
Pacovští Honzíci – FbK Planá nad Lužnicí 2:3 (0:1;2:2) 
Liga se ještě pořádně nerozběla, a už jsme museli řešit první problémy se sestavou. Naše stabilní 

brankářské duo se z různých důvodů nemohlo zápasu zúčasnit, ať už zranění v případě Járy či střídavý 

start Maryho v Drápcích, ovšem draze vykoupený (nějaká ta lahvinka alkoholu). Krom těchto hráčů 

jsme nemohli nasadit ani Dědka (také zranění), Divocha (brigáda) a samozřejmě naše registrované 

hráče (Milana, Maršu a Nesviho). Došlo tak opět na naše věrné náhradníky Michala s Fáfou a nově se 

v našem dresu představil Filip a především naše nová brankářská hvězda Méďa (postavil se do branky 

podruhé v životě, poprvé to bylo den předem na tréninku). Ale teď už k samotnému zápasu. Od 

začátku bylo znát, že sestava je značne lepená a tak bylo k vidění několik nepřesností, kterých zatím 

soupeř nedokázal využít. Postupem času jsme si vytvořili i nějaké příležitosti, ovšem žádné velké 

ohrožení soupeřovi brány se nekonalo. Hra byla z obou stran spíše neuspořádaná a značně 

kouskovaná častými fauly, na což jsme doplatili spíše my, když se 2x krátce po sobě nechal vyloučit 

Filip (chyba byla spíše na naš straně, jelikož jsme ho dostatečně neseznámili s pravidly). Oboje 

oslabení jsme zvládly bravurně. Už jsme se pomalu připravovali na to, že poločas zkončí smírně, když 

soupeř dokázal potrestat naší chybu v obraně a dostal se do samostatného úniku, který bez větší 

problémů proměnil (zde nešlo golmana za nic vinit). O přestávce jsem udělali pár změn v útočných 

řadách a především jsme si řekli ze musíme hrát důrazněji. Od začátku jsme se vrhli do útoku, což po 

chvíli přineslo své ovoce, když si soupeřův obránce nešťastně srazil Šividovu střelu do vlastní brány. A 

za chvíli bylo ještě veseleji, to když se dokázal prosadit (po šťastné střele) Filip. Místo toho, aby jsme 

hru uklidnili, a přidali další branky se stal praví opak. Po dalších nepřesnostech se soupeř dostal do 

šance kterou dokázal proměnit (třeba že se nechal pískat faul na našeho bránícího hráče). Postupně 

získával více ze hry náš soupeř. V této fázi nás několikrát dobře podržel golman. Bohužel zhruba 4 

mninuty před koncem jsem si nechali dát laciný gól, na který jsme, i přes drtivý tlak v závěru, 

nedokázali odpovědět. Ovšem je nutno přiznat že po předvednené hře jsme si vyhrát nezasloužili a 

musíme doufat, že v dalších zápasech se nám povede více. 

Děkujeme fanouškům a našim registrovaným kolegům za podporu v hledišti. 

Sestava: Méďa – Míra, Kony, Fáfa – Papiňák, Mates, Kepy, Šivid, Michal, Filip 

Branky: Šivid (1), Filip (1) 

Děkujeme Michalovi, Filipovi, Fáfovi a především Méďovi za doplnění naší sestavy. 

Pacovští Honzíci – Draci Chotoviny 5:1 (2:0;3:1) 
Do druhého utkání jsme šli s tím že nějaké body už musíme urvat. Před zápasem nás opustil Fáfa, a 

tak jsme musel trochu přeskupit formace, kdy na post obránce se přesunul Papiňák. Od začátku bylo 

vidět, že se jedná o úplně jiné utkání, dařila se nám kombinace, dostávali jsme se do dobrých 

střeleckých příležitostí a obraná fáze pracovala v podstatě také na výbornou (až na par nepřesných 

rozehrávek). Zhruba v polovině první části jsme dostali výhodu samostatného nájezdu (a ne jediného 

v tomto zápase), k jehož exekuci se postavil Papiňák, ovšem nepodařilo se mu navázat na své dobré 

představení z Plzně a tak byl stav stále 0:0. Náš tlak na spoupeřovu branku se postupně zvyšoval a 

nemhlo to skončit jinak než našim vedoucím gól, který padl ze Šividovi hole (nutono dodat že se 

jednalo opět o trochu šťastný gól). Do půle jsme dostali ještě jednu možnot samostatného nájezdu. 

Tentokráte se k němu postavil Mates a nekompromisním blafákem nás poslal do vedení 2:0, které 



jsme bez větších problému udrželi až do poločasu. Po přestávce jsme chtěli pokračovat v dosavadní 

hře. Bohuželo po jedné z nepovedených rozehrávek (asistenci si připsal papiňák) se soupeř dokázal 

prosadit a snížit na 2:1, čímž přišel Méďa o možnost získat basičku piv (sázka v případě vychytané 

nuly). Naštěstí nás obdržená branka nikterak nepoznamenala a dál jsme hráli svoji hru. Uklidnění 

přislo z hole Šivida, který zvýšil na 3:1. Dál se nám dařilo pokrývat soupeřovi snahy o zkorigování 

výsledku (spoléhali především na jednoho hráče, kterého jsme dokázali uhlídat), a tak po krásné 

kombinaci zvyšoval Míra už na 4:1. O vítezi tak již bylo v podstatě rozhodnuto, otázkou bylo pouze 

kolik gólů se nám ještě podaří přidat (především Kepy se ukázal jako velký palič). Přesto jsme ještě 

jednou rozvlnili síťku a to když po krásné střele do “vinglu” dovršil Šivid svůj hattrick (můžeme ho 

vyhlásit neoficiální hvězdou zápasu). V posledních vteřinách zápasu jsme dostali ještě jednu možnost 

samostatného nájezdu, ke kterému se postavil Kepy ve snaze protrhnou svou střeleckou smůlu, 

ovšem ani tentokráte se mu nedařilo. Utkání tak po našem velice solidním výkonu zkončilo 5:1, 

můžeme jen doufat, že podobné výsledky budeme předvádět i nadále. 

