
Pacovští Honzíci – Chotoviny Stars – 14:1 
První utkání v nové sezóně jsem začali s nováčkem soutěže. V předzápasové debatě jste zjistili, že 

jsou to bývalí fotbalisté. Z toho jsme odvodili, že budou běhavější, ale technika bude horší. Utkání 

začalo opatrně z obou stran. Z první standardní situace situace Míra krásně přihrál Maršovi, který 

z první otevřel účet zápasu. Největší chybu v utkání z pohledu obrany udělal vzápětí Míra, po které 

šel soupeř samostatný nájezd, který proměnil a srovnal skóre utkání. Potom přišla série našich 

přihrávek, které končily většinou vysoko nad bránou nebo uprostřed brány v golmanově vestě. Druhý 

gól dal Milan a později se ukázalo, že byl vítězný. Třetí fík přidal po cca 5 vteřinách přidal, po 

vybojovaném míčku od Milana po buly, Nesvák. První půle skončila v poměru 4:1 v náš prospěch. 

Druhá část utkání byla jasně v naší režii. Góly postupně dávali Milan, Nesva, Dub, Marša, Míra, Dub, 

Marša, Filip (na kterého byly uzavřené sázky jestli skóruje), Milan a utkání zároveň se sirénou zakončil 

gólem Marša. Celkem se nám skóre zastavilo na poměru 14:1. 

Branky: Marša(4), Dub (3), Milan(3), Nesva (2), Míra (1), Filip (1) 

Sestava: Mary – Míra, Šivid, Papinák, Oňas – Filip, Milan, Dub, Marša, Jenc, Nesvák 

Napsal: Míra 

Pacovští Honzíci – Mrníci Opařany – 6:1 
Již od počátku zápasu se hrálo ve vysokém tempu. Nedlouho po prvním hvizdu nám byla nabídnuta 

přesilová hra po hraní rukou. Dlouho se nám nedařilo pořádně kombinovat až se dub na půlce 

odhodlal k sólu a vymetl gólmanovi pavučinku. Nedlouho po prvním gólu si marša našlápl ke svému 

sólíčku okolo mantinelu, natlačil se před obránce a střelou k tyči pod gólmanem zvýšil naše vedení na 

2:0. Do nebezpečných šancí se dostával i soupeř, ale výborný mary i s trochou štěstí vše vychytal. 

Před koncem první půle dostal soupeř také možnost hrát přesilovou hru, která se protáhla až do 

druhé půle. Během první poloviny přesilovky jsme pozorně bránili a soupeř tak moc šancí na vstřelení 

gólu neměl.  Druhou polovinu oslabení jsme začali ještě lépe a dostali se i několika nadějných šancí. 

Maršovo druhé sólo v zápase bylo opět úspěšné kdy nekompromisně prošel přes dva hráče a vymetl 

zbytek pavučinky v růžku branky, která tam zbyla po dubově zásahu. V těchto chvílích jsme měli otěže 

zápasu pevně ve svých rukou a soupeř nám svými chybami nabízel šance. Jednu se z těchto chyb se 

nám podařilo využít. Soupeř při rozehře naší standardky odešel střídat, následovala rychlá rozehra, 

míček putoval od duba z rohu na střed k Milanovi, který namazal Jencovi před prázdnou bránu. Poté 

se v situaci 2 na 1 ocitnul dub s Milanem, kteří si udělali z obránce a golmana srandu a zvýšili na 5:0. 

Zhruba pět minut před koncem jsme dostali znovu šanci v přesilové hře, ale větší šance měl soupeř, 

který dokázal využít našeho nedůrazu a snížil. Vítěznou tečku zápasu přidal Milan, který upravil 

výsledek na konečných 6:1. 

Branky: Milan (2), Marša (2), Jenc, Dub 

Sestava: Mary – Míra, Šivid, Papinák, Oňas – Filip, Milan, Dub, Marša, Jenc, Nesvák 

Napsal: Marša a Dub 

 



Pacovští Honzíci – FbK Planá nad Lužnicí 9:2 
Začátek zápasu pro nás začal velmi nadějně. Hned po nějakých 20 vteřinách hry se dokázal prosadit 

Nesvi. Jenže místo abychom se uklidnili, dokázal soupeř rychle srovnat na 1:1. Ovšem ani nerozhodný 

stav dlouho netrval. Nesvák se dokázal podruhé prosadit a opět nás tak poslal do vedení. Toto vedení 

ještě zvýraznil Milan. Od této chvíle se hra uklidnila, přesto jsme míček po většinu dobu kontrolovali 

my. Čas pomalu plynul a žádný další gól nepřibýval, až se po polovině první části dokázal soupeř 

z ojedinělého brejku prosadit a snížit tak na 3:2. Těsně před přestávkou mohlo být dokonce srovnáno, 

naštěstí Mára si v brance míček našel (respektive míček si našel překvapeného Máru). V druhé části 

to však z naší strany byl takříkajíc koncert. Soupeře jsme v podstatě k ničemu nepustili a postupně 

přidávali jednu branku za druhou až na konečných 9:2 v náš prospěch. 

