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Z díla T. & J. Kingových
Před kamerou, za kamerou...
Svíjeli se na koberci
obnažení pornoherci,
on to má HROZNĚ RÁD,
ona MOC RÁDA,
odřená kolena,
odřená záda.

Příběh ze ZOO  I.
V dlouhé frontě na wombata
šáh‘  jsem slečně na kaťata,
zasloužil jsem si tu facku,
wombat na mě vztáhnul pracku.

Nechtěný výlet
Chodí Vašek po Aši,
je úplně na kaši,
 kde je, to se podiví,
hned  jak bude střízlivý.

Osmý div světa
Jiřky 
čtyřky.

Příběh ze ZOO  II.
V pražské ZOO australský pštros emu
klovl malou sestřenici Emu,
Emička se culí, dělá opičky,
ještě že ji neklov‘  přímo do pičky.

Vydařené rande
Pozval jsem slečinku do obchoďáku,
v  kapse měl na jednu okurku v láku,
myšlenka nakonec byla to skvělá,
vešla se do pochvy úplně celá.

Našim nejmenším
uvádí
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VILYŽCUP XXI. (18. 5. 2013, Plzeň-Litice)
 V jednadvacátém pokračování turnaje VILYŽCUP nedokázal pořádající tým VILYŽE obhájit rok starý titul. Naopak, se ziskem 
pouhých čtyř bodů skončil na nepopulárním čtvrtém místě. Za ním zůstal už pouze jednobodový MAGIC ‘A’ (v současné době jen vzdáleně 
propojený s klatovským MAGIKEM). K triumfu naopak poměrně suverénně dokráčel nejčastější vítěz posledních ročníků - družstvo FKKP. 
V jednadvacátém VILYŽCUPU totiž nenašli přemožitele. Na záda jim dýchal tradiční účastník turnaje, družstvo NC TO JE JEDNO,  které může 
velmi litovat porážky od pořádajícího VILYŽ TEAMU. Při opačném výsledku by se ze zisku titulu (na který čekají již od roku 2009) radovali právě 
oni. Třetí místo obsadilo mužstvo BAKER TEAM, postavené na základu týmu ŠTĚNOVIC, který se v minulých ročnících turnaje taktéž několikrát 
účastnil.
V dresu VILYŽE se třemi brankami blýskl Milan Otépka, po jednom gólu přidali také Radim Steiner a na turnaji debutující Jiří Nový.

PŘEHLED VÝSLEDKŮ

VILYŽ KT  -  NC  TO JE JEDNO 2:0

VILYŽ KT  -  MAGIC ‘A’ 3:3

VILYŽ KT - FKKP 0:2

VILYŽ KT - BAKER TEAM 0:1

NC TO JE JEDNO - MAGIC ‘A’ 2:0

NC TO JE JEDNO - FKKP 1:1

NC TO JE JEDNO - BAKER TEAM 3:2

FKKP - MAGIC ‘A’   3:2

FKKP - BAKER TEAM 1:0

MAGIC ‘A’ - BAKER TEAM 1:4

KONEČNÁ TABULKA

1. FKKP 7:3 10b.

2. NC TO JE JEDNO 6:5 7b.

3. BAKER TEAM 7:5 6b.

4. VILYŽ TEAM KT 5:6 4b.

5. MAGIC ‘A’ 6:12 1b.

FKKP v této sestavě s přehledem ovládli jarní VILYŽCUP...

VILYŽ TEAM KT se rozhodně nenechal turnajovým neúspěchem rozladit.

Pro tým FKKP bylo vítězství v 21. VILYŽCUPU již čtvrtým titulem z tohoto turnaje.
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Souboje mezi VILYŽEM a NC TO JE JEDNO bývají pořádně vyhecované. Tomáš Mach z VILYŽE (uprostřed) v obklíčení hráčů NC TO JE JEDNO.

V tomto zápase VILYŽ TEAM svého odvěkého soupeře přehrál. Chvíle oddechu pro hvězdy pořádajícího VILYŽE.

Dobrá nálada na obou stranách baru = záruka kvalitního turnaje. Rozjásané grilovací komando připravuje tradiční Litický špíz.

