jenc, Mates (zaznamenal hattrick), Míra (po 

tomto gólu se na hřiště podíval také Filip, který se zotavuje z operace kolene), Milan a znovu Jenc, 

který tak završil účet tohoto zápasu na kulatých 10. A to jsme ještě spoustu šancí neproměnili (hlavně 

Šivid měl kopec smůly). A když i poslední soupeřova střela v zápase skončila v Maryho náručí, mohl se 

radovat ze své 1. nulyv našem tříletém působení v této soutěži. Toto utkání jsme tak zvládli nad 

očekávání výtečně a pomalu jsme se začali chystat na další důležité utkání proti Mrníkům. 

Sestava: Mary – Mira, Michal, Nesvi, Divoch – Papiňák, Mates, Šivid, Jenc, Milan, Filip 

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

Pacovští Honzíci – Mrníci Opařany 5:3 (4:1;1:2) 
V posední vzájemném zápase jsme si dokázali že můžeme porazit i tohoto soupeře a tak jsme na 

tento výsledek i výkon chtěli navázat. Stejně jako předchozí utkání i toto od začátku nabídlo spoustu 

šacní na obou stranách. V naší první velké příležitosti se ukázal Divoch, jenže jeho střela skončila jen 

na břevně. Naštěstí naše druhá šance už brankou skočila, když se prosadil Mates. Poté nás hráči 

Mrníků zatlačili do defenzivy a vynutili si přesilovou hru. Jenže ta se jim příliš nepodařila, neboť díky 

Milanovu gólu z oslabení jsme se dostali do vedení 2:0. Jenže hned po té první přesilovce následovala 

druhá, která už se soupeři povedla mnohem lépe a stav tak byl už jen 2:1. Poté jsme také možnost 

přesilové hry dostali i my, a také i my jsme dokázali skórovat. Konkrétně díky Nesvimu a opět jsme 

tak vedli o dvě branky. Navíc do poločasu se prosadil ještě Šivid, který zůstal nehlídaný “mezi kruhy” a 

zvyšoval už na 4:1. Ve druhé půli se tak dal očekávat drtivý tlak hráčů Opařan. V první deseti 

minutách byla hra ještě vyrovnaná, čehož jsme dokázali využít a Mates zvyšoval už na 5:1 v náš 

prospěch. Jenže od poloviny druhé půle už Mrníci naplno roztočili svůj kolotoč. Chvílemi jsme 

nevěděli kde nám hlava stojí, přesto jsme dlouho dokázali odolávat. Až zhruba v 16. minutě se 

soupeři podařilo snížit na 5:2. Jenže za další minutu to bylo už jen o dvě branky a soupeř byl rázem na 

koni. Nezbylo nám než si vzít oddechový čas a pokusit se tlak soupeře alespoň trochu narušit. A to se 

také podařilo a ve zbylých dvou až třech minutách už se nic podstatného neudálo. Mohli jsme tak 

slavit druhé vítězství nad Mrníky v řadě a především fakt, že v lize jsme zatím nepoznali hořkost 

porážky (stejně jako tým Jistebnice, s nímž se v posledním kole utkáme o titul). 

Sestava: Mary – Mira, Michal, Nesvi, Divoch – Papiňák, Mates, Šivid, Jenc, Milan, Filip 

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



Pacovští Honzíci – Delfíni Tábor 3:2 (1:0;2:2) 
Díky hráčům Lokomotivy, kteří souhlasili s prohozením našeho zápasu s Delfíny za jejich, jsme mohli 

toto utkání odehrát v plném nasazení (dle původního rozpisu jsme měli hrát toto utkání přímo před 

veledůležitým zápasem s Jistebnicí), což je jedině dobře a hráčům Lokomotivy proto velice děkujeme 

za vstřícnost. Zápasy s hráči Delfínů nejsou nikdy snadnou záležitostí a dnes tomu nebylo jinak. V 

celém průběhu bylo k vidění spousta osobních soubojů a tím s celá řada přesilovek a oslabení. Vstup 

do utkání měli lepší hráči soupeře, ovšem postupem času jsme začínali mít ze hry více my, což 

vyústilo naším prvním gólem o který se postaral Milan. Po naší vedoucí brance měli opět více ze hry 

hráči Delfínů, kterým také pomohla přesilová hra, jenž následovala po neúspěšné exekuci nájezdu za 

Ondrovo hraní v našem brankovišti při zabránění jasného gólu. Oslabení jsme však dokázali ubránit. 

