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Z díla T. & J. Kingových
V prvomájovém průvodu
Na oslavu revoluce
tiskl milé obě ruce,
na oslavu pokroku
rejdil rukou v rozkroku.

(sb. Miluji,miluješ,nepůjdeš ?)

Zájezd prostatiků
Vtrhnuli k nám do hospody,
hned se vrhli na záchody,
močili však pouze,
zato velmi dlouze.

(sb. Světem křížem krážem a zase zpátky)

Gastromantika
Nejdřív noční grilování,
pak francouzské milování,
pusou leskle mastnou
učiním tě šťastnou.

(sb. Miluji, miluješ, nepůjdeš ?)

Koníček
Někdo sbírá vzácné ptáky,
já pochcané obchoďáky,
kdybys mě teď zahlídl,
jdu to hodit na Lidl.

(sb. Ze života slizu)

Hádanky Vilyže
Jaké výrobky vyváží firma Haribo do některých 
arabských zemí?

(pumové medvídky)

Jakou píseň aktuálně nahrála skupina Tři sest-
ry pro Marka Ebena?

(Každej den jsem na plovárně)

Jak dopadl poslední charitativní zápas proti 
chudobě?

(chudoba vyhrála 3:0)

Jaká byla poslední slova Otýlie Vranské?

(Konečně budu v balíku.)
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VILYŽCUP XXIII.  (13. 6. 2015, Plzeň – Litice)
Dvacátý třetí VILYŽCUP skončil obhajobou turnajového vítězství pro mužstvo BAKER TEAM. Loňský šampion ztratil jediné dva body re-

mízou s NC TO JE JEDNO, a připsal si druhý titul v řadě. Právě poražení NC TO JE JEDNO byli jediným týmem, který mohl reálně pomýšlet na 
celkové vítězství. Mnoho bodů ale poztráceli v remízových zápasech, a nakonec obsadili druhé místo. Nerozhodný výsledek byl vůbec hitem posled-
ního VILYŽCUPU - remízou skončilo šest utkání z deseti.

   Právě remízou vkročil do turnaje i pořádající VILYŽ TEAM KT, který pomýšlel na nejvyšší příčky. V zápase, ve kterém jednoznačně přehrával 
oslabené mužstvo FKKP ale nedokázal přetavit svůj tlak v gól. FKKP (netradičně s Liborem Ponocným v bráně) uhráli v turnaji tří remízy ze čtyř 
zápasů, a kromě vysoké prohry s BAKER TEAMEM si udrželi neskutečně nízký průměr v počtu obdržených branek na zápas.

   Tři remízy ze čtyř utkání si nakonec odnesl i VILYŽ TEAM, který se díky lepšímu skóre ( resp. vyššímu počtu vstřelených gólů) ocitl na 
bronzovém stupínku právě před mužstvem FKKP. Pro VILYŽ, který v zápasech představil několik nových tváří, je to nejlepší umístění v turnaji 
za poslední tři roky. Dál však sní o zisku turnajového titulu, což se mu povedlo naposledy v roce 2012. Střelecky se za VILYŽ na 23. VILYŽCUPU 
prosadili Jan Hulec (dvě branky), Vladimír Horejš, Zdeněk Lapáček, Martin Skalický, Petr Skřivan a Luděk Varga.

Poslední místo v turnaji obsadil tým FC ALL-IN, což je nový název tradičního účastníka MAGIC ‚A‘. Ke změně jména došlo logicky z toho 
důvodu, že s původním týmem MAGIC již nemá téměř žádné propojení. Pro toto kvalitní a sympaticky hrající mužstvo je to kupodivu již třetí 5. 
místo v řadě.

PŘEHLED VÝSLEDKŮ

VILYŽ KT  -  NC  TO JE JEDNO 3:3

VILYŽ KT  -  FC ALL-IN 3:3

VILYŽ KT - FKKP 0:0

VILYŽ KT - BAKER TEAM 1:4

NC TO JE JEDNO - FC ALL-IN 1:0

NC TO JE JEDNO - FKKP 0:0

NC TO JE JEDNO - BAKER TEAM 1:1

FKKP - FC ALL-IN   1:1

FKKP - BAKER TEAM 0:3

FC ALL-IN- BAKER TEAM 0:2

KONEČNÁ TABULKA

1. BAKER TEAM 10:2 10b.

2. NC TO JE JEDNO 5:4 6b.

3. VILYŽ TEAM KT 7:10 3b.

4. FKKP 1:4 3b.

5. FC ALL-IN 4:7 2b.

Míčovou ekvilibristiku předvádí Martin Ponocný  
z mužstva FKKP.