Druhé místo bylo pro NC TO JE JEDNO nejlepším umístěním za poslední 4 roky. Hráči týmu MAGIC ‘A’ pózují se svou fanynkou.
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FC DEVILS KT  - VILYŽ TEAM KT 
 0 : 0   (0 : 0)
Branky : 0 
Žluté karty : 49. Ivan Gašpár (Vilyž team 
Klatovy) – faul 
Rozhodčí : Petr Majchrovič (SK Chlistov)  – 
známka 1,00 
Nejlepší hráč utkání : Jan Hulec (Vilyž team 
Klatovy)

V  naprosto vyrovnaném utkání branka ne-
padla, a tak se body spravedlivě dělily. Nej-
lepším hráčem utkání byl vyhlášen hostující 
Jan Hulec. Hosté si do statistik připsali ještě 
jeden zápis, a to žlutou kartu Ivana Gašpára, 
kterou ho minutu před koncem utkání po fau-
lu potrestal rozhodčí Majchrovič. 

VILYŽ TEAM KT  - BUVOLSS NÝRSKO   
1 : 1   ( 1 : 1 )
Branky : Hulec (24.) – Bošek (20.)
Žluté karty : 0
Rozhodčí : Jiří Bešta  (Fireballs Klatovy) – 
známka 1,00
Nejlepší hráč utkání : Martin Šlehofer (Bu-
volss Nýrsko)

Oba týmy nastoupily do utkání v  komplet-
ních sestavách. V úvodu zápasu se hrál 
oboustranně opatrný fotbal. První branka 
tak padla až ve  20.minutě a překvapivě  
se z ní radovali hosté, když šťastným autorem 
byl Bošek. Domácí se však rychle oklepali  
a ve 24. minutě vyrovnal Hulec. Ve druhé půli 
už další branka nepadla, a tak toto utkání 
skončilo spravedlivou remízou.

FIREBALLS KT  -  VILYŽ TEAM KT
2 : 3   ( 1 : 2 )
Branky : Hodl J. (1.), Bešta (47.) – Stýblo 
(8.), Hulec (18.), Nový (50.)
Žluté karty : 0
Rozhodčí : Vojtěch Koželuh (AFK Bidlo) – 
známka 1,50
Nejlepší hráč utkání : Jiří Nový  (Vilyž team 
Klatovy)

Dramatický zápas s mnoha šancemi na obou 
stranách, při nichž se vyznamenali oba 
gólmani – domácí Kůs a hostující Gašpár.  
Utkání rozhodla akce z  poslední minuty 
utkání. Hosté rozehrávali standardní situaci 
a Nový se nemýlil. 

 VILYŽ TEAM KT   - AFK BIDLO   
1 : 5   ( 1 : 3 )
Branky : Nový (10.) – Nový J. ml. 2 
(25.,40.), Koželuh V. (11.), Hruška (19.), 
Šnour (50.)
Žluté karty : 0
Rozhodčí : Leoš Hrubý (Red Dogs Kal) – 
známka 1,00

Domácí nastoupili do utkání bez řady svých 
opor, navíc pouze v  základní sestavě 5 + 1.  
Naopak hosté problémy se sestavou neměli, 
přesto v  10. minutě prohrávali 1 : 0, když 
se za záda gólmana Hanzlíka trefil po-
hotově Nový. Hosté se rychle oklepali a již  
o minutu později bylo vyrovnáno, když přesně 
mířil Vojta Koželuh. Tato branka přinesla  
na kopačky hostí klid a postupně si začali 
vytvářet herní převahu. Do šaten se šlo za 
stavu 1 : 3, když branky střílel Hruška a Jiří 
Nový ml. Ve druhé půli si hosté své vedení již  
v klidu pohlídali, navíc přidali další dvě branky. 

RED DOGS KAL  -  VILYŽ TEAM KT    
3 : 2   
Branky Vilyže: Eccles, Stýblo

MENGY TEAM KT   - VILYŽ TEAM KT
9 : 0  ( 6 : 0 )   
Branky : Matějka 5 (7.,9.,14.,20.,32.), 
Frous (16.), Brož (17.), König (46.), Votíp-
ka (49.) 
Žlutá karta : 0
Rozhodčí : Roman Gschwendtner (SK Nor-
ton Milence) - známka 1,00 
Nejlepší hráč utkání : Jiří Matějka (Mengy 
team Klatovy)

Domácí po dlouhé době nastoupili v komplet-
ní sestavě, a tak to na hřišti bylo hned znát.
Hosté sice bojovali, debaklu však zabránit 
nedokázali. Hrdinou a strůjcem úspěchu 
domácích byl zejména Jiří Matějka, který 
sám zatížil účet gólmana hostí Lapáčka pěti 
brankami, navíc tvořil hru a byl tak po záslu-
ze vyhlášen mužem utkání. 