Ke konci poločasu jsme pro změnu více ze hry měli my, ovšem druhý gól se nám vstřelit nepodařilo a 

první půle tak skončila naším těsným vedením. Druhou půli jsme stejně jako konec té první začali 

aktivněji, bohužel nás však přibrzdilo Filipovo vyloučení na 5 minut (faul za který byl vyloučen však 

úmyslný nebyl). Dlouhou dobu se nám oslabení dařilo a měli jsme i více míček na hokejkách, jenže 

postupně soupeř utahoval oprátku, až se dočkal vyrovnání. A naše to naše oslabení ještě mělo 

pokračovat, jenže v jeho průběhu Mates vystihl rozehrávku soupeře, nahrál Papiňákovi před 

prázdnou branku a ten už měl svou úlohu snadnou – 2:1 pro nás. Nedlouho poté jsme měli možnost 

přesilové hry i my, a přesto že se nám dlouho nedařilo se usídlit před brankou soupeře nakonec se 

nám ji podařilo využít, když se překvapivou střelou prosadil Mates a my tak vedli už 3:1. V následném 

průběhu hráči delfínů zasypali naši Maryho spoustou střel, ten však neoblomě vše chytal, a když už 

byl překonám hráč soupeře nedokázal trefit prázdnou branku. S blížícím se konec to vypadalo, když 

už to vypadalo, že o výhru nás nemůže nic připravit se půl minuty před koncem podařilo soupeři 

snížit na 3:2. Ve zbývajícím čase se už nic podstatného neudálo a tak jsme s šestý zápas v lize zvládli 

vyhrát. 

Sestava: Mary – Mira, Michal, Nesvi, Oňas – Papiňák, Mates, Jenc, Milan, Filip 

Branky: Milan (1), Papiňák (1), Mates (1) 

Pacovští Honzíci – Delfíni Tábor 3:2 (1:0;2:2) 
Díky hráčům Lokomotivy, kteří souhlasili s prohozením našeho zápasu s Delfíny za jejich, jsme mohli 

toto utkání odehrát v plném nasazení (dle původního rozpisu jsme měli hrát toto utkání přímo před 

veledůležitým zápasem s Jistebnicí), což je jedině dobře a hráčům Lokomotivy proto velice děkujeme 

za vstřícnost. Zápasy s hráči Delfínů nejsou nikdy snadnou záležitostí a dnes tomu nebylo jinak. V 

celém průběhu bylo k vidění spousta osobních soubojů a tím s celá řada přesilovek a oslabení. Vstup 

do utkání měli lepší hráči soupeře, ovšem postupem času jsme začínali mít ze hry více my, což 

vyústilo naším prvním gólem o který se postaral Milan. Po naší vedoucí brance měli opět více ze hry 

hráči Delfínů, kterým také pomohla přesilová hra, jenž následovala po neúspěšné exekuci nájezdu za 

Ondrovo hraní v našem brankovišti při zabránění jasného gólu. Oslabení jsme však dokázali ubránit. 

Ke konci poločasu jsme pro změnu více ze hry měli my, ovšem druhý gól se nám vstřelit nepodařilo a 

první půle tak skončila naším těsným vedením. Druhou půli jsme stejně jako konec té první začali 

aktivněji, bohužel nás však přibrzdilo Filipovo vyloučení na 5 minut (faul za který byl vyloučen však 

úmyslný nebyl). Dlouhou dobu se nám oslabení dařilo a měli jsme i více míček na hokejkách, jenže 

postupně soupeř utahoval oprátku, až se dočkal vyrovnání. A naše to naše oslabení ještě mělo 

pokračovat, jenže v jeho průběhu Mates vystihl rozehrávku soupeře, nahrál Papiňákovi před 



prázdnou branku a ten už měl svou úlohu snadnou – 2:1 pro nás. Nedlouho poté jsme měli možnost 

přesilové hry i my, a přesto že se nám dlouho nedařilo se usídlit před brankou soupeře nakonec se 

nám ji podařilo využít, když se překvapivou střelou prosadil Mates a my tak vedli už 3:1. V následném 

průběhu hráči delfínů zasypali naši Maryho spoustou střel, ten však neoblomě vše chytal, a když už 

byl překonám hráč soupeře nedokázal trefit prázdnou branku. S blížícím se konec to vypadalo, když 

už to vypadalo, že o výhru nás nemůže nic připravit se půl minuty před koncem podařilo soupeři 

snížit na 3:2. Ve zbývajícím čase se už nic podstatného neudálo a tak jsme s šestý zápas v lize zvládli 

vyhrát. 

Sestava: Mary – Mira, Michal, Nesvi, Oňas – Papiňák, Mates, Jenc, Milan, Filip 

Branky: Milan (1), Papiňák (1), Mates (1) 

 Pacovští Honzíci – Rafťáci Jistebnice 5:3 (3:2;2:1) 
Před tímto rozhodujícím zápasem dvou neporažených týmů bylo jasné, že vítěz takříkajíc bere vše, 

zatímco poražený bude “pouze” druhý. Na utkání dorazila také četná kolonie diváků z obou táborů a 

tak se hrálo na poměry táborky v nadstandardní atmosféře. V úvodu utkání na nás byla patrná lehká 

nervozita, ovšem té jsme měli možnost se zbavit díky brzké přesilovce. Bohužel však se stalo to 

nejhorší co mohlo, po nedorozumění Míry a Papiňáka v rozehrávce se hráč soupeře dostal do úniku a 

my tak prohrávali 0:1. Naštěstí odpověď na sebe nenechala dlouho čekat a ještě během přesilovky se 