Opět děkujeme divákům za podporu našeho týmu. Na závěr je třeba vyseknout ohromnou poklovnu 

Méďovi za to, jakým způsobem se zhostil své role brankáře (je vidět že máme dobrou brankářskou 

základnu). 

Sestava: Méďa – Míra, Kony, Papiňák – Mates, Kepy, Šivid, Michal, Filip 

Branky: Šivid (3), Mates (1), Míra (1) 

Děkujeme Michalovi, Filipovi a především Méďovi za doplnění naší sestavy. 

Pacovští Honzíci – Nord Blanc Tábor 7:4 (2:3;5:1) 
Do utkání jsme oproti prvnímu turnaji vstoupili aktivní hrou, a už od prvních minut jsme si 

připravovali dobre brankové příležitosti, bohužel jsme však žádnou z nich nedokázali využít. A tak 

musel přijít zákonitý trest v podobě polovlastního gólu. Nechtěli jsme připustit, aby utkání dopadlo 

jako naše první vystoupení a tak jsme se snažili co nejdrříve vyrovnat. To se nám podařilo po střele 

Konyho, kterou si soupeř sám srazil do branky. Nedlouho poté se opět dokázal střelou ze střední 

vzdálenosti prosadit Kony a tak jsme vedli 2:1. Místo toho aby aby jsme zvíšili náskok jsme opět 

dostali hloupý gól, a aby toho nebylo málo tak do půle se soupeř dostal po krásné střele do vinglu 

dokonce do vedení. Po přestávce jsem ještě zvíšíli naši aktivitu, což přineslo zasloužené ovoce, když 

nejdříve vyrovnal Šivid a posléze dvěmi góly vpodstatě rozhodl Kepy. Od tohoto okamžiku byla hra 

vpodstatě pod naší kontrolou a další branky přidali Divoch s Míru. Když už to vypadalo že utkání takto 

dopadne, vzal si poslední slovo Šivid kdy smolně srazil míček do Járovi branky. V celku se jednalo o 

velice pohledné utkání, a je nutno přiznat, že kdyby neměl soupeř už jedno utkání v nohách jistě by 

“zlobil” mnohem více. 

Děkujeme fanoušků, kteří se na nás opět přijeli v hojném počtu podívat (dokonce i z řad seniorů) :). 

Sestava: Jára – Loeš, Kony, Šivid – Mates, Papiňák, Divoch, Michal, Míra, Kepy 

Branky: Kony (2), Kepy (2), Divoch (1), Šivid (1), Míra (1) 

Děkujeme Michalovi za doplnění naší sestavy. 

 



Pacovští Honzíci – TJ Lokomotiva Pacovští Blbouni 10:0 (4:0;6:0) 
V tomto utkání šlo o první novodobé oficiální pacovské derby, a my jsme chtěli konečně dokázat kdo 

je v pacově lepší. Od začátku jsme se tlačili před soupeřovu branku a hned první střídání skončilo 

Divochovým gólem (to jsme ještě netušili, že šlo o gól vítězný). Nadále se hra odehrávala na naší 

útočné polovině, a tak si kony zhruba v osmé minutě řekl že by si mohli zahrát také “Blbouni”, a tak 

se nechal na 5 minut vyloučit. To však netušil, že vpodstatě celé oslabení odehraje bratrská dvojice 

Divišů vzájemnými nahrávkami za naší brankou. Poté co se Kony vrátil na hřiště jsme se opět vrhli na 

útočení a do poločasu jsme přidali ještě 3 branky (bohužel už si nepamatujeme kdo kdy skóroval). Ve 

druhé půli jsme chtěli přidat ještě nějaké branky, ale zároveň jsme chtěli dopomoci Járovi k 

odchytané nule (nevíme ale, jestli jsme mu pomáhali tím, že jsme se nevraceli). Vypadalo to, jako by 

každá lajna chtěla zůstat na hřišti dokud nevstřelý gól, což ve skutečnosti dlouho netrvalo, a tak skóre 

pomalu narůstalo. Když na ukazateli svítilo skóre 9:0, a k magické DESÍTCE nám tak scházel jediný gól, 

vrhli jsme veškeré síly do útoku, a za pět vteřin dvacet jsme se dočkali. Autorem jubilejního gólu byl 

Mates (doufáme, že dá něco do placu :). Konečně se ukázalo kdo je právoplatný vládce Pacova. 

Děkujeme dvojici B+B za podporu z hlediště. 

Sestava: Jára – Loeš, Kony, Šivid – Mates, Papiňák, Divoch, Michal, Míra, Kepy 

Branky: Divoch (4), Kepy (3), Papiňák (1), Mates (1), Míra (1) 

Děkujeme Michalovi za doplnění naší sestavy. 

Pacovští Honzíci – Sudoměřice 4:3 (4:1;0:2) 
 Při pohledu na tabulku před tímto zápase se zdálo že pujde o jasnou záležitost a výhra nebude 

problém, čemuž napovídal i výprask který náš soupeř utržil ve svém prvním zápase. To jsme se ovšem 

velice zmílili. Po pár vteřinách jsme se sice dostali do střeleckého zakončení, to však bylo z naší strany 

na dlouho poslední. Postupně se kupily naše chyby v rozehrávce a soupeř se tak čím dál tím častěji 

dostával brankových příležitostí, až se mu jednu z mnoha podařilo využít a dostal se tak do 

překvapivého, ale velice zaslouženého vedení. Na vedoucí branku jsme se snažili co nejdříve 

odpovědět, místo to jsme však předváděli další chyby, kterých soupeř nedokázal využít. Zhruba v 

polovině první části jsme dostali velkou příležitost na srovnání v podobě přesilové hry. Soupeře jsme 

zamkli před jeho brankou ovšem kýžené vyrovnání né a né přijít, nakonec se to chvíli před koncem 