VILYŽ TEAM KT  - SK CHLISTOV
1 : 10  ( 0 : 3 )
Branky : Soukup (40.) – Chasin 5 
(7.,9.,10.,30.,50.), Smolík 2 (33.,34.), Vi-
zinger 2 (28.,36.), Zahálka (42.)
Žluté karty : 0
Rozhodčí : Roman Gschwendtner (SK Nor-
ton Milence) – známka 1,00
Nejlepší hráč utkání : Vitaliy Chasin (SK 
Chlistov)

I když domácí nastoupili kompletní, přesto 
nedokázali v tomto utkání zanechat pozitivní 
stopu. Hostům do plného kádru chyběli tři 
hráči, v  sestavě však měli Chasina, navíc ve 
skvělé formě. Díky Chasinovu hattricku hosté 
rychle vedli 0 : 3, tímto výsledkem nakonec 
skončila i první půle. I druhému dějství domi-
novali hosté, kteří stříleli jeden gól za druhým 
a nakonec svému soupeři nasázeli potupnou 
desítku. Čestného úspěchu za domácí dosáhl 
Soukup, na straně hostí si pět branek do ta-
bulky střelců připsal Chasin, který byl záro-
veň vyhlášen mužem utkání.

VILYŽ TEAM KT  - SK NORTON MILENCE   
2 : 2   ( 1 : 1 )
Branky : Hulec (8.), Nový (50.) – Klimeček 
(23.), Zdychinec (40.)
Žluté karty : 0
Rozhodčí : Roman Bína (SK Chlistov) – 
známka 1,00
Nejlepší hráč utkání : David Kratejl  (SK 
Norton Milence)

Hosté se k dohrávce dostavili pouze se čtyřmi 
hráči do pole, to domácí problémy se sestavou 
neměli. Domácí tak měli zákonitě od první 
minuty převahu. Zúročit se jim jí podařilo 
v  8. minutě utkání, kdy skóre otevřel Hulec. 
Gólman Kubalík hosty držel a ve 23. minutě 
dokázali vyrovnat gólem Klimečka. V  druhé 
půli pokračovali domácí v náporu, v koncovce 
však byli bezzubí. Ve  40. minutě navíc hos-
tující Zdychinec nakopl míč přes celé hřiště 
a ten k údivu všech skončil za zády gólmana 
domácích Skřivana. Hosté tak ve čtyřech šli 
do vedení a to drželi až do poslední minuty 
utkání, kdy alespoň bod pro domácí zařídil 
Nový.

BUVOLSS NÝRSKO –  VILYŽ TEAM KT  
1 : 1  ( 1 : 1 )
Branky :  Varga (23.) – Gašpár I. (9.)
Žluté karty : 0
Rozhodčí : Josef Novák  – známka 1,00 
Nejlepší hráč utkání : Imrich Varga (Buvolss 
Nýrsko)

Hosté šli do vedení již v 9.minutě utkání, kdy 
Gašpár pohotově tečoval rozehrávku z roho-
vého kopu. Domácí přidali a ve 23. minutě za-
slouženě vyrovnali z kopačky agilního Vargy. 
V druhé půli velice pohledného a vyrovnané-
ho utkání už branka nepadla, a tak se body 
spravedlivě dělily.

VILYŽ TEAM KT  - FIREBALLS KT   
0 : 2  ( 0 : 2 )   
Branky : Bešta 2 (5.,18.) 
Žlutá karta : 0
Rozhodčí : Pavel Stránský  (Buvolss Nýr-
sko) - známka 1,00 
Nejlepší hráč utkání : Jiří Bešta (Fireballs 
Klatovy)

Úvod utkání nabídl oboustranně nepřesnou 
hru. Hosté dokázali využít chyb obrany do-
mácích a dvěma brankami Bešty šli do polo-
časového vedení 0 : 2. Do druhé půle vstoupili 
lépe domácí, kteří si dokázali vytvořit tlak, 
ale hosté na velmi tvrdém povrchu odolali. 
V závěru utkání hosté prokázali svoji kvalitu 
a hrou ze zabezpečené obrany si už svou vý-
hru pohlídali.