Milan prosadil střelou z dálky a bylo to tak 1:1 a začínalo se tak od znova. v dalším průběhu zápasu 

jsem chvíli byli aktivnější my a chvíli zase soupeř. A byl to také soupeř, kdo se podruhé dostal do 

vedení. Tentokrát však naše odpověď byla ještě rychlejší a zhruba po 10 vteřinách po gólu Papiňáka 

bylo opět vyrovnáno (v letošním ročníku šlo již o jeho jubilejní dvacátou trefu). V další průběhu první 

třetiny bylo na obou týmech vidět, že chtějí vedení strhnout na svou stranu. A nám se to nakonec 

podařilo, poté co po přihrávce od Matese se nekompromisní střelou prosadil Jenc (a jistě tak potěšil 

svou přítelkyni v hledišti :)). Do přestávky jsme tak šli s nadějným, přesto však ošidným, náskokem. O 

půli jsme si řekli co budeme chtít hrát, bohužel naše plány vzali za své hned zkraje druhé půle, kdy se 

do přečíslení dostal soupeř, a i přes Matesův dobrý obraný zákrok, kdy vypíchl soupeři míček bylo 

vyrovnáno, neboť tento míček se pro nás nešťastně dostal k volnému hráči který již měl svou pozici 

snadnou a vyrovnal tak na 3:3 (Míra před zápasem říkal ze dostaneme 3 góly a že to bude na 

útočnících, tak jsme doufali že měl pravdu a žádný další gól již nedostaneme). A tak se v podstatě 

začínalo opět od začátku. Soupeře vyrovnávací gól evidentně nakopl a měl zpočátku více ze hry, 

přesto jsme se postupně opět začali prosazovat my. Dokonce jsme si vypracovali i přesilovku a 

vstřelili v ní branku, jenže Milanovu střelu z úhlu ještě tečoval clonící Papiňák ale bohužel jeho 

hokejka byla o trochu výše, než povolují pravidla a tak branka nemohla být uznána. V další průběhu 

se oba týmy střídali v aktivitě a bylo jasné, že ani jeden z týmů nechce nechat utkání dojít k 

samostatným nájezdům. V jednu chvíli jsme měli obrovské štěstí, když na velkém brankovišti zůstal 

nepokrytý hráč soupeře, ale odkrytou branku naštěstí netrefil (viz. FOTO). A tak se potvrdilo 

otřepané: “nedáš dostaneš”! Mates se dokázal prosadit střelou takříkajíc z mezikruží, která byla navíc 

tečovaná soupeřem, čím nás poslal do vedení 4:3. Do konce v tu chvíli chybělo nějakých 5 minut. 

Naším hlavním cílem tedy bylo hlavně gól nedostat a když by to vyšlo, tak třeba i nějaký přidat. 

Soupeř se sice tlačil do koncovky, ovšem vyloženou šanci si nepřipravil. Zhruba 3 minuty před koncem 

byl současně vyloučen Michal a jeden hráč od Rafťáků, a tak se hrálo ve 4. Naštěstí pro nás tento 

počet na hřišti dlouho nevydržel a soupeř svou nedisciplinovaností nám dokonce nabídl přesilovku 4 

na 3, což pro nás v danou chvíli bylo to nejlepší co mohlo. Bez větších problémů jsme kontrolovali 



míček, který lítal převážně po ose Mates – Milan. A když se soupeř konečně dostal k balónku, dokázal 

ho v rohu Papiňák vybojovat a nahrát ho před branku naprosto nehlídanému Matesovi, který tak 

uzavřel skóre na konečných 5:3. Ve zbývajících 30 vteřinách už bylo jasné, že o náš první titul v 

Táborce nás již nic nemůže připravit. Po závěrečném hvizdu jsme se tak naplno mohli oddat oslavám 

a samozřejmě poděkování fanouškům ve formě sklouznutí se po palubovce (FOTO). Když jsme se již 

dostatečně vyblbli nastal čas, aby náš kapitán převzal z rukou ředitele soutěže pohár pro celkové 

vítěze Táborské florbalové ligy za rok 2011-2012 (i toto máme samozřejmě zdokumentované – 

FOTO). Následovalo již jen společné památeční FOTOa cesta domů 🙂 (oslavy samozřejmě ještě 

budou následovat). 

Závěrem je třeba poděkovat všem našim fanouškům, kteří na tento rozhodující zápas dorazili v 

hojném počtu a vytvořili parádní atmosféru, a samozřejmě také všem našim hráčům, kteří v této 

sezóně táborky v našem dresu nastoupili. 

Sestava: Mary – Mira, Michal, Nesvi, Oňas – Papiňák, Mates, Jenc, Milan, Filip 

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

 