podařilo po střele Papiňáka (jak se říká: když nevíš co s míčem tak vystřel, a skutečně to platí), která 

bylo možná před brankou lehce tečovaná. Vyrovnání nás trochu uklidnilo a postupně jsme si 

přiravovali další šance, a do poločasu se nám podařilo ještě 3x skórovat (sovji první branku v táborce 

zaznamenal Michal). Mysleli jsme si, že poločasový rozdíl o 3 branky soupeře položí, a že v pohodě a 

bez problémů už utkání dohrajeme. Místo toho jsme dalšími chybami umožnili soupeři snížim až na 

riozdíl jedné branky. Sami jsme si nějaké pořádné příležitosti nedokázali připravit. A jak se pomalu 

blížil konec zápasu, začínali jsme se spíše strachovat aby jsme ještě nedostali vyrovnávací branku, než 

abychom sami nějakou přidali. V posledních vteřinách už to dokonce vypadalo že bude vyrovnáno, 

když se sám na Járu řítil kapitán soupeře, podařio se mu dokonce udělat kličku a už před ním byla jen 

prázdná brána, naštěstí dokázal ještě zakročit Kony a i za cenu faulu a následného nájezdu šanci 

soupeře zmařil. K našemu překvapení se k nájezdu nepostavil faulovaný hráč, který už v tomto zápase 

dokázal nějaký ten samostatný únik využít. Naštěstí pro nás soupeř nedokázal nájezd proměnit a my 

se tak mohli radovat z velice šťastného výtězství 4:3. Pokud taovýto výkon budeme předvádět i 

nadále tak s nějakým dobrým umístěním se můžeme rozloučit. 



Děkujeme divákům za podporu z hlediště a doufáme, že je náš strašný výkon neodradí z návštěv 

dalších zápasů  

Sestava: Jára – Loeš, Kony, Šivid – Dědek, Papiňák, Divoch, Michal, Míra, Kepy 

Branky: Papiňák (1), Kepy (1), Divoch (1), Michal (1) 

Děkujeme Michalovi za doplnění naší sestavy. 

Pacovští Honzíci – FbT RR Tábor 7:2 (4:2;3:0) 
V tomto utkání jsme především chtěli vylepšit obraz naší hry, a přestože tento soupeř ve své prvním 

utkání 3. turnaje dostal stejný výprak jako náš předešlý protivník, tak po zkušenostech z prvního 

utkání jsme nechtěli nic podcenit. Do utkání jsme vstoupili velice aktivně a po pár minutách jsme 

vedli už 3:0, když 2x se dokázal prosadit Děděk (jeden hezčí gól než druhý, neníliž pravda dědku?). 

Hra dál prpbíhala v poklidném tempu a rychle získané vedení nás uklidnilo, ovšem možna až moc. 

Opět jsme přestali hrád důsledně vzadu, což si vyžádalo svoji daň, když nejprva Papiňák špatně pokryl 

soupeře a tak mu nezbylo nic jiného než ho faulovat, což vedlo k trestnému střílení, které soupeř 

dokázal využít. Chvíli poté dokonce soupeř snížil na 2:3, a my jsem si hned vzpoměli, jak jsme se 

trápili v prvím utkání. Naštěstí do přestávky se nám podařilo ještě zvýšit, když svoji druhou branku v 

utkání zaznamenal Divoch. Přestávku jsme si zpříjemnili focením s naší novou fafinkou (foto ZDE). Po 

poločase hra dále pokračovala v poklidném tempu, a my dále produkovali velké množství chyb, které 

naštěstí soupeř nedokázal využít. S přibývajícími minutkami si Kony řekl, že to tak už dál nejde a tak 

se 2x krátce po sobě dokázal prosadit po standartních situacích. V závěru jště dokázal na konečných 

7:2 upravit Papiňák. V tomto uktání se už naše hra oproti prvnímu utkání malinko zlepšila, ovšem do 

ideálního stavu to mělo pořád velice daleko. 

Děkujeme divákům za podporu z hlediště. 

Sestava: Jára – Loeš, Kony, Šivid – Dědek, Papiňák, Divoch, Michal, Míra, Kepy 

Branky: Dědek (2), Divoch (2), Kony (2), Papiňák (1) 

Děkujeme Michalovi za doplnění naší sestavy. 

Pacovští Honzíci – FbK Planá nad Lužnicí 5:4 (2:2;3:2) 
Jak tomu už v této sezóně je pravidlem, opět jsme měli problémy se sestavou. Tentokrát jsme museli 

vzít dva nové “koně”, Míšu a Oňase (posila z farmářského týmu drápků a aby toho nebylo málo, 

tak dva stabilní hráči nastoupili za né úplně 100% zdravotního stavu. V tomto utkání nám šlo nejen o 

odplatu úvodní porážky z prvního vzájemného utkání, ale předevsím o zachování naděje na konečné 

dobré umístění. Utkání pro nás nezačalo jako tomu bývá pravidlem nejlépe. Po necelých dvou 

minutách se papiňákovi nepovedl nához přes celé hřiště a místo toho nahrál soupeři před prázdnou 

branku, který toho naštěstí nedokázal využít, jenže papiňák neudržel nervy a vzteky praštil hokejkou 

o mantinel (stejnou blbost totiž udělal den předem v podnikovce), za což si vykoledoval 

dvouminutový trest. Přesilovka však netrvala moc dlouho, jelikož soupeř dokázal nabýdnutou šanci 

využít a ujal se vedení 1:0. Od této chvíle jsme se začali tlačit do útoku, což vedlo k našim prvním 