AFK BIDLO  - VILYŽ TEAM KT   
6 : 0   ( 1 : 0 )

Branky : Nešpor 2 (24.,40.), Johánek 2 
(26.,47.), Nový J. st. (44.), Šnour (48.)
Žluté karty : 0
Rozhodčí : Jiří Bešta (Fireballs Klatovy) – 
známka 1,00
Nejlepší hráč utkání : Karel Vlach 
(AFK Bidlo)
Bidlo potvrdilo roli favorita a nakonec toto 
utkání s  přehledem vyhrálo, i když v první 
půli hráči Vilyž teamu svému soupeři hod-
ně zatápěli. Střelecky se dařilo Nešporovi 
a Johánkovi, oba zaznamenali dvě branky. 
Domácí měli navíc jistotu v brance v podobě 
gólmana Vlacha, který byl nakonec vyhlášen 
mužem utkání.

VILYŽ TEAM KT  - RED DOGS KAL    
0 : 6  ( 0 : 4 )   
Branky : Zhvakin 3 (3.,10.,28.), Urban M. 
(20.), Špindler (24.), Macura (26.) 
Žlutá karta : 0
Rozhodčí : Lukáš Bošek (Buvolss Nýrsko) - 
známka 1,00 
Nejlepší hráč utkání : Alexandr Zhvakin 
(Red Dogs Kal)

Vilyž do první půle tohoto utkání nastoupil 
v úsporné sestavě 4 + 1, a tak měli hosté cestu 
za vítězstvím hodně usnadněnou. Přesilovku 
zužitkovali v poločasové vedení 0 : 4. Do dru-
hé půle domácí nastoupili už v sestavě 5 + 1, 
přesto hned v úvodu znovu inkasovali. O dvě 
minuty později dokonal svůj hattrick Zhva-
kin a bylo to už 0 : 6. Zbytek utkání se dohrál 
v přátelském duchu, bez faulů.

SK NORTON MILENCE  -  VILYŽ TEAM KT  
11 : 1 
Branka Vilyže: Hulec
Rozhodčí : Roman Gschwendtner (Buvolss 
Nýrsko)

VILYŽ TEAM KT  -  MENGY TEAM KT
  1 : 8 ( 1  : 2 )
Branka Vilyže:  Horejš V. 
Rozhodčí : Roman Gschwendtner (Buvolss 
Nýrsko) 

VILYŽ TEAM KT  - FC DEVILS KT    
3 : 1  ( 2 : 1 )
Branky : Hulec (3.), Horejš V.(6.), Nový 
(31.) -  Horejš M. (5.)
Žluté karty : 0
Rozhodčí : Koželuh (AFK Bidlo)
Nejlepší hráč utkání : Milan Otépka (Vilyž 
team Klatovy) 

SK CHLISTOV - VILYŽ TEAM KT
5 : 0  KONTUMAČNĚ

Hosté dopředu nahlásili neúčast.

Klatovská Open liga v malé kopané 2013 - 1. liga
Reportáže na této straně byly převzaty z www.afl.cab.cz. K některým utkáním nebyly vinou pozdě odevzdaných zápisů zveřejněny podrobnosti.
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Vstřelené branky: 16. Nejméně branek VILYŽE v Klatovské lize za posledních 13 let.
Obdržené branky: 72. Za tento příděl gólů obdržel VILYŽ TEAM “prestižní“ cenu Ementál 
tým.
Nejvyšší vítězství: 3:1. Jasnou převahu vyjádřil VILYŽ třemi brankami v domácím utkání s tý-
mem FC DEVILS KLATOVY. Ze 16 zápasů  však VILYŽ TEAM zvítězil v pouhých dvou .
Nejvyšší prohra: 1:11. Krutý výsledek pro VILYŽ se zrodil v utkání v Milencích proti domácímu 
SK NORTON. V  podobném duchu se nesly i zápasy s  SK CHLISTOV (1:10) nebo s  MEN-
GY TEAMEM KT (0:9 a 1:8). Komentář prezidenta VILYŽE Martina Přibíka: „Chtěli jsme si  
zahrát fotbal, ale nastoupili proti nám nějaký fotbalisti.“
Kanonýr VILYŽE: Jan Hulec. Vstřelil pět branek, a o jeden gól tak předstihl loňského krále 
střelců Jiřího Nového.
Zajímavost ročníku: Po několika letech střelecké odmlky vsítil branku někdejší vyhlášený ka-
nonýr VILYŽE Rosťa Soukup. Trefil se i sváteční účastník ligových utkání Richard Eccles.
Čisté konto: Jediným zápasem 17. ročníku ligy, ve kterém VILYŽ neobdržel žádný gól, bylo hned 
úvodní střetnutí na hřišti FC DEVILS KT (0:0). Míč za svá záda nepustil brankář Petr Skřivan.
Žluté karty: 2. S bojovností to přehnali Ivan Gašpár a Jan Hulec.
Tradiční poděkování: Jako každý rok míří za panem Hulcem, který pro VILYŽ připravuje 
domácí hřiště Pod Vodojemem, a do restaurace ROZVOJ, která byla i v  roce 2013 klidným 
domovským přístavem v jinak tak rozbouřených vodách A.