NC TO JE JEDNO na 23. VILYŽCUPU neprohráli ani jeden zápas, přesto z toho bylo pouze druhé místo.

Martin Skalický (vpravo) bojuje v úvodním zápase s jedním z 
hráčů FKKP. Remízový výsledek byl pro VILYŽ zklamáním.

Libor Ponocný (FKKP) se tentokrát postavil  
do branky svého týmu.
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Hráče týmu FC ALL-IN stíhá Pavel Koys; v pozadí peláší Luděk Varga. Útočník VILYŽE Jiří Nový (vpravo) se kvůli zranění ujal role turnajového rozhodčího.

Letecké představení  hráče BAKER TEAMU ocenil rozhodčí penaltou proti VILYŽI. Poločas utkání VILYŽE s FC ALL-IN, které nakonec skončilo dělbou bodů.

Josef Valenta tentokrát nezářil v dresu VILYŽE na hřišti, ale za pípou. Dáša Kaslová zažívala horké chvilky u grilu, Petr Kasl zase v bráně VILYŽE.

Spolupráce Jakuba Topinky (vlevo) a Vladimíra Horejše (vpravo) v zápase s FKKP. Petr Skřivan oživil své útočné choutky a v tomto turnaji se zapsal mezi střelce.
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FIREBALLS KT - VILYŽ TEAM KT
4:3 (2:2 )
Branky: Bešta 3 (10.,33.,47.), Kadlec (15.) 
- Hulec (5.), Skalický (19.), Topinka (42.)
Žluté karty: 0
Rozhodčí: Zdeněk Zajíc (Magic) - známka 1,00
Nejlepší hráč utkání: Jiří Bešta (Fireballs 
Klatovy)

Vyrovnané, rychle hrané utkání. Hosté se 
ujali vedení střelou Hulce již v 5. minutě 
utkání. Poté domácí přidali a brankami Beš-
ty a Kadlece otočili skóre utkání na 2:1. Ještě 
do konce první půle vyrovnal na 2:2 hostující 
Skalický. Do druhého poločasu vstoupili ak-
tivněji domácí, a odměnou jim byla branka 
Bešty ze 33. minuty, která jim vrátila vedení. 
Ve 42. minutě však bylo znovu vyrovnáno, 
branku na 3:3 vsítil Topinka. Domácí si však 
první tři body nakonec zaslouženě vystřelili. 
Ve 47. minutě dosáhl domácí Jirka Bešta 
hattricku, a zajistil tak svému týmu všechny 
tři body.

VILYŽ TEAM KT - AFK BIDLO
0:11 (0:6 )
Branky: Koželuh V. 3 (8.,9.,32.), Čipera 2 
(23., 24.), Voráč 2 (26.,47.), Johánek (2.). 
Nový J. st. (20.), Šťastný (27.), Babka (49.)
Žluté karty: 0
Rozhodčí: Hugo Syrovec (SK Norton Milen-
ce) - známka 1,00
Nejlepší hráč utkání: Vojtěch Koželuh (AFK 
Bidlo)    

Domácí do tohoto utkání nastoupili pouze  
s jedním hráčem na střídání, hosté naopak 
v kompletní sestavě. Favorit tak měl cestu  
za třemi body doslova vydlážděnou, navíc 
předváděl výborný kombinační fotbal, a tak 
skóre v jeho prospěch plynule narůstalo. 
První půli hosté opanovali jednoznačným 
výsledkem 0:6. I ve druhém poločase hosté  
ve svém snažení nepolevili, a tak nakonec své-
mu soupeři nasázeli celkem jedenáct branek. 
Hattrick v tomto utkání zaznamenal Vojtěch 
Koželuh, po dvou trefách má Čipera a Voráč.