šancím. Postupně jsme získávali více ze hry, což také přineslo svoje ovoce, když Mates dvěma trefami 

dokázal skóre otočit v náš prospěch. Ke konci poločasu jsme dostali šanci přesilové hry, ovšem místo 
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toho abychom skóre navýšili jsme po chybě v rozehrávce darovali soupeři vyrovnání. Po půlce byla 

hra spíše vyrovnaná se šancemi na obou stranách. Byli jsme to však my, kdo se dostal do vedení, když 

svůj hatrick dovršil Mates krásnou střelou do vinglu. Po této brance musel soupeř více otevřit hru, 

což spíše vyhovovalo nám. Další branku našeho týmu přidal Kony, když jeho “nemastná-neslaná” 

střela z dálky propadla brankáři mezi nohama. Od této chvíle jsme hru více méňe kontrolovali a poté 

co Mates přidal naši pátou branku jsme si mysleli že už nemůžeme o vítězství přijít. Jenže to nebyla 

správná úvaha, soupeř přidal na aktivitě a přitlačil nás před naši branku. Necelé dvě minuty před 

koncem se mu podařilo snížit na 3:5 a aby toho nebylo málo, tak o chvíli později snížili dokonce na 

rozdíl jediného gólu. V poslední minutě se dokonce pokusili o závěrečnou power-play, ovšem 

kýženého vyrovnání se už nedočkali. My jsme se tam mohli radovat z vydařené odvety. 

Děkujeme faninkám a našim kolegům z Lokomotivy za podporu v hledišti. 

Sestava: Jára – Papiňák, Kony, Leoš – Mates, Míša, Dědek, Onas, Kepy 

Branky: Mates (4), Kony (1) 

Děkujeme Ondrovi a Míšovi (Maršík) za doplnení naší sestavy. 

Pacovští Honzíci – Draci Chotoviny 9:3 (3:2;6:1) 
V tomto utkání jsme si chtěli nejenom připsat další tři body, ale také tak trochu pomoci kolegům z 

Lokomotivy s postupovými nadějemi. Od začátku probíhala hra v poklidném tempu se šancemi na 

obou stranách (nás několikrát podržel dobrými zákroky Jára). Úvodní branku utkání se podařilo 

vstřelit nám, když přesilovku využil Kony. Soupeř ovšem dokázal nedlouho poté vyrovnat, po špatném 

přebrání hráčů v obraně. Do vedení nás opět dostal Kony, ovšem i na tento gól stačil soupeř 

odpovědět. Do poločasu jsme však dokázali vstřeli ještě jednu branku, když se “důrazem” před 

brankou prosadil Oňásek a zaznamenal tak svůj první gol v našem dresu. Tím také první půle skončila. 

Nástup do druhé půle se nám velmi vydařil, když po pár minutách přidal další náš čtvrtý gól Kepin (po 

krásné dědkově přihávce – jěště že mu ty ruce ulítly). Netrvalo dlouho a dvěmi slepenými zásahy z 

hole Papiňáka jsme se dostali už do vedení 6:2, což definitivně zlomilo soupeřův odpor. Od této chvíle 

jsme už dohrávali v exhibičním tempu, kdy jedna akce střidala druhou. Další góly postupně přidali 

Kony (který tak také dovršil svůj hatrick), Mates a Míša, pro něj to byla také jeho první branka v 

našem týmu. V závěru jsme sice ještě soupeři dovolili jednou skórovat, to však na našem vítězství a 

celkovém dobrém pocitu ze hry nic neznamenalo. 

Děkujeme faninkám a našim kolegům z Lokomotivy za podporu v hledišti. 

Sestava: Jára – Papiňák, Kony, Leoš – Mates, Míša, Dědek, Onas, Kepy 

Branky: Kony (3), Papiňák (2), Mates (1), Onas (1), Míša (1), Kepy (1) 

Děkujeme Ondrovi a Míšovi (Maršík) za doplnení naší sestavy. 

Pacovští Honzíci – Nord Blanc Tábor 7:2 (3:1;4:1) 
V utkání jsme byli lepším týmem a od začátku diktovali tempo hry, soupeř přesto houževnatě 

vzdoroval. Poločasové skóre bylo věrným odrazem hry. Po půlce jsme hru spíše kontrolovali a 

postupně přidávali další góly, ale také ještě jeden dostali. Více si toho bohužel nepamatujeme… 



Děkujeme faninkám a fanouškům za podporu v hledišti. 

Sestava: Jára – Kony, Míra, Leoš – Mates, Divoch, Michal, Papiňák, Dědek, Šivid 

Branky: Divoch (3), Mates (3), Dědek (1) 

Děkujeme Michalovi za doplnení naší sestavy. 

Pacovští Honzíci – TJ Lokomotiva Pacovští Blbouni 6:1 (2:1;4:0) 
A bylo tady druhé oficiální pacovské derby. Hral měla od začátku probíhala ve velkém tempu a hráčí 

obou mužstev hráli s velkým nasazením. Do vedení jsme se dostali po pár minutkách když se dokázal 

prosadit Šivid. Lokomotiva ovšem dál zatápěla pod kotlem a přidávala na obrátkách, což přineslo 

zasloužene vyrovnání. Vedení na naší stranu strhnul Mates. Chvíli před koncem byl vyloučený Divoch, 

který dostal 2+2 minuty za hrubost a navrch ještě 10 min osobní trest za řeči. Druhý poločas jsme tak 

začínali v oslabení, a aby toho nebylo málo tak se ještě nechal vyloučit Mates, čímž nas poslal na 

dlouhé dvě minuty do 3. Oslabení jsme naštěstí bez vetší úhony přečkali, a od tohoto okamžiku jsme 

už soupeře téměř k ničemu nepustili. Naopak jsme sami postupně přidávali další branky, především 

Michalovi se podařilo po delší době konečně skórovat. Na konečných 6:1 uzavíral Dědek. I druhé 

derby jsme tak vyhráli, ikdyž už né tak suveréně jako to první, přeci jen je vidět, že klucí se zlepšujou. 

Děkujeme faninkám a fanouškům za podporu v hledišti. 

Sestava: Jára – Kony, Míra, Leoš – Mates, Divoch, Michal, Papiňák, Dědek, Šivid 

Branky:Mates (3), Šivid (1), Michal (1), Dědek (1) Děkujeme Michalovi za doplnení naší sestavy. 