V úvodním utkání sezóny proti FC DEVILS vybojovala tato sestava bod za remízu 0:0.

Ivan Gašpár nestihl zblokovat střelu útočníka FC DEVILS. Za ním v dresu soupeře 
Marek Horejš, který v předchozích sezónách nastupoval v barvách VILYŽE.

Josef Valenta a Václav Stýblo přihlížejí kouzlům hráče FC DEVILS.

Jemná technika Jana Hulce v zápase s MENGY KT. 

Poř. Název týmu Zápasy Výhra Remíza Prohra Skóre Body

1. AFK Bidlo 16 12 2 2 62 : 32 38

2. Mengy team Klatovy 16 12 2 2 88 : 28 38

3. SK Norton Milence 16 10 2 4 60 : 46 32

4. Fireballs Klatovy 16 9 0 7 48 : 34 27

5. SK Chlistov 16 7 1 8 47 : 55 21

6. Red Dog´s Kal 16 4 3 9 34 : 41 15

7. Buvolss Nýrsko 16 3 4 9 29 : 53 13

8. FC Devils Klatovy 16 3 2 11 36 : 59 11

9. VILYŽ TEAM KT 16 2 4 10 16 : 72 10

O vítězství AFK Bidlo rozhodly lepší vzájemné zápasy s Mengy teamem Klatovy.

Tabulka střelců 
VILYŽE

1. Hulec Jan   5
2. Nový Jiří     4
3.-4. Horejš Vladimír 2
 Stýblo Václav      2
5.-8. Eccles Richard     1
 Gašpár Ivan      1
 Soukup Rosťa    1

17. ročník Klatovské open ligy v malé kopané měl pro VILYŽ TEAM KLATOVY šťastný závěr. Po čty-
řech letech nepřetržitého pobytu v 1. lize se VILYŽ TEAMU podařilo tuto soutěž opustit. V nižší soutěži 
se tak konečně nebude potkávat se soupeři, se kterými měl každý zápas podobu zoufalého boje o co nej-
menší brankový příděl. Lovit míč ze sítě desetkrát či jedenáctkrát za zápas nemůže bavit ani největšího 
blázna. Samozřejmě, že i ve druhé lize jsou kvalitní mužstva, a pokud se VILYŽ TEAM nesejde v dobré 
sestavě, může opět prohrávat vysokým rozdílem ve skóre.  Pravděpodobnost takových výsledků je však o 
ligu níž mnohem menší než v lize první.

Situace před zahájením 17. ročníku Klatovské open ligy však nebyla pro VILYŽ TEAM nikterak příz-
nivá. Do soutěže se nepřihlásil tradiční účastník první ligy, tým SK PANTERS KLATOVY, takže bylo 
jasné, že se bude hrát o jedno jediné sestupové místo. Navíc VILYŽ TEAM v úvodních dvou utkáních s 
dalšími adepty na sestup dokázal bodovat (a v dalším kole dokonce zvítězil nad týmem FIREBALLS 
KLATOVY), takže plány na pád o ligu níž dostaly povážlivou trhlinu.

Z následujících jedenácti zápasů však hráči VILYŽE vytěžili pouhé dva body, a tak se tabulkou velmi 
rychle propadali směrem k poslednímu místu. Na něm trůnili i po předposledním zápase sezóny, v němž 
zvítězili nad přímým konkurentem v boji o sestup  -  týmem FC DEVILS KLATOVY. Vzhledem k zrád-
nému jednobodovému odstupu od soupeře na předposlední příčce pak hráčí VILYŽ TEAMU pojistili 
sestup kontumací posledního zápasu ligy, utkání s týmem SK CHLISTOV.