SK NORTON MILENCE - VILYŽ TEAM KT
1:4 ( 0:2 )
Branky: Steiner (41.) - Hulec 3 (19.,25.,30.), 
Lapáček (48.)
Žluté karty: 0
Rozhodčí: Roman Gschwendtner  - známka 
1,00
Nejlepší hráč utkání: Jan Hulec (Vilyž team 
Klatovy)

Herní trápení domácích pokračovalo i v tom-
to zápase, světlým okamžikem pro domácí 
bylo pouze vstřelení první branky v letoš-
ním ročníku, střelcem se stal ve 41. minutě 
Steiner. To už však hosté předtím vedli 0:3,  
když všechny jejich branky vstřelil Hulec.  
Dvě minuty před koncem pečetil cenné vítěz-
ství hostů Lapáček. Domácí tak na své první 
letošní body nadále čekají. 

VILYŽ TEAM KT  - BUVOLSS NÝRSKO
0:2 (0:1 )   
Branky: Šlehofer (19.), Frous (26.)
Žlutá karta: 38. Jan Hulec (Vilyž team Kla-
tovy) - nesportovní chování
Rozhodčí: z lidu, k utkání se nedostavil dele-
govaný rozhodčí z týmu SK Chlistov
Nejlepší hráč utkání: Ivan Gašpár (Vilyž 
team Klatovy)

Přáním domácích před utkáním jistě bylo 
navázat na minulou výhru v Milencích, hosté 
však do Klatov přijeli v plné síle, a tak se hned 
od úvodního hvizdu strhla na hřišti velká bi-
tva. Na branku se čekalo až do 19. minuty, 
kdy se poprvé trefil za záda výborného gólma-
na domácích Gašpára Šlehofer. Hned v úvo-
du druhé půle zvýšil na 0:2 hostující Frous. 
Domácí se však nepoložili a nadále bojovali. 
Na gólmana Loskota však do konce utkání 
nevyzráli, a tak i přes obětavý výkon prohráli. 

ANFK ČERNÝ UHLÍ KT  - VILYŽ TEAM KT
1:1 (1:1 )
Branky: Duda (5.) - Otépka (13.)
Žluté karty: 0
Rozhodčí: Jan Podráský (Fireballs Klatovy) 
- známka 1,00
Nejlepší hráč utkání: Milan Otépka (Vilyž 
team Klatovy)   

Férově hrané, navíc velmi kvalitní prvoli-
gové utkání skončilo nakonec spravedlivou 
remízou. Několikrát se během zápasu svými 
výkony zaskvěli oba gólmani - domácí  Vaněk 
i hostující Lapáček. Do vedení šli domácí již 
v 5. minutě zásluhou Dudy, který využil velké 
chyby hostující obrany. Za hosty vyrovnával 
po hezké akci ve 13. minutě Otépka. 

MODRÁ NUDLE KT  - VILYŽ TEAM KT    
5:2 (4:1 )
Branky: Flaks J. 3 (9.,20.,45.), Šmolc J. st. 
(6.), Farný (15.) - Lapáček 2 (17.,35.)
Žluté karty: 0
Rozhodčí: Daniel Kadlec (ANFK Černý uhlí 
Klatovy) - známka 1,00
Nejlepší hráč utkání: Jiří Šmolc st. (Modrá 
nudle Klatovy)

Hosté do první půle nastoupili pouze v sesta-
vě 4+1, takže domácí mohli kontrolovat hru  
a vytvářeli si i šance, které nakonec přeta-
vili v poločasové vedení 4:1. Do druhé půle 
hosty do stavu 5+1 doplnil Otépka, a hra se 
rázem vyrovnala. Modrá nudle už si ale své 
vedení pohlídala. Nutno konstatovat, že toto 
utkání moc fotbalové krásy hodné první ligy 
nenabídlo.

VILYŽ TEAM KT - MAGIC KT
2:1 ( 1:0 ) 
Branky: Varga (11.), Lapáček (41.) - Nejdl 
(48.) 
Žluté karty: 0 
Rozhodčí: Jan Müller (Red Dogs Kal) - 
známka 1,00 
Nejlepší hráč utkání: Ivan Gašpár (Vilyž 
team Klatovy) 

Velké prvoligové derby nabídlo souboj o body 
až do poslední minuty utkání. Domácí však 
dokázali proměňovat své šance, a tak po 
brankách Vargy a Lapáčka vedli ve 41. minu-
tě 2:0. Ve 48. minutě snížil na rozdíl branky 
Nejdl, v dramatickém závěru však hosté další 
branku nepřidali. 