Pacovští Honzíci – Sudoměřice 0:5 kontumačně 
Bohužel kvůli nepřízni počasí se nám nepodařilo dorazit na toto uktání včas, čím bylo kontumováno 

ve prospěch soupeře. Nám bude navíc v tabulce odečten jeden bod. 

Pacovští Honzíci – FbT RR Tábor 3:1 (0:0;3:1) 
V tomto zápase nám šlo o hodně. Do zápasu jsme nastoupili v trochu oslabené sestavě. Celý první 

poločas byl velice vyrovnaný, střelci obou týmů se rozstřelovali, takže většina střel končila stylem 

houmran :D. Oba gólmani drželi čistá konta až do druhé poloviny zápasu. Když se probudil náš 

střelec, jmenovitě Kepy, který se prosadil svým důrazem před brankou a dorazil střelu od Matese 

kterou gólman pouze vyrazil vedle sebe. Bohužel se nám nepodařilo vedení dlouho udržet. Asi za dvě 

minuty dokázal soupeř vyrovnat střelou do proti pohybu Járy. Po vyrovnávací brance se soupeř 

probudil a začal nás mírným tlakem přehrávat, k čemuž nám vůbec nepomohlo vyloučení Kepiho na 5 

min. za naražení. Oslabení jsme naštěstí odehráli bez větších problémů. Do vedení nás poslal Šivid 

který překonal gólmana střelou ze svého postu, a to z obrany. Po tomto vedoucím gólu se naše hra 

kapánek uklidnila. Síťka se naposledy rozvlnila v náš prospěch, a to opět z hole Kepiho, který skóroval 

podruhé v tomto zápase. Tímto gólem dodal uklidnění celému týmů a v poklidu jsme zápas dovedli 

do vítězného konce. 

Sestava: Jára – Šivid, Oňásek, Fáfa – Kepin, Mates, Dědek, Bagio, Filip, Michal 

Branky: Kepy (2), Šivid (1) 

Děkujeme Michalovi, Fáfovi, Oňáskovi, Filipovi a Bagiovi za doplnení naší sestavy. 



Pacovští Honzíci – Sokol Rafťáci Jistebnice 4:1 (1:1;3:0) 
Zahájili jsme druhou polovinu Táborské ligy. Opět se potvrdili naše problémy se sestavou, dlouho 

před začátkem jsme věděli že nám bude mnoho hráčů ze základu chybět, tak jsme museli 

zkontaktovat ostatní hráče a ještě kluky ze Snipers. Nyní k samotnému zápasu. Jelikož jsme hráli s 

novým soupeřem nevěděli jsme co od něj můžeme čekat. Byli jsme to my, kdo řekl první slovo, když 

asi v 9 minutě utkání zafungovala sniperská kombinace na jejímž konci byl Michal Železný který nás 

poslal střelou do vedení. Toto skóre vydrželo až do 18 minuty prvního poločasu když soupeř dokázal 

střelou vyrovnat. Po začátku druhé poloviny nás soupeř trochu zatlačil protože se nám nedařila 

souhra. Ovšem z tohoto semknutí jsme dokázali skórovat, když Kepy překrásně tečoval lob od Míry. 

Čas pomalu plynul a my jsme se nechtěli spokojit s vedením o jeden gól. Odpovědnost na sebe vzal 

Míra, který nás poslal do dvou brankového vedení přesně umístěnou k tyčce. Asi 5 minut před 

koncem propasíroval Filip střelou míček téměř z nulového úhlu za gólmanova záda (po zápase přiznal, 

že mu gólman od tyčky odstoupil tak, to zkusil . Tento gól byl poslední tečkou za naším prvním 

zápasem. 

Sestava: Jára – Míra, Kádin, Kony – Kepy, Filip, Bagio, Bóďa, Vašek, Michal 

Branky: Michal Železný (1), Kepy (1), Míra (1), Filip (1) 

Děkujeme Kádinovi, Filipovi, Bagiovi a klukům ze Snipers Teamu (Bóďovi, Vaškovi a Michalovi) za 

doplnení naší sestavy. 

Pacovští Honzíci – Mafie Tábbor 7:4 (2:2;5:2) 
Po zápase pauzy nás čekalo další střetnutí. Po zjištění že soupeř má pouze jednoho hráče na střídání a 

ještě hráli dva zápasy po sobě jsme si řekli „budou toho mít dost“. V tom jsme se ale velice zmýlili. Od 

začátku se hrálo ve velkém tempu a dost kontaktní florbal. Do vedení nás poslal Bagio který dorazil 

střelu Konyho. Vedení nám dlouho nevydrželo, když asi po minutce dokázal soupeř vyrovnat po 

špatném výhozu Járy. Do vedení nás poslal Míra opět střelou k tyči, ovšem i na tento gól dokázal 

soupeř odpovědět. Po vyrovnávací brance se soupeř nabudil a opět nás zatlačil, k čemuž nám 

nepomohlo vyloučení Ládi a po chvíli ještě Kepyho pro nás na dlouhých 5 minut. Naštěstí pro nás 

soupeř nedokázal této převahy 2 hráčů v poli využít, tímto nám skončil první poločas. Po přestávce 

jsme chtěli dát rychlé dva góly a bránit, dva jsme sice nedali ale jeden ano, postaral se o něj Kepy, 

když šťastně srazil botou Filipovo nahození před branku. Ale ani tohle vedení nám dlouho nevydrželo, 

Konymu propadl výhoz gólmana a soupeř dokázal pod padajícím Járou skórovat. Po chvíli hry se nám 

povedl splnit plán po pauze a dali jsme 2 vedoucí za sebou. O první se postaral Robin a druhý přišel z 

hole Kepyho. Soupeř ještě jednou dokázal dostat míček za Járova záda. Poté si o slovo řekli už jen 

naši střelci nejprve Michal střelou a poté asi 4 minutky před koncem dodal uklidnění celému týmu 

Kepy, který tak dovršil svůj hattrick. Musíme pochválit soupeře za výbornou hru i přesto že měli 

pouze jednoho hráče na střídání. 