Napsal: Papiňák 

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

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

Pacovští Honzíci – FbK Chýnov 10:2 
Naším druhým sobotním soupeřem byl tým FbK Chýnov, v loňském ročníku nováček ligy. Zápas jsme 

zahájili s velmi dobrou náladou (po historce dveře a hasiči v Kamenici nad Lipou) a chutí vyhrát. Náš 

první poločas navázal na konec zápasu s Planou. Po krásných kombinacích se prosadila většina 

našeho týmu a vytvořili jsme si náskok, který nás uklidnil.  Soupeře jsme nepouštěli do mnoha šancí, 

ale naše chuť po gólech vedla k problémům v obraně, po kterých jsme bohužel inkasovali 2 góly. 

V druhém poločase měl soupeř více šancí než v prvním, ale Mára si postavil velmi dobře branku a 4 

pokusy soupeře skončily pouze tyčkami. Ke konci zápasu jsme se vrátili opět k naší hře a dokázali 

vsítit ještě několik branek. Skóre se zastavilo na hodnotě 10:2. 

Napsal: Oňas 

Branky: Šivid (3), Nesvák (2), Míra (2), Dub ( 1), Milan (1), Jenc (1). 

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

Pacovští Honzíci – Chotoviny Stars – 9:0 (5:0) 
Zápas měl být naší jasnou záležitostí, ale průběh zápasu tomu moc neodpovídal. Nedokázali jsme 

kombinovat na více než několik přihrávek a soupeřova obrana byla neprostupná. 9 vstřelených gólů 

bylo zklamáním. Na konci zápasu nám pomohlo 5 minutové vyloučení soupeře, kdy jsme v přesilovce 

vstřelili 2 branky. O zápase jsme v našich řadách našli i takové hráče, kteří přenechali své místo ve hře 

svým spoluhráčům a to musíme ocenit. 

Branky:  Marša (3), Nesva (2), Filip (2), Doktor (1), Dub (1). 

Vyloučení: Oňas 2 min. za hrubost 

Sestava: Mára – Oňas, Papiňák, Doktor, Michal, Kony – Milan, Mates, Leoš, Nesvák, Filip, Nesva. 

Napsal: Nesvák 



Pacovští Honzíci – Alpha Legion 11:0 (6:0) 
Hned od úvodního buly jsme drželi míček na našich hokejkách a vysílali na soupeřovu branku jednu 

střelu za druhou.  Snaha vstřelit první branku přinesla své ovoce. Branku jsme vstřelili už ve 3. minutě 

utkání. Do poloviny první půlky jsme přidali ještě 3 a po deseti minutách bylo utkání v podstatě 

rozhodnuto. Soupeř hrozil pouze z protiútoků, které jsme snadno zastavovali v obraně. Světlý 

moment měl i Marša, který neudržel svoje ústa a dovolil si říct něco na adresu rozhodčích a ty ho 

také krásně odměnili „pouze“ dvěmi minutami. První půle skončila 6:0 v náš prospěch. Do druhé půle 

jsme nastoupili s tím, že musíme vstřelit 11 branek, abychom urovnali skóre dne na 20 vstřelených 

gólů, ale také bylo podmínkou nedostat žádný gól. Soupeř hrozil opět pouze z protiútoků, které s 

přehledem likvidoval Mára. Před poslední minutou utkání svítilo na tabuli 10:0 a na hřiště šla trojice 

Marša – Nesvák – Filip, aby ten poslední gól vstřelili. To se povedlo v posledních třech vteřinách 

Maršovi, který krásnou střelou ukončil utkání s výsledkem 11:0. 

Branky: Marša (3), Dub (3), Oňas (2), Milan (2), Leoš (1). 

Vyloučení: Marša 2 min. za nesportovní chování 

Sestava: Mára – Oňas, Papiňák, Doktor, Michal, Kony – Milan, Mates, Leoš, Nesvák, Filip, Nesva. 

Napsal: Milan 

Pacovští Honzíci – Mrníci Opařany 4:3 (2:3) 
V tomto utkání se mi neuvěřitelně dařilo, na své konto jsem si připsal dva vlastní góly, které vznikly 

nepřesnou rozehrávkou, míček sklouzl po čepeli a zakutálel se přímo za nic netušícího golmana Máru. 