VILYŽ TEAM KT  - SK CHLISTOV
3:5 (1:2 )
Branky: Skřivan 2 (9.,40.), Lapáček (44.) - 
Zahálka 2 (27.,34.), vlastní (8.), Vizinger P. 
ml. (22.), Vizinger P. st. (37.)
Žluté karty: 0
Rozhodčí: Radek Červený (Fireballs Klato-
vy) - známka 1,00
Nejlepší hráč utkání: neuvedeno

Utkání nabídlo pohledný fotbal, více ze hry 
však měli zkušenější hosté. Ti šli do vedení 
vlastní brankou, domácí však dokázali bě-
hem minuty vyrovnat Skřivanem. To však 
bylo ze strany domácích na dlouhou dobu 
všechno, hosté naopak dobře kombinovali, a 
ve 37. minutě již vedli 1:5. Domácí v poslední 
minutě snížili dvěma brankami na konečných 
3:5.

RED DOGS KAL  - VILYŽ TEAM KT
19:2 (7:1 )
Branky: Urban 6 (19.,23.,37.,38.,42.,47.), 
Suk 5 (7.,25.,28.,47.,48.), Macura 4 
(10.,11.,43.,50.), Müller 3 (10.,18.,25.), 
Špindler (49.) - Lapáček (10.), Stýblo (39.)
Žlutá karta: 0
Rozhodčí: neuvedeno
Nejlepší hráč utkání: Miroslav Urban (Red 
Dogs Kal)

Do dohrávky nastoupila obě mužstva se sed-
mi hráči na soupisce, a tak před zahájením 
utkání asi nikdo nečekal, že se zrodí jedna 
z největších výher v historii klatovské malé 
kopané. Domácí Red Dogs svého soupeře na-

prosto herně rozložili, a nakonec mu nasázeli 
neskutečných devatenáct branek. Nejlepším 
hráčem a zároveň nejlepším střelcem byl vy-
hlášen Miroslav Urban, který zatížil konto 
Vilyž teamu šesti brankami.

VILYŽ TEAM KT  - FIREBALLS KT
1:3 (1:2 ) 
Branky: Fenik (2.) - Novák 2 (12.,38.), Ma-
tějka (3.)
Žluté karty: 44. Hynek Pacholík (Fireballs 
Klatovy) - hrubý faul 
Rozhodčí: Zdeněk Zajíc (Magic)  - známka 
1,00
Nejlepší hráč utkání: David Novák (Fire-
balls Klatovy)

Domácí nastoupili bez hráčů na střídání, 
což velmi ovlivnilo poměr sil na hřišti. Hosté 
byli od začátku utkání aktivnější, přesto již  
ve 2. minutě inkasovali z kopačky Fenika. 
Skóre se však během minuty zásluhou Matěj-
ky vyrovnalo. Hosté potom kontrolovali hru,  
a dokázali se i gólově prosadit. Dvěma krás-
nými střelami rozhodl toto utkání Novák, 
který nedal domácímu gólmanovi Gašpárovi 
žádnou šanci. V závěru utkání měli hosté 
ještě několik příležitostí ke zvýšení náskoku, 
jejich šance však zůstaly nevyužity. 

AFK BIDLO  - VILYŽ TEAM KT
4:0 (2:0) 
Branky: Johánek 2 (41.,46.), Voráč (16.), 
Vejskal (20.)
Žluté karty: 0
Rozhodčí: z lidu Jiří Bešta  - známka 1,00,  
k utkání se nedostavil delegovaný rozhodčí z 
týmu Magic Klatovy
Nejlepší hráč utkání: Martin Vejskal (AFK 
Bidlo)

Domácí dokázali v tomto utkání potvrdit svo-
ji roli favorita, a nakonec toto utkání vyhráli 
jednoznačným výsledkem 4:0. Dvě branky 
zaznamenal v tomto zápase domácí Johánek, 
nejlepším hráčem utkání byl vyhlášen domácí 
Martin Vejskal. 