Sestava: Jára – Míra, Kádin, Kony – Kepy, Filip, Bagio, Bóďa, Vašek, Michal 

Branky: Kepy (3), Bagio (1), Míra (1), Robin (1), Michal (1) 

Děkujeme Kádinovi, Filipovi, Bagiovi a klukům ze Snipers Teamu (Bóďovi, Vaškovi a Michalovi) za 

doplnení naší sestavy. 

 



Pacovští Honzíci – Delfíni Tábor 4:5sn (3:2;1:2) 
V tomto kole táborky nás čekali 2 nejtěžší soupeři ze skupiny B, a jak tomu je v letošní sezóně 

pravidlem, opět se nám nevyhnuli problémy se sestavou (takže jsme opět museli požádat kluky ze 

Sniúpers teamu). Když už to vypadalo že nás bude dostatek, tak k zápasům nedorazil Kepin, který 

velice chyběl. Ale teď už k samotnému dění na hrací ploěe. Dalo by se říci, že od samotného začátku 

šlo o velice atraktivní utkání, které nabízelo šance na obou stranách, ovšem z počátku dominovali 

spíše brankáři (no nebo spíš nemohoucnost střelců). Nerozhodný stav vydřel až do nějaké 13. minuty 

první půly, kdy se dokázal prosadit soupeř doržkou do odkryté Járovi brány. Vyrovnání na sebe 

naštěstí nenechalo dlouho čekat, a postarala se o to jedna posila ze Snipers (myslím že Bóďa ale 

nejsem si jistej). Do vedení se opět dostal soupeř, ovšem ani toto vedení mu dlouho nevydrželo, o což 

se zasloužil tentokráte Vašek. Do poločasu se nám navíc podařilo jít do vedení, to když se po dobře 

porvedeném přečíslení prosadil Šivid. O přestávce jsme si říkli, že musíme malinko přidat na důrazu v 

osobních soupojích, především u mantinelů, kde nás soupeř nejvíce přehrával. Nástup do druhé části 

jsme měli dobrý, tedy alepoň co se předváděná hry týče. Podařilo se nám soupeře přitlačit před jeho 

brankou, na akterou lítala jedna střela za druhou, bohužel žádná si nenašla cestu do sítě (což se 

později ukázalo jako osudové). Kolem 30. minuty hry se opět ke slovu dostával soupeř, a bohužel pro 

nás se mu v zakončování dařilo lépe než-li nám. Nevprve Jára neudržel jednu ze střel a dorážející 

soupeř měl cestu za vyrovnání jednoduchou, a ani né o minutu déle bylo ještě hůř, to když soupeř 

využil možnosti standartní situace a poslal míček přesně do vinglu Járovi branky (buď byla špatně 

postavená zeď a nebo měl soupeř odpravdu dobrou mušku). Od této chvíle jsme to opět byli mi kdo 

tvořil hru a snažil se o vyrovnání, bohužel stále bez úspěchu. Naše snahy o vyrovvnání navíc přibrzdil 

Kádin zbytečným foulem zhruba minutu před koncem, ovšem nakonec nám to možná i pomohlo. 

Soupeř už asi počítal s tím, že vklidu utkání dohraje, ovšem to se zmíli. Papinákovi se hned po buli, 

které následovalo po Kádinově vyloučení podařilo dostat do úniku, a ikdyž byl obětžovám dobíhajícím 

hráčem dokázal nakonec míček (i s notnou dávkou štěstí) dostat za golmanova záda a zajistit tak 

vyrovnání. Ve zbívající minutce už se nic neudálo a ta přišli na řadu trestná střílení, která se od 

samého začátku jela na náhlou smrt. Jako první se rozel soupeř, ovšem Jára mu nedal sebemenší 

šanci. Z našeho týmu se k prvnímu nájezdu odhodlal Papiňák, zkoušel své klasické tanečky, kterými si 

dobře rozpohyboval brankáře, ovšem rozhodnout nedokázal. Ani druhé serie nájezdů rozhodnutí 

nepřinesli (od nás jel Ondra). Ve třetí sérii byl Jára opět bezchybný a rozhodnout tak mohl Dědek. 

Jeho střela bohužel skončila na tyčce. Ve čtvrté sérii už se soupeř nemílil, a jelikož na naší straně 

Vašek opět neuspěl, z vítězství po nájezdech se tak radoval soupeř. 

Sestava: Jára – Papiňák, Kádin, Kony – Šivid, Dědek, Vašek, Bóďa, Ondra 

Branky: Šivid (1), Papiňák (1), Vašek (1), Bóďa (1) 

Děkujeme Kádinovi a klukům ze Snipers Teamu (Bóďovi, Vaškovi a Ondrovi) za doplnení naší sestavy. 

Pacovští Honzíci – Mrníci Opařany 3:4 (0:2;3:2) 
Sotva jsme dohráli náš první zápas, museli jsem se připravovat na další. Sil jsme pochopitelne neměli 

na rozdávání, ovšem nechtěli jsem svou kůži nechat lacino. Od začátku bylo patrné, který tým má více 

sil. A bohužel to byl i soupeř který se jako první ujal vedení, to když zužitkoval naše vyloučení. Nám se 

naokap v první půli moc nedařilo (především jsme se nedokázali dostat do střelby), a když se k tomu 

ještě přidávala naše další zbytečnbá vyloučení, bylo pro soupeře více než snadné zvýšit na 2:0. Tímto 

výsledkem take první půlka skončila (a nutno říci, že jsme mohli být rádi že to bylo jen o ty dva góly). 