Klatovská  Open  liga - konečná  tabulka  a  statistiky

A další rána z kopačky hráče FC DEVILS, tentokrát v podzimní odvetě na domácím 
hřišti Pod Vodojemem. Přihlížejí Jiří Špaček, Vladimír Horejš a Milan Otépka.
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MEMORIÁL LÁDI NEDVĚDA (23.3.2013, Klatovy)

Velkým překvapením skončil 4. ročník vzpomínkového turna-
je Memoriál Ládi Nedvěda. Z vítězství se nečekaně radoval 
tým VILYŽ ALLSTARS, který je každoročně sestaven pouze 
pro tuto akci z  fanoušků a bývalých hvězd ligového VILYŽ 
TEAMU. V turnaji ztratil body pouze remízou s klatovským 
MAGIKEM. Velký podíl na tomto výsledku má Martin Po-
nocný, který svými čtyřmi brankami potvrdil pověst kanoný-
ra. Jedním gólem v  dresu ALLSTARS pokřtil nové kopačky 
také Milan Podlaha. Důvod k  oslavě podtrhl druhým mís-
tem v  turnaji ligový VILYŽ TEAM KT, který díky jasnému 
vítězství nad MAGIKEM odsunul poražené na třetí místo. 
Poslední příčka zbyla na nýrské TADY A TEĎ. Pohár pro ví-
těze tak zůstal v rukou pořádajícího VILYŽE, respektive byl 
vrácen zpět na čestné místo nad výčepem klatovského hotelu 
Rozvoj, kde byl ve večerních hodinách za účasti kapel BT’n’J 
a TRAUTENBERK tento úspěch náležitě oslaven.

VILYŽ ALLSTARS – VILYŽ TEAM   2:0 (M. Ponocný, Podlaha)
VILYŽ ALLSTARS – TADY A TEĎ 2:1 (M. Ponocný 2)
VILYŽ ALLSTARS – MAGIC KT 1:1 (M. Ponocný)
VILYŽ TEAM KT – MAGIC KT 5:2 (Hulec 2, Nový 2, Skalický)
VILYŽ TEAM KT – TADY A TEĎ   1:1 (Palát)
MAGIC KT – TADY A TEĎ 1:0

 1. VILYŽ ALLSTARS 5:2 7 b.
 2. VILYŽ TEAM KT 6:5 4 b.
 3. MAGIC KT 4:6 4 b.
 4. TADY A TEĎ 2:4 1 b.

O POHÁR STARÉ ŠKOLY (29.6.2013, Chudenice)

Ani napodruhé nedosáhl VILYŽ TEAM žádného velkého 
úspěchu na jinak velmi příjemném turnaji v Chudenicích. Po 
dvou úvodních porážkách sice dokázal přehrát pozdějšího 
celkového vítěze  – tým pořádající STARÉ ŠKOLY, ale na 
postup ze skupiny to bohužel nestačilo.

VILYŽ TEAM KT – KOLOVEČ 0:3
VILYŽ TEAM KT – PEJSEK LÍŽE MINDIČKU 1:2 (Varga)
VILYŽ TEAM KT – STARÁ ŠKOLA 1:0 (Varga)

KLATOVSKÝ LIGOVÝ POHÁR (29.6.2013, Ježovy)

Ve stejný den, kdy se část VILYŽ TEAMU marně pokoušela 
o postup ze skupiny na turnaji v Chudenicích, bojovala dru-
há část VILYŽE (posílená o několik hráčů TADY A TEĎ) 
na tradičním ligovém turnaji v Ježovech. Obě místa od sebe 
dělí jen pár kilometrů, a ani výsledky obou VILYŽ TEAMŮ 
se příliš nelišily. V  Ježovech se VILYŽ také bezúspěšně po-
koušel o postup do turnajového play-off. V dodatečné baráži 
po základní části podlehl mužstvu MAGIC KT, a s turnajem 
se rozloučil.