VILYŽ TEAM KT  - SK NORTON MILENCE
4:0 ( 2:0 ) 
Branky: Fenik 2 (4.,49.), Špaček (14.), Ska-
lický (48.)
Žluté karty: 0
Rozhodčí: Jan Müller (Red Dogs Kal)  - 
známka 1,00
Nejlepší hráč utkání: Zdeněk Lapáček (Vi-
lyž team Klatovy)

Pro domácí výrazný úspěch a cenný zisk tří 
bodů v souboji o záchranu v první lize. Hos-
té sice přijeli do Klatov v kompletní sestavě,  
na v pohodě hrající domácí to však nestačilo, 
a nedočkali se ani čestného úspěchu v podo-
bě vstřelené branky. Za domácí se dokázal 
dvakrát prosadit Fenik, nová akvizice v jejich 
dresu. 

BUVOLSS NÝRSKO  - VILYŽ TEAM KT
1:0 (0:0 )
Branky: Bošek (40.)
Žluté karty: 0
Rozhodčí: Roman Gswendtner  - známka 
1,00
Nejlepší hráč utkání: Jan Tureček (Buvolss 
Nýrsko)

Hosté dlouho drželi v Nýrsku bezbrankovou 
remízu 0:0, o tu však přišli deset minut před 
koncem utkání, když za domácí skóroval Bo-
šek. Hostům se v Nýrsku branku vstřelit ne-
podařilo, a tak odjeli po sympatickém výkonu 
poraženi nejtěsnějším výsledkem 1:0.

VILYŽ TEAM KT - ANFK ČERNÝ UHLÍ KT
0:5 (kontumačně ve prospěch hostů)

Hráči Vilyže se dostavili v malém počtu  
a zápas se po dohodnuté kontumaci odehrál 
s několika zapůjčenými hráči pouze jako přá-
telské utkání.

VILYŽ TEAM KT  - MODRÁ NUDLE KT
1:3 (1:2 )
Branky: Otépka (24.) - Černý (16.), Janda T. 
(23.), Šmolc J. st. (39.)
Žlutá karta: 0 
Rozhodčí: Jan Voráč (AFK Bidlo) - známka 
1,00
Nejlepší hráč utkání: Milan Otépka (Vilyž 
team Klatovy)

Hosté nastoupili do utkání pouze v základní 
sestavě 5+1, přesto byli domácím naprosto 
vyrovnaným soupeřem, a nakonec dokázali 
zvítězit, když Vilyž teamu udělili velkou lekci 
z produktivity. Čestný úspěch domácích za-
znamenal Milan Otépka, který byl rozhod-
čím Voráčem vyhlášen za svůj výkon mužem 
utkání.

MAGIC KT - VILYŽ TEAM  KT
3 : 6 (0:2 )
Branky: Kortán 2 (37.,40.), Kotěšovec K. 
(42.) - Skalický M. 2 (18.,32.), Hulec 2 
(13.,28.), Stýblo (33.), Lapáček (36.)
Žluté karty: 0
Rozhodčí: Jaroslav Pavlík - známka 1,00
Nejlepší hráč utkání: Zdeněk Lapáček (Vi-
lyž team Klatovy)

Oba týmy do utkání o Černého Petra nastou-
pily v hodně úsporných sestavách; herní kva-
lita však byla zejména na straně hostujícího 
týmu. Hráči Vyliže si postupně vypracovali až 
šestibrankové vedení, které domácí v poslední 
desetiminutovce alespoň zkorigovali na při-
jatelných  3:6. Nejlepším hráčem utkání byl 
vyhlášen tvůrce hry hostů Zdeněk Lapáček.    

VILYŽ TEAM KLATOVY   - RED DOGS KAL
0:5 (kontumačně )

Domácí se nedostavili k utkání.

SK CHLISTOV - VILYŽ TEAM KT
0:5  (kontumačně)

Domácí se během podzimu ze soutěže odhlásili.

Klatovská Kapitol liga v malé kopané 2015 - 1. liga
Reportáže na této straně byly převzaty z www.afl.cab.cz. 