Do druhé části jsme šli s tím, že se musíme pokusit co nejdříve snížit a pokud možno i vyrovnat. Po 

pár minutkách jsme se k první přesilovce dostali i my, a to hned dvojnásobné. Dlouho jsme se 

nedokázali dostat ke střele, naštěstí chvíli před koncem prvního trestu se ke střele dostal Papiňák a 

trefil se přesně (podle rozhodčích scházely 2 vteřiny trestu prvního hráče). Druhou část přesilovky 

jsme už bohužel nedokázali využít, ovšem vstřelený gól nám dodal další síly ve snaze za vyrovnáním. 

Ne trvalo dlouho a do přečíselení se dostal Šivid s Ondrou, který zajistil vyrovnání. Od této chvíle jsme 

to byli spíše my, kdo měl více ze hry. Kolem poloviny zápasu se nám navíc naskytla další možnost 

přesilové hry, tkterá se po par vteřinách opět proměnila v dvojnásobnou výhodu. Navíc po závaru 

před soupeřouvou brankou jsme navíc dostali možnost trestného střílení. K jeho exekuci se postavil 

Papiňák, a tentkráte své tanečky dovedl do úspěšného konce, čímž se nám podařilo parádně otočit 

vývoj zápasu. A stále jsme měli k dobru přesilovku 5 proti 3, kterou jsme už bohužel nedojkázali 

zužitkovat. Jak se pomalu blížil konec zápasu, už jsme pomalu doufali, že získaný náskok udržíme. 

Bohužel se tak nestalo. Opět jako v prvním zápase jsme si vybrali slabších 90vteřin, behemž nich 

soupeř dokázal skóre otočit. A to do konce zípasu chyběli nějaké dvě minutky. Bylo vidět, že naši 

hráči jsou už unavení, ale přesto jsme byli odhodlaní se porvat alespoň o vyrovnání. K němu byl velice 

blízko Bóďa, který nějakých pět vteřinek přek koncem nevyužil jasnou příležotost. ŠKODA. I přesto je 

třeba všechny hráče pochváli za nasazení, které do zápasů dali. A nezbývá než doufat, že do odvet 

budeme v kompletní sestavě. 

Sestava: Jára – Papiňák, Kádin, Kony – Šivid, Dědek, Vašek, Bóďa, Ondra 

Branky: Papiňák (2), Ondra (1) 

Děkujeme Kádinovi a klukům ze Snipers Teamu (Bóďovi, Vaškovi a Ondrovi) za doplnení naší sestavy. 

Pacovští Honzíci – Mafie Tábor 5:0 (1:0;4:0) 
K tomuto uktání jsme se museli dostavit už na osmou hodinu ranní, což pro nás bylo velice velice 

přísné :). Do haly jsme dorazili s velikým náskokem jako první (a kdyby byli dorazili včas rozhodčí 

mohlo být utkání kontumováno, ale my jsme samozřejmě rádi, že jsme si zahráli). Do utkání jsme šli s 

tím, že zkusíme na soupeře vlítnout a dát pár gólů. To se ovšem nepodařilo, přesto jsme to byli spíše 

my, kdo diktoval tempo hry. Skóre se dlouhou dobu neměnilo, především díky naší neproduktivitě. 

Zhruba v polovině první části jsme dostali šanci trestného střílení, poté co soupeř zastavil Papiňákovu 

střelu po perfektním Járově vyhození v brankovišti. K exekuci se postavil Papiňák, brankáře sice 

překonal, ale bohužel před střelou stáhnul míček trochu dozadu, takže gól nemohl být uznán. 

Naštěstí hned z následné rozehrávky se prosadil Mates a vedli jsme tak 1:0. V dalším průběhu 

poločasu jsme útočili a pokoušeli se o navýšení našeho náskoku. To se bohužel nepovedlo a poločas 

tak skončil naším jednobrankovým náskokem. Před druhou půlí jsme si se soupeřem vyměnili strany 

(na jedné půlce svítilo sluníčko brankáři do očí, tak aby to bylo férové). Ve druhé půli jsme dál 

kontrolovali hru, ale pojišťující gól ne a ne příjit. Kolem 8 minuty nám soupeř nabídnul možnost 

přesilové hry, kterou jsme už využili, když se tvrdou střelou prosadil Mates. Chvíli poté se dokázal 

prosadit Šivid. Od této chíle se soupeř soustředil více na dohrávání osobních soubojí, než na snahu o 

korigování. Odnesl to především Kony, kterého narazili nešetrně na mantinel u zdi, a o chvíli později 

Papiňák, který byl zezadu podražen a nalítl hlavou na protihráče (bohužel ani jeden zákrok nebyl 

rozhodčími potrestán). A tak se o trest postaral Mates se zakončujícím Mírou, kteří výměnou 

nahrávek lehce prošli obranou soupeře. Pár minut před koncen na konečných 5:0 upravil “vyžírka” 

Papiňák, který dorazil Dědkův oblouček přes golmana, který by nejspíš skončil v bráně. Pár vteřin 



před koncem byl ještě vyloučen Míra, ale to na konečném výsledku už nic nezměnilo. Jára si tak 

připsal druhou nulu v táborce. 

Sestava: Jára – Míra, Kony, Oňas – Papiňák, Mates, Šivid, Dědek, Filip 

Branky: Mates (2), Šivid (1), Míra (1), Papiňák (Dědek) (1) 

Děkujeme Filipovi a Oňasovi za doplnení naší sestavy. 