Aby to nevypadlo, že chyba je jenom na mé straně, golman má byt vždy připraven a očekávat i 

neočekávané. Dále jsem si odseděl dvou minutový trest za „nedovolený“ zákrok. Rameno na rameno. 

Nemohu za to, že neustál. Tímto způsobem jsem jich tam „zboural“ víc, pouze tento zákrok byl 

posouzen jako trest. Nechápu! Skóre zápasu otevřel Milan. Soupeřovi se podařilo vyrovnat a dát gól 

na 1:2. V jednu chvíli jsme prohrávali o dva góly. Druhý náš gól si připsal Marša, v tomto utkání byl 

také vyloučen, rozhodčí neposlal na dvou minutový trest pouze jeho a tak se hrálo ve vyrovnaném 

počtu, skóre bylo 2:3 pro Mrníky. O náš třetí a zároveň vyrovnávací gól se postaral Míra. 40 vteřin 

před koncem nás poslal svým druhým gólem do vedení Milan. 

Góly:  Milan (2); Míra (1); Marša (1) 

Vyloučení: Michal (2), Marša (2), Milan (2) 

Sestava: Mára, Míra – Michal – Oňas ; Filip – Papiňák – Leoš; Jenc – Milan – Marša 

Fanynka:  Janča 

Pacovští Honzíci – FbK Planá nad Lužnicí 8:3 (4:1) 
Do zápasu jsme nastoupili s pocitem výhry z prvního zápasu. Přátelským podáváním rukou na začátku 

zápasu vyvrcholila velká bitva, při které jsme měli pořád navrch a nakonec úspěšně vyhráli. Hvězdná 

lajna Mary – Papiňák – Filip se zasloužila o první gól, kde Mary na dvakrát důrazem před branou 

krásně dopravil míček do brány. O zbytek gólů se stereotypním stylem postarala druhá lajna, která 



uzavřela skóre na 8:3. Nutno dodat, že hvězdná první lajna byla od toho, aby bránila a nedostala gól, 

a díky své urputné bojovnosti se to taky povedlo. 

Branky: Milan (4), Marša (2), Leoš (1), Jenc (1) 

Sestava: Mára, Míra – Michal – Oňas ; Filip – Papiňák – Leoš; Jenc – Milan – Marša 

Fanynka:  Janča 

Napsal: Filip 

Pacovští Honzíci – FbK Chýnov 12:3 (7:2, 5:1) 
Poslední kolo základních skupin mělo z naší strany jasný cíl, a sice nastřílet ve dvou zápasech celkem 

29 branek, abychom dosáhli mety 100 branek v 10 zápasech, neboť postup do ligy jsme měli již 

z dřívějška vybojovaný. Za účelem dosažení této dvacetidevítigólové mety byl opět oživen hvězdný 

útok ve složení: Filip „Terminátor“ – Papiňák „hvězda zápasu“ – Mary „Jágr“! Tento útok svými 

pohybovými a technickými kreacemi bavil nejen sebe ale především všechny přítomné v hale. Co na 

tom, že do vedení se jako první dostal soupeř (Míra si z Dačic přivezl nahrávací formu na hole 

soupeřů), a z našich útoků se o vyrovnání postaral ten „méně hvězdný“ ve složení Jenc „palič 

největší“ – Milan „konečně střízlivý“ – Mates „chlapec šikovný“ (co naplat, že jsou to šikovní hráči, ale 

když nemají Jágra nikdy nebudou hvězdný) a ti samí hráči nás také poslali do vedení. Ovšem na naše 

vedení dokázal soupeř rychle odpovědět vyrovnávací brankou, to když si hvězdný útok si vybral první 

a poslední slabší chvilku v tomto utkání. Podruhé do vedení nás však již poslali naše hvězdy, třebaže 

se ještě střelecky přímo neprosadili, postarali se o branku kterou vstřelil Míra a odčinil tak svou chybu 

v úvodu utkání. Po chvíli bezgólového hraní se dokázal prosadit náš druhý útok a díky tomu jsme vedli 

již 4:2. A pak to přišlo! Nastaly velké chvíli hvězdy tohoto zápasu :). Hvězdná lajna nastoupila na 

hřiště, na buly se postavil Papiňák, vyhrál ho pro sebe na útočnou polovinu, udělal pár kroků a poslal 

míček nekompromisně do šibenice (takhle se to dělá Milane). A jak by řekl Šivid: „po vstřeleném gólu 

musíš zůstat na hřišti, aby si přidal ještě jeden a všude se pak o tobě psalo“. A to se také podařilo, 

hvězdná lajna zůstala na place Papiňák se po chvíli prosadil podruhé. Skóre tak bylo 6:2. Na chvíli na 

hřiště nastoupila druhá lajna, aby si hvězdy mohli odpočinout, ovšem jelikož se jim nepodařilo vstřelit 

branku, byli rychle ze hřiště staženy. Jen se na hřišti objevil hvězdný útok, opět roztočil svůj pověstně 

nebezpečný kolotoč na jehož konci byl již potřetí v tomto utkání Papiňák a skóre bylo 7:2. Tím také 

skončila první polovina zápasu a našich 7 vstřelených branek bylo v podstatě to čeho jsme za poločas 

chtěli dosáhnout. 