Sestava VILYŽ TEAMU z jarního utkání na hřišti ČERNÝHO UHLÍ (1:1).
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Vstřelené branky: 34. O tento počet se podělilo 10 střelců; 5 branek z toho získal VILYŽ kontu-
mačně.
Obdržené branky: 73. Třetí místo pro VILYŽ v kategorii ‚Ementál tým‘.
Nejvyšší vítězství: 4:0. V domácím zápase s NORTONEM MILENCE se dvěma brankami blýskla 
nová posila Jan Fenik.
Nejvyšší prohra: 2:19. Historický rekord. Kdo tam nebyl, neuvěří.
Kanonýr VILYŽE: Zdeněk Lapáček. Sedmi góly zopakoval svůj loňský výkon. 
Hattrick: Jan Hulec. Třemi góly sestřelil NORTON MILENCE na jejich domácím hřišti.
Premiérový gól za VILYŽ: Jan Fenik. Po několika letech nová posila VILYŽE, která se během 
podzimu trefila hned třikrát.
Čisté konto: 1. Ivan Gašpár v domácím utkání proti NORTONU MILENCE.
Kontumace: 3. Jednou ve prospěch VILYŽE (na účet odstoupivšího CHLISTOVA), dvakrát v ne-
prospěch VILYŽ TEAMU (s ČERNÝM UHLÍM a RED DOGS KAL). Vinou rozsáhlé marodky v 
druhé části soutěže se mužstvo VILYŽE dávalo jen ztěžka dohromady; několik utkání odehrál tým 
ve značně úsporných sestavách. Navíc do odvety s RED DOGS KAL se po letním výprasku 2:19 
skutečně nikdo nehrnul.
Žluté karty: 1. Zkuste hádat... Ano, Jan Hulec :-) .
Tradiční poděkování: Velký dík letí jako vždy za panem Hulcem, který se stará o domácí hřiště 
POD VODOJEMEM, a tradičně zde děkujeme i restauraci ROZVOJ, kde má VILYŽ TEAM 
svou druhou hrací plochu.

Jarní zápas v Milencích přinesl VILYŽI první výhru v sezóně.  
V takto početné sestavě už se ale tým po zbytek soutěže nesešel.

Rozehrávku pečlivě promýšlejí Milan Otépka (uprostřed) a Jiří Špaček 
(vpravo).

Luděk Varga a Rosťa Palát (vpravo) museli vinou 
zranění vynechat podzimní polovinu soutěže.

Zdeněk Lapáček se v průběhu sezóny objevoval na 
postech brankáře i útočníka. V brance si počínal 
velmi zdatně, a jako útočník nastřílel sedm branek.

Poř. Název týmu Zápasy Výhra Remíza Prohra Skóre Body

1. Red Dogs Kal 18 15 2 1 94 : 23 47

2. AFK Bidlo 18 13 3 2 82 : 31 41

3. Fireballs Klatovy 18 13 3 2 97 : 33 41

4. Buvolss Nýrsko 18 8 4 6 38 : 33 28

5. ANFK Černý uhlí KT 18 5 5 8 37 : 42 20

6. SK Norton Milence 18 5 3 10 33 : 81 18

7. Modrá nudle KT 18 6 0 12 35 : 57 18

8. Vilyž team KT 18 5 1 12 34 : 73 16

9. Magic Klatovy 18 2 4 12 34 : 78 9

10. SK Chlistov Tým odstoupil ze soutěže.

Týmu SK Chlistov byl odečten 1 bod za 1 neodpískaný zápas.
Týmu Fireballs  Klatovy byl odečten 1 bod za 1 neodpískaný zápas.
Týmu AFK Bidlo byl odečten 1 bod za 1 neodpískaný zápas.
Týmu Magic byl odečten 1 bod za 1 neodpískaný zápas.

Tabulka střelců 
VILYŽE

1. Lapáček Zdeněk  7

2. Hulec Jan 6

3. Skalický Martin 4

4. Fenik Jan 3

5. - 7. Otépka Milan 2

 Skřivan Petr 2

 Stýblo Václav 2

8. - 10. Špaček Jiří 1  

 Topinka Jakub 1

 Varga Luděk 1

V 19. ročníku Klatovské ligy v malé kopané překonal VILYŽ TEAM KLATOVY dva historické mezníky. Domá-
cí utkání s BUVOLSS NÝRSKO bylo pro VILYŽ jubilejním 300. zápasem v Klatovské lize, a toto mužstvo tak 
patří k nejdéle působícím týmům v soutěži. Zároveň v jarním zápase na hřišti MODRÉ NUDLE dosáhl magické 
hranice 1000. obdrženého gólu, což je meta, ke které se žádný další tým Klatovské ligy zdaleka neblíží. Leh-
kým početním úkonem se tak lze dobrat historického průměru 3,33 obdržené branky na zápas, což je pro VILYŽ 
TEAM vcelku lichotivé číslo. Obzvláště s přihlédnutím k faktu, že jen  pár kol od tisícího zápasu obdržel VILYŽ 
na hřišti RED DOGS KAL rekordních 19 branek ! Takový příděl historie VILYŽ TEAMU nepamatuje, a těžko si 
lze představit, že by toto číslo mohlo být někdy překonáno.