VILYŽ TEAM KT – GUCCI 0:3
VILYŽ TEAM KT – POSLEDNÍ FC PLZEŇ 2:1 (Skalický, Škvarenina)
VILYŽ TEAM KT – AFK BIDLO 0:1
VILYŽ TEAM KT – MAGIC KT 1:1 (Škvarenina)
Dodatečná baráž:
VILYŽ TEAM KT – MAGIC KT 0:2

DALŠÍ  TURNAJE  VILYŽE  V  ROCE 2013

Na Turnaji zmrzlejch ptáků skončila tato sestava VILYŽ TEAMU  na druhém místě.

Na červnovém turnaji v Chudenicích se VILYŽ neprosadil. Martin Skalický v souboji s brankářem VSP AUTO.

Společná fotka hráčů VILYŽ ALLSTARS a VILYŽ TEAMU KLATOVY na březnovém Memoriálu Ládi Nedvěda.

TURNAJ ZMRZLEJCH PTÁKŮ (21.12.2013, Plzeň)

Střelecké hody pro pár zmrzlých diváků přichystali účastníci 
tradičního zimního turnaje v  Plzni na Borech. Ve třech zá-
pasech padlo celkem 47 branek a důvodem nebyly jen krásné 
útočné akce, ale i neuvěřitelné kiksy některých gólmanů. Turnaj 
suverénně ovládli TAHOUNI, pro které je umělá tráva v areálu 
Slavie VŠ jejich domácím hřištěm, a kteří zvítězili v obou svých 
zápasech. O druhou příčku se tak v závěrečném duelu rozpou-
tala bitva mezi pořádajícím VILYŽ TEAMEM a mužstvem 
VSP AUTO. Ještě pár minut před koncem utkání vedl VILYŽ 
TEAM o tři branky, přesto v závěru málem přišel o potřebnou 
remízu, která mu zaručovala druhé místo v turnaji. Výsledek 
9:9 nakonec hráči VILYŽE se štěstím uhájili. V tomto utkání 

se brankou přes půl hřiště blýskl Martin Heský; málo vídaný 
gól přímo z  rohového kopu zase vsítil Josef Valenta. Celkově 
se střelecky dařilo Liboru Ponocnému a Martinu Skalickému, 
kteří v každém zápase vstřelili po dvou brankách.
TAHOUNI – VSP AUTO 9:5

TAHOUNI – VILYŽ TEAM 9:6 
(za VILYŽ L. Ponocný 2, Skalický 2, Hulec, Přibík)

VILYŽ TEAM – VSP AUTO 9:9 
(za VILYŽ L. Ponocný 2, Skalický 2, Heský, Hulec, Přibík, Valenta, Varga)

 1. TAHOUNI 18:11 6 b.
 2. VILYŽ TEAM 15:18 1 b.
 3. VSP AUTO 14:18 1 b.
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Mně se líbí  
v podstatě každá ženská, když se převlíkne za hubenou blondýnu.

Tak mi dal soused  
svojí starou ledničku.

Že prej si koupil novou, 
a tahle stará pořád 
funguje.

Dobrej vtip. Zkazil se mi 
v ní i krém na boty.

Vždycky když ve městě 
kličkuju po chodníku,

tak mě napadá, že bych 
taky moh‘  napsat ňákej 
bestseller.

Třeba Padesát odstínů 
hnědi.

Koupil jsem si v dětský 
prodejně pytel spodních 
kalhotek.

Prej jestli mam tolik 
vnuček.

Ha ha.  
Vysypu je všechny do vany 
a budu se v nich válet.
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Jdeme k 
tobě nebo 
ke mně?

Tohle je, Svatý Otče, ehm, šprrrcka.

Bože, zbav mě 
chuti na vepřový.

Támhleten mě praštil.

Něco mi říká, 
že takto se příliš 
neopálíme.



Ani v letošním čísle VILYŽE jsme na vás nezapomněli s přehledem těch nejvýznamnějších událostí uplynulého roku  
v České republice. Novinové titulky jsme pro vás opět nasbírali ze všech loňských tištěných vydání deníku MF Dnes.

UDÁLOSTI  2013

www.vilyz.cz
Na tomto webu naleznete kompletní archív časopisu VILYŽ od čísla 23 až do současnosti a mnohé materiály z čísel před-
chozích. Dále se zde můžete dočíst i o vzniku tohoto časopisu a jeho sedmnáctileté historii. Část stránek je také věnována 
fotbalovému VILYŽ TEAMU KLATOVY. Časopis VILYŽ má svůj profil i na facebooku - www.facebook.com/vilyz