Ve druhém poločase už se také začala více prosazovat naše druhá formace a skóre se tak pomalu 

začalo navyšovat, hvězdná lajna se totiž musela vypořádávat s tužší obranou soupeře, ovšem i přesto 

se dokázala ještě jednou prosadit a sice opět prostřednictvím svého lídra Papiňáka (jeho 4 branky 

v jednom zápase jsou jeho novým osobním střeleckým rekordem). Soupeři se v závěru sice ještě 

podařilo přidat jeho třetí branku, ovšem naše vítězství to ohrozit nemohlo. Náš konečný účet tohoto 

zápasu se zastavil na 12-ti vstřelených brankách, a kdyby „palič“ proměnil alespoň polovinu svých 

šancí, mohli jsme jich dát klidně i dvacet. Ve druhém utkání jsme tak potřebovali vsítit 17 branek, 

abychom dosáhli našeho předsezónního cíle. 



Všechny postavy, konečné skóre i autoři vstřelených branek jsou skuteční, avšak některé události 

popsané výše mohou být lehce pozměněny oproti skutečnosti :). 

Branky: Papiňák (4), Milan (4), Mates (3), Míra (1) 

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

Napsal: Člen hvězdného útoku a hvězda tohoto zápasu. 

Pacovští Honzíci – Alpha Legion 17:3 (8:2, 9:1) 
K druhému utkání jsme nastupovali s vědomím, že pokud dáme 17 gólů, tak se počítadlo našeho 

brankostroje zastaví na čísle 100 po základní části. S touto vidinou jsme nastoupili k úvodnímu buly. 

Po zahájení zápasu jsme nebyli plně koncentrovaní a toho využil soupeř tím, že vstřelil úvodní branku 

zápasu. To bylo z jeho strany vše (kromě několika ojedinělých výpadů, ze kterých se mu podařilo 

vstřelit další dvě branky). Tato branka nás probrala a my začali hrát tu svoji hru! Nemá cenu se 

rozepisovat o tom, jak dávala góly první lajna (snad jen to, že Jencova úspěšnost střelby se v druhém 

zápase nepatrně zvedla – z 0 na na 0,1). Zato druhá lajna si zaslouží vynášení až do nebes! 

Neskutečné šance, neuvěřitelné přihrávky, perfektní práce dozadu… prostě jako z pohádky! Také se 

to projevilo v tom, že za celý zápas dala druhá lajna celé 4 (!) neskutečně krásné branky. Ale zpět ke 

hře. To že jsme hráli dobře snad nikoho nepřekvapí, ale je to, že skóre po prvním polovině ukazovalo 

8 vstřelených gólů v soupeřově brance. O poločasové přestávce jsme začali na střídačce propadat 

trudomyslnosti, že tu stovku nepřekonáme. Ale to bychom to nebyli my a nezkusili s tím něco udělat. 

Po buly, kterým byla zahájena druhá polovina, začal gólový koncert. Během krátké doby jsme vstřelili 

góly a stovka se začala pomalu přibližovat. Od teď to byl již souboj s časem. Za stavu 16:3 a chybějící 

minutě a půl do konce jsme byli pevně přesvědčeni, že 17. branka padne. První šance: Závar před 

brankou, přihrávka na nabíhajícího Oňase, střela do prázdné branky A NENÍ to gól! Soupeřův brankář 

předvedl neskutečný zákrok (ano, Oňas je podezříván, že ten 100. gól nechtěl dát). Zbývá minuta do 

konce zápasu. Milan to bere vše na sebe a vsítí 100. gól Honzíků v zakládní části Táborské florbalové 

ligy! Celý tým propukl v obrovskou, pro soupeře nepochopitelnou, radost! Nakonec vše dobře 

dopadlo a Honzíci zápas vyhráli 17:3 

Branky: Milan (5), Matěj (5), Filip (2), Leoš (2),  Michal (1), Jenc (1), Nesva (1) 

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

Napsal: Leoš 

Pacovští Honzíci : Sokol Jistebnice 8:5 
První zápas v letošní lize byl s panujícím vicemistrem soutěže. Soupeř hrál zápas před námi s týmem 