Zbytečná byla radost po loňské sezóně, kdy si VILYŽ TEAM liboval, že skončil na prvním nepostupovém místě  
a zachoval si druholigovou příslušnost. Do 19. ročníku se totiž přihlásilo méně týmů, a celá soutěž se rozdělila do 
dvou lig (předtím byly tři). VILYŽ tak vzhledem k umístění v horní části druhé ligy direktivním nařízením zahájil 
soutěž v první lize, což mimo jiné vedlo ke dvěma debaklům (kromě výše zmíněného se jednalo ještě o domácí 
utkání s BIDLEM – 0:11). 

Cíl VILYŽE tak byl od začátku sezóny jasný – skončit na jednom ze dvou sestupových míst. Plán vcelku zdárně 
vycházel; v jarní části se tým držel těsně nad pásmem setupu, po 10. a 11. kole na sestupovém místě dokonce 
spokojeně trůnil, ale čáru přes rozpočet udělal VILYŽI odstoupivší CHLISTOV, jehož další zápasy byly kontu-
movány ve prospěch soupeřů (což znamenalo 3 nechtěné body pro VILYŽ), a zároveň automaticky zabral jednu  
ze dvou sestupových pozic. V boji o druhou sestupovou příčku si zkušeně počínal klatovský MAGIC, který si sestup 
s přehledem pohlídal. Na VILYŽ TEAM zbylo osmé, tudíž první nesestupové místo. V jubilejním 20. ročníku 
Klatovské ligy tak bude VILYŽ TEAM nadále bojovat v 1. lize.

Klatovská  Kapitol  liga - konečná  tabulka  a  statistiky

Jan Hulec (vpravo) zaznamenal na hřišti NOR-
TONU jediný hattrick VILYŽE v této sezóně.

Na hřišti nýrských BUVOLSS sahal VILYŽ po remíze, ale 10 minut před koncem utkání o ni 
přišel.
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V loňském roce se účast VILYŽ TEAMU v dalších turnajích 
omezila na pouhé dva podniky. Na jaře proběhl v Klatovech 
tradiční MEMORIÁL LÁDI NEDVĚDA, a před Vánoci se v 
Plzni konal TURNAJ ZMRZLEJCH PTÁKŮ. Protože se v 
tomto roce nepořádal ani ligový turnaj v Ježovech, ani další 
oblíbený turnaj O POHÁR STARÉ ŠKOLY v Chudenicích, 
dá se konstatovat, že se VILYŽ zúčastnil pouze turnajů, které 
si sám zorganizoval.

MEMORIÁL LÁDI NEDVĚDA 
(21. 3. 2015., Klatovy) 

V 6. ročníku MEMORIÁLU LÁDI NEDVĚDA se z vítězství 
radovalo mužstvo TADY A TEĎ, které si zopakovalo svůj tri-
umf z roku 2011 (tehdy ještě pod jménem GREINER NÝR-
SKO). TADY A TEĎ sice nezvládli vstup do turnaje, když 
na úvod prohráli s klatovským MAGIKEM, ale poté v obou 
zbývajících zápasech zvítězili, a to jim na první místo stačilo.

Pořádající VILYŽ TEAM tradičně postavil dvě mužstva - VI-
LYŽ TEAM KT, za který nastoupili hráči, kteří v současné 
době bojují v klatovské lize, a VILYŽ ALLSTARS – výběr bý-
valých hvězd VILYŽ TEAMU a jeho fanoušků. Obě mužstva 
se střetla hned v prvním zápase turnaje, a body se stejně jako 
v předchozím ročníku dělily. Oba dva týmy VILYŽE pak do-
kázaly porazit klatovský MAGIC, i když VILYŽ ALLSTARS 
se to povedlo s notnou dávkou štěstí a gólem v poslední minu-
tě. Oba týmy VILYŽE však shodně podlehly dobře hrajícím 
TADY A TEĎ, a v tabulce se srovnaly na druhém a třetím 
místě. Velká škoda je to především pro VILYŽ ALLSTARS, 
kteří v závěrečném zápase proti TADY A TEĎ nebyli daleko 
od remízy, která by jim zajistila turnajový titul. 