Pacovští Honzíci – Sokol Rafťáci Jistebnice 8:2 (5:2;3:0) 
Po dlouhé dvouzápasové pauze nás čekal další zápas. Tentokrát se nám vstup do zápasu povedl, to 

když po zhruba dvou minutkách se dokázal prosadit Šivid. Ovšem poté jsme malinko povoili a nechali 

soupeře vyrovnat, to když si slabší chvilinku vybral Jára, který neudržel střelu z dálky. Vyrovnání se na 

nás naštěstí nijak negativne nepodepsalo. O Pár chvilek později se Filip rozběhl k velkému sólu a strhl 

vedení opět na naší stranu. Dál jsme to byli my, kdo měl více ze hry a více šancí. Jednu z nich zhruba v 

polovině první části zužitkoval Dědek (a tentokráte mu už gól nikdo nesebral). Utkání dál probíhalo v 

pohodovém a poklidném tempu, nebyly k vidění žádné zákeřnosti jako v předešlích zápasech. V prvím 

poločase se dokázal ještě prosadit svým druhým dólem Šivid a Kony. Díky těmto trefám jsme získali 

vedení už 5:1. Jenže to ještě nebyl konec první půle, před koncem si svou druhou slabší chvilku v 

zápase vybral Jára (tentokráte mu míček proklouzl mezi nohama), ještě že jsme měli tak pohodlný 

náskok. Začátek druhého poločasu jsme opět začali gólově a opět se prosadil Šivid, který tak završil 

hartick (ale s tímto gólem moc práce neměl…stál kde měl stát a lehce doklepl míč do branky). V 

polovnině této části se do přečíslení dostala trojice Šivid, Papiňák a Kony, a posledně jmenovaný 

upravil už na 7:2. Závěrečné slovo si vzal dědek, který uplatnil důraz před brankou a tečoval 

Matesovo nahození. Tímto výsledkem utkání také skončilo. Zápas byl z našeho pohledu velmi 

povedený a pokud podobné výkony budeme předvádět i v posledním kole můžeme pomýšet na 

celkové velmi dobré umístění. 

Sestava: Jára – Míra, Kony, Oňas – Papiňák, Mates, Šivid, Dědek, Filip 

Branky: Šivid (3), Dědek (2), Kony (2), Filip (1) 

Děkujeme Filipovi a Oňasovi za doplnení naší sestavy. 

Pacovští Honzíci – Delfíni Tábor 4:1 (2:0;2:1) 
Do tohoto zápasu jsme opět nastupovali v poněkud oslabené sestavě, ale vrátila se nám opora týmu 

Leoš po svém dlouhodobém zranění. Ze začátku zápasu to bylo dosti patrné. Před začátkem zápasu si 

vzal slovo kapitán Peťa a kladl nám na srdce “máme šanci na titul v Tbfl tak taky podle toho musíme 

hrát”. Od začátku zápasu se hrálo ve velikém tempu a velmi ostře do těla. Oba týmy si vytvářeli pěkné 

šance, ale na koncích vždy stáli výborní gólmani. Nakonec jsme to byli my, komu se povedlo říct první 

slovo, když asi v 5 minutě první poloviny skóroval Peťa pěknou střelou do proti pohybu 

přesouvajícího se soupeřova brankaře. Soupeř začal vystrkovat růžky, když už přešel přes chvilkami 

děravou obranu tak jsme ještě měli za zády výborně chytajícího Járu, který asi podal nejlepší výkon v 

celé Tbfl. Do vedení 2:0 nás poslal Míra, kterému se také povedlo překonat gólmana střelou do proti 

pohybu. První poločas se nám vyvedl na výbornou. O přestávce jsme si řekli, že musíme hrát pořád 

stejný florbal. Jak jsme řekli tak se také stalo, velmi dobré napadání soupeřovi rozehrávky už od 

kořenů přineslo své ovoce. Po střele Kepyho, kterou vymetl pravý horní růžek branky jsme se dostali 



do vedení 3:0. Soupeř si pořád vytvářel nebezpečné šance, které pohotově likvidoval Jára. Ovšem na 

jednu byl krátký a soupeř snížil na rozdíl dvou branek, to běžela asi 10 minutka druhé poloviny utkání. 

Poslední slovo si vzal na svou hůl Míra, který nám vrátil tří brankové vedení, tento stav jsme už 

udrželi do konce utkání. Po zápase byli všichni vyšťavení a shodli jsme se na tom, že bychom 

potřebovali dvou zápasovou pauzu. 

Sestava: Jára – Kony, Mary, Oňásek – Šivid, Kepin, Míra, Filip, Michal 

Branky: Míra (2), Šiva (1), Kepi (1) 

Děkujeme Michalovi, Filipovi a Oňáskovi za doplnení naší sestavy. 

Pacovští Honzíci – Mrníci Opařany 2:5 (1:4;1:1) 
Po zápasové pauze jsme opět vešli na hrací plac. Před samotným začátkem utkání si opět vzal slovo 

Peťa “musíme hrát stejnou hru jako před tím”. To se nám ale vůbec nepovedlo. Soupeř na nás vletěl a 

my jsme vůbec nevěděli čí jsme :D. Po hrubých chybách v obraně si soupeř vypracoval slušný náskok 

3:0. Tímto nám skončila první polovina zápasu. Po začátku druhé poloviny snížil na rozdíl dvou branek 

Kepy šikovnou tečí, soupeři se zdálo, že zahrál vysokou holí, ale rozhodčí se o tom nechtěl bavit. 

Bohužel potom si vybral svoji slabší chvilku Jára, když si nepohlídal tyčku a soupeř dokázal opět 

navýšit na tří brankový rozdíl. Další gól padl z hole Míry, hned po rozehrávce standartky. Poslední gól 

do naší sítě zapadl po špatném rozebrání hráčů při rozehrávce standartky. Kepy si asi řekl, aby se na 

něj v Tbfl nezapomnělo tak 5 minut před koncem zápasu si vysloužil červenou kartu, za faul na 

protihráče který by pokračoval sám na Járu, po tomto rozsudku rozhodčího musel opustit hrací 

plochu a my jsme tak dohrávali zápas ve 4. Soupeř po zápase řekl, že na červenou kartu to určitě 

nebylo. Po této prohře jsme nakonec obsadili konečné 3. místo se ztrátou tří bodíků na 1. místo. 

Sestava: Jára – Kony, Mary, Oňásek – Šivid, Kepin, Míra, Filip, Michal 

Branky: Kepi (1), Míra (1) 

Děkujeme Michalovi, Filipovi a Oňáskovi za doplnení naší sestavy. 

 

 

 