Delfínů, takže byl rozběhaný a to slibovalo slušnou úroveň a hru do těla. První gól dal soupeř. Jenc 

vyrovnal krásnou střelou hned v zápětí. Tímhle gólem se celý tým zvedl a celá první půle byla pod naší 

kontrolou. Branky vsítili Míra (ale luxusní bekend), Marša, Milan, Kony. Konečné skoré první části bylo 

5:1 v náš prospěch. Druhá polovina byla z naší strany výrazně slabší. Soupeř dal po prvním buly 

rychlou branku. Na tu navázal kapitán Nesva, opět gólem z buly. Hra se nepříjemně vyrovnal. Michal 

byl vyloučen na 2 minuty za faul nefaul. Soupeř druhou půli vyhrál v poměru 4:3. Konečné skoré 

zápasu 8:5 v náš prospěch. Góly dali Jenc, Marša 



Góly: Jenc (2), Marša (2), Nesva (1), Milan (1), Kony (1), Mira (1) 

Asistence: Filip(velkej) (3), Marša (1), Nesva (1), Milan (1) 

Napsal: Míra 

Sestava: Leoš – Míra, Michal – Kony, Oňas – Milan, Jenc, Filip T. – Nesva, Marša, Filip S. 

Pacovští Honzíci – Rychlá rota Tábor – 9:2 
Ve druhém zápase nás čekal tým z Tábora. Bohužel stejně jako v prvním zápase jsme inkasovali jako 

první. Rychlý gól nás probudil a začali jsme konečně makat tak, jak se má. Vyrovnání přišlo po 

Milanově nahrávce z hole Michala, který odehrál, až na pár chyb, dva dobré zápasy a byla na něm 

konečně vidět snaha. Zanedlouho se dnes poprvé trefil Filip T., kterému opět asistoval Milan. Naše 

vedení ale netrvalo příliš dlouho a po nedůslednosti Marši se trefil po druhé a naposledy v zápase 

hostující hráč, který byl v podstatě jediný nebezpečný. Celý zápas ovlivnil hostující golman, který jen 

v bráně seděl. Pravdou je, že zabral poměrně hodně prostoru, ale na vstřelení gólu ho stačilo pouze 

netrefit. Po zastřelování se konečně rozjel náš brankostroj a soupeře jsme neustále tlačili. Jediného 

nebezpečného hráče hostů jsme dále k ničemu nepustili a po 1 gólu Marši a dvou hattcicích Milana a 

výborně hrajícího Filipa T. bylo konečné skóre jednoznačné 9:2. Pochvala patří všem hračům za 

výborně odmakaný zápas. 

Góly: Milan (3), Filip T. (3), Michal (1), Marša (1), Filip S. (1) 

Asistence: Milan (5), Jenc (2), Nesva (1) 

Napsal: Marša 

Sestava: Leoš – Míra, Michal – Kony, Oňas – Milan, Jenc, Filip T. – Nesva, Marša, Filip S. 

Tam, kde prášky nepomohou – Pacovští Honzíci : Rychlá rota Tábor – 

4:2 (2:0) 
Úderem dvanácté na orloji v Chotovinách začalo utkání Pacovských Honzíků s Rychlou rotou. 

Z Kámena dorazil i dvouhlavý fanouškovský kotel – jmenovitě Jára M. a J.Mareš. 

Po rozvičce, která proběhla ve svižném stylu, začal zápas o poznání vlažněji. První ospalé minuty, 

kterých se během zápasu napočítalo požehnaně, se nesly ve znamení oťukávání obou soupeřů. 

Rychlá rota naznačila, že po celý zápas bude sázet na rychlé rotné protiútoky, do kterých pohotově 

vyrážela minimálně ve třech rychlých rotných. Naopak Honzíci drželi balónek a jen sem tam ukázali 

okénka v obraně, která ovšem na petlici pečlivě uzavíral Leoš. 

Držení míčku se postupně začalo promítat do statistiky střelby. Zároveň se zvyšujícím se počtem střel 

Honzíků ovšem začal dramaticky stoupat počet zákroků nového táborského brankáře a neméně 

dramaticky počet mikroskopických prohloubenin a šmouh na zdi a hrazení za táborskou bránou. 

Mnohdy bezedně zívající prázdná brána hypnotizovala pacovské střelce k neuvěřitelným střeleckým 

minelám. 



Máš-li se otevřené brány zpředu báti, zkus gól zpoza brány dáti. Něco podobného si asi řekl Milan 

Buřič a svým oblíbeným trikem lišácky odčaroval táborskou branku. Navíc se ujala akce po ose 

přihrávající Doktor – střílející Šivid – clonící Milan – 2:0. Kousavé protiútoky Roty v prvním poločase 

ovoce nenesly. Střelecká produktivita Honzíků ale byla nadále žalostná. 

O přestávce předseda oddílu rodrtil svou čepelí pár modrých prášečků, které se slovy „do dna“ 

následně s potutelným úsměvem nasypal hráčům do pití. Ani alternativní přístup ke koučingu však 

hráče Honzíků příslovečně nenabudil, aniž by pozvdihl gólovou střeleckou potenci. 

Druhý poločas nabídl zajímavou zápletku. Nejprve se Marša vydal na další soukromý výlet a la tank na 

polovinu soupeře, po zuřivém mávání a hlasitém Doktorově „Héééj“ Marša vcelku nezištně 

křiklounovi přihrál, ten uklidil poskakující míček za přesouvajícího se brankáře a šel se vykřičet na 

střídačku, 3:0. 

Klidný závěr zápasu se ale nekonal. Rychlá rota během chvilky dvěma slepenými góly snížila na rozdíl 

jediné branky a Rotní začali cítit šanci a krev. Honzíci se oklepali a sáhli do rezerv svého nasazení. 

Výsledkem byla schovaná střela Duba ze středu hřiště – 4:2. Závěr zápasu proběhl ve znamení 

zbrklých, až hysterických a poněkud zoufalých táborských útočných pokusů, které ale nenarušily 

pacovskou vozovou hradbu. A tak ve vyrovnaném zápase Honzíci nakonec ubojovali tři notně 

upocené body. 

Sestava: Leoš, Doktor – Papiňák, Nesva – Oňas, Filip – Milan – Dub, Jenc – Marša – Šivid. 

Branky : Milan (1), P.Diviš (1), Doktor (1), Dub (1) 

Napsal : Doktor 

Pacovští Honzíci – Delfíni Tábor 7:3 
V druhém zápase nás čekal tým z nejoblíbenějších, a to Delfíni z Tábora. Nikdo z nás nechápal, jak s 

takovým slušným týmem mohli mít některé jiné týmy problémy. My jsme se těšili na sluníčkový 

zápas. 

Hned po úvodním buly bylo jasně vidět, kdo je na tom florbalově lépe: Delfíni šli pár vteřin po začátku 

do vedení. To je uklidnilo a dál se hrálo v naprosté pohodě, do které nepatřilo jenom pár věcí. 

Například brutální skok Filipa ml. za mantinel hlavou napřed, nebo Dubův surový faul, ze který si po 

právu šel odsedět dvouminutový trest. Naše hra se stále přitvrzovala a soupeř s tím začínal mít 

problémy a nevěděl, jak na nás hrát. Naše zvýšená tvrdost se projevila ve vstřelení našich gólů. 

Jmenovitě Marša, Milan, Peťa a Oňas obrátili skóre v náš prospěch. Samozřejmě jsme i nadále 

pokračovali v agresivní, tvrdé a zákeřné hře málo se podobající florbalu. Toho využil soupeř, který se 

nechal takticky vyloučit a ve vlastním oslabení využil chybu Leoše, který usnul v polovině zákroku. 

Naštěstí ještě větší tvrdost a zákeřnost a slovní výpady proti protihráčům nám opět pomohly a my 

vstřelili další branky (jako správný kapitán Nesvák, Dub a Peťa). Po zbytek zápasu si už soupeř pouze 

dával pozor, aby po našich zákrocích u mantinelů nepřišel k nějakému úrazu. Po velmi přátelském a 

sluníčkovém zápase jsme se nakonec rozešli za stavu 7:3 s tím, že příští zápas si opět všichni velmi 

užijeme. Už teď se nemůžeme dočkat! 

 Anebo to bylo všechno trochu jinak? Kdo ví… 



Sestava: Leoš, Doktor – Papiňák, Nesva – Oňas, Filip – Milan – Dub, Jenc – Marša – Šivid. 

Branky : P.Diviš (2), Nesvák (1), Dub (1), Milan (1), Marša (1), Oňas (1) 

Napsal : Leoš 

Pacovští Honzíci – Delfíni Tábor 9:3 
Dnes nás čekala odveta s Delfíny a to slibovalo slušný zápas hned na začátek programu. Delfíni nám 

měli co oplácet z minulého týdne a my jsme si potřebovali upevnit vedení v tabulce. Ještě před 

zápasem nás čekaly dvě milé zprávy. Přijela nová rozhodcovská dvojice a Delfínům nedorazil brankář. 

To mělo posílit korektnost zápasu a naší střeleckou potenci. Zápas začal lépe soupeř a hned v první 

minutě se po naší chybě ujal vedení. Ale to bylo tak vše co v zápase předvedl. Na soupeři se projevilo, 

že měl o hráče do pole méně a že nemohl produkovat svojí tvrdou hru. Za což patří dík rozhodčím, 

kteří potvrdili svojí kvalitu. Zápas byl veden velice přesně a korektně. V dobrém tempu jsme dokázali 

dát devět branek a posílili naší šanci na celkové vítězství v lize. Tento dobrý výkon by jsme měli 

zopakovat v dalším důležitém utkání s Mrníky, které následovalo vzápětí po tomto zápase. 

Sestava: Leoš, Míra – Michal – Oňas, Filip T. – Milan – Dub – Marša – Nesva. 

Branky: Dub (2), Milan (2), Marša (2), Michal, Míra, Oňas 

Napsal: Nesva 

Pacovští Honzíci – Mrníci Opařany 5:4 
Opařany jsou pro nás vždy nevypočitatelným soupeřem. Po zápase s Delfíny nikdo nemohl 

odhadovat, jak tento zápas dopadne a jaké tempo odpočatý soupeř nasadí. Vedení v zápase jsme se 

naštěstí ujali my. Celkově první půle byla v naší režii a soupeř měl minimum akcí, z kterých ohrozil 

naší branku. S první sirénou označující konec poločasu jsme měli pohodlný náskok 4:0. Při druhé 

polovině se většina našeho týmu viděla na sobotním obědě a to byla hlavní chyba. Soupeřův kapitán 

začal obrat přesnou střelou pod horní tyčku. V průběhu dalších 10 minut soupeř stáhl rozdíl ve skóre 

na pouhý jeden gól a my jsme si moc šancí nevytvářeli. Naštěstí dal Matěj 2 minuty před koncem 

uklidňující branku na přijatelný rozdíl dvou gólů. Soupeři se ještě povedlo snížit, ale další branky už 

nepadly, takže utkání skončilo 5:4 v náš prospěch. 

Sestava: Leoš, Míra – Michal – Oňas, Filip T. – Milan – Dub – Marša – Nesva. 

Branky: Dub (2), Milan (1), Marša (1), Míra (1) 

Napsal: Míra 

Pacovští Honzíci – Sokol Sudoměřice 17:2 
V neděli nás čekal tým, se kterým jsme v tomto ročníku ještě nehráli. Tým Blbounů porazil 

v rozhodujících zápasech při postupu do ligy a my nevěděli co od tohoto týmu čekat. Do zápasu 

z počátku mělo nastoupit pouze 6 hráčů, protože někteří se ještě vraceli pro věci na florbal 

(Vzpomněli si v půlce cesty, že nemají s čím hrát.), ale nakonec i druhé auto dorazilo na zápas před 



úvodním hvizdem. Zápas jsme začali velmi dobře, když naše první střídání skončilo gólem 

v soupeřově brance. Druhé střídání skončilo rovněž gólem hned po úvodní buly a my cítili klid na 

svých hokejkách a bylo jen otázkou času, kolik Filip spálí tutových šancí. (Spálil jich opravdu hodně i 

po Šividově domluvě, jak má hokejku nastavit do prázdné brány.) Do půle si i Leoš v bráně vybral 

svou slabší chvilku, kdy chtěl dát soupeřovi šanci na zvrat v utkání, ale soupeř nabídku nevyužil a o 

půli svítil stav na světelné tabuli 9:1. Druhá půle probíhala ve stejném duchu jako první a my 

nechápali, jak náš druhý tým z Pacova nemohl postoupit přes tento tým. Začalo se také hrát více 

tvrdě, i když nevíme, co si chtěl soupeř dokázat za stavu 12:2, když nás začal provokovat sekáním a 

strkáním před jejich brankou a jinými zbytečnými souboji. Utkání skončilo naší výhrou 17:2 a snad 

z naší střídačky se střelecky prosadil. Pozor! Tak ne! Matějův den, kdy měl svátek, byl opravdu 

„bodohoničský“. 

Branky: Michal 3+0, Filip S. 3+2, Marša 6+2, Nesva 0+3, Milan 4+2, Šivid 1+4, Papiňák 1+0, Dub 0+4 

Sestava: Leoš – Onas, Michal, Papiňák – Milan, Dub, Filip S. – Marša, Nesva, Šivid 

Pacovští Honzíci – Sokol Jistebnice 9:4 
Po vysoké výhře nás hned po 15 minutách čekal další zápas s týmem Jistebnice. V prvním našem 

duelu jsme vyhráli 8:5, ale zápas nebyl nikterak lehký. Takže druhé naše utkání dne, slibovalo pěknou 

hru pro oko diváků (i když jich moc nebylo). Zápas zahájila naše pětka Marša – Nesvák – Šivid, ale 

bylo vidět, že soupeř je snadno přehrává a my se nemohli dostat do hry. Ovšem druhé střídání už 

vypadalo lépe a skončilo také gólem. Když už jsme navyšovali náš náskok na 4:0 i soupeř ukázal, že 

umí střílet góly. Ale my však po celý zápas drželi náskok o dvě až tři branky a soupeře jsme nepustili 

do žádného strhujícího závěru zápasu. Vedení jsme si pohlídali až do konce zápasu a odvezli jsme si 

dalších 6 víkendových bodů. Tímto zápasem jsme si pojistili celkové vedení v lize a k celkovému 

vítězství nám tak stačí vyhrát v druhém souboji s týmem ze Sudoměřic. 

Branky: Oňas 0+2, Filip S. 0+1, Marša 2+1, Nesva 1+0, Milan 1+2, Šivid 1+0, Papiňák 1+0, Dub 3+1 

Sestava: Leoš – Oňas, Michal, Papiňák – Milan, Dub, Filip S. – Marša, Nesva, Šivid 

Pacovští Honzíci – Sokol Sudoměřice 8:1 
Po páteční podnikové lize nás čekalo závěrečné kolo táborské ligy. Z nedělních dvou zápasů jsme 

potřebovali aspoň jedno vítězství, abychom obhájili loňské prvenství táborské ligy. Do zápasu jsme 

vstoupili vlažně, když už po 3 vteřinách mohl Milan upravit skóre na 1:0, ale gólman hostujícího týmu 

střelu pohotově chytil. Do půle jsme zkoušeli tahat míček až do prázdné brány a žádnou pořádnou 

střelu jsme na bránu soupeře neposlali. Ani ty přihrávky se moc nedařili a první půli jsme v chladném 

tempu vybojovali 4:1. Jeden gól jsme od soupeře dostali naší taktickou chybou (Filip jako obránce), 

který si zpoza brány srazil míček do brány. Druhá půle probíhala ve stejném duchu jako první. Špatné 

nahrávky vyústili častým přečíslením soupeře, ale naštěstí pro nás soupeř nabídnuté příležitosti ani 

jednou nevyužil. V této půli jsme měli také možnost přesilové výhody 5 na 3, ale dokázali jsme 

skórovat pouze jednou, i když jsou soupeře doslova „zamkli“ před jejich bránou. Konečný stav 8:1 

nám bohatě stačil na odevzdaný zápas a obhájení vítězství letošního ročníku táborské ligy. 

Branky: Oňas (2), Jenc (1), Marša (1), Matěj (1), Milan (1), Šivid (1), Nesvák (1) 



Sestava: Mára – Nesva, Filip S., Oňas – Matěj, Milan, Filip T., Jenc, Marša, Šivid 

Napsal: Milan 

Pacovští Honzíci – Mrníci Opařany 8:1 
Ještě před začátkem zápasu převzal náš kapitán Nesva z rukou vedoucího ligy pohár za vítězství v celé 

soutěži, kterou jsme prošli vítězně od samého počátku až do posledního zápasu. Ve zmiňovaném 

posledním zápasu nás čekal tým Mrníků, kteří budou pravděpodobně druzí. Podle mého názoru se 

sešli v trochu slabší sestavě. Od počátku zápasu nás hnal kupředu dobrý pocit z výsledku, kterého 

jsme dosáhli a za žádnou cenu jsme nechtěli body rozdávat. Od úvodu se hrál útočný florbal, ale góly 

padaly jen do sítě našeho soupeře, který měl také dost šancí a zejména několik minut před koncem 

první půle jim bylo nabídnuto několik slibných šancí po naší ztrátě koncentrace a neběhání. My jsme 

ale měli dobře chytajícího Máru a soupeři chybělo stěstí v koncovce. Po ukončení první půle jsme 

měli celkem slušný náskok 4:0 (stejně jako minulé střetnutí s Mrníky). Z počátku druhé půle 

pokračoval náš nevalný výkon. Naštěstí jsme včas zabrali a pokračovali ve střílení gólů. Za stavu 7:0 se 

podařilo vstřelit podle mne zasloužený gól i soupeři, ale poslední slovo v zápase jsme měli my a 

upravili konečné skóre na 8:1. Dnešní kolo se nám vydařilo a s celkovým skóre 16:2 jsme prozatím 

ukončili naše působení v Táborské lize po dvou získaných titulech. 

Góly: Mates (2), Šivid (2), Milan (2), Oňas (1), Filip S. (1) 

Sestava: Mára – Nesva, Filip S., Oňas – Matěj, Milan, Filip T., Jenc, Marša, Šivid 

Napsal: Marša 

 