Hráči MAGIC KT, kteří do turnaje vstoupili přesvědčivým 
vítězstvím nad TADY A TEĎ, nakonec doplatili na úbytek sil 
zaviněný nedostatkem střídajících hráčů, a skončili v tabulce 
na posledním místě. Tradiční dohru měl MEMORIÁL LÁDI 
NEDVĚDA ve večerních (a nočních) hodinách ve výčepu ho-
telu ROZVOJ, kde tentokrát bez hudební produkce proběhla 
tradiční vzpomínková pitka.
VILYŽ TEAM KT – VILYŽ ALLSTARS  2:2 

(Skalický, Gašpár – L. Ponocný, Přibík)
VILYŽ TEAM KT – MAGIC KT 3:1  

(za VILYŽ Otépka, Eccless,Hulec)
VILYŽ TEAM KT – TADY A TEĎ 1:2 (Skalický)
VILYŽ ALLSTARS – MAGIC KT 2:1 (Heský, L.Ponocný)
VILYŽ ALLSTARS – TADY A TEĎ 1:2 (M. Ponocný)
MAGIC KT – TADY A TEĎ 3:1

 1. TADY A TEĎ 5:5 6 b.

 2. VILYŽ TEAM KT 6:5 4 b. 

 3. VILYŽ ALLSTARS 5:5 4 b.

 4. MAGIC KT 5:6 3 b.

TURNAJ ZMRZLEJCH PTÁKŮ  
(19.12. 2015, Plzeň – Bory)

V závěrečném turnaji roku 2015 sahala silná sestava VILY-
ŽE po celkovém vítězství, ale nakonec obsadila druhé místo. 
Úvodní zápas proti VSP AUTO se hrál ve vysokém tempu  
a oba týmy si vytvořily velké množství šancí.V bojovném 
utkání se však překonávali oba brankáři, a tak byl výsledek  
do posledních minut otevřený. V samém závěru bránil VILYŽ 
TEAM jednobrankový náskok, a poté, co přestál velký nápor 
soupeře, brankou na 5:3 potvrdil zisk tří bodů do tabulky.
V následném utkání proti obhájcům loňského vítězství, týmu 
TAHOUNI, tahal VILYŽ od začátku za kratší konec. V zá-
pase neustále doháněl náskok protivníka a techničtějšímu 
soupeři se snažil vyrovnat bojovností, ale TAHOUNY v klíčo-
vých momentech podržel brankář Pavel Kalina. Po prohře 3:5 
tak VILYŽ TEAMU zbyla pouze teoretická šance n prvenství 
v turnaji. Vzhledem k tomu, že mužstvo VSP AUTO v závě-
rečném utkání s TAHOUNY také prohrálo (4:5), zbylo na 
VILYŽ TEAM celkové druhé místo. Se třemi brankami byl 
nejlepším střelcem VILYŽE Zdeněk Lapáček; mnoha bravur-
ními zákroky v brance se blýskl Jan Fait.
  1. TAHOUNI 10:7 6 b.

 2. VILYŽ TEAM 8:8 3 b.

 3. VSP AUTO 7:10 0 b.

DALŠÍ  TURNAJE  VILYŽE  V  ROCE 2015

Jiří Špaček (VILYŽ KT) bojuje na Memoriálu Ládi 
Nedvěda o míč s Martinem Ponocným ( VILYŽ 
ALLSTARS).

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

Mužstvo VILYŽ TEAMU KT na prosincovém TURNAJI ZMRZLEJCH PTÁKŮ.
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Tak mi dneska na kožním 
řekli, že mam na noze 
ganglion.

To by se mohlo hodit  
až budeme hrát tu hru  
Kdo má co na sobě od ‚g‘.

I když já stejně asi radši 
řeknu ‚genitálie‘.

Všichni teď furt blázní  
s těma bitcoinama.

Co to jako má bejt? 
Prej virtuální měna...

Chci vidět, jak to budete 
v sámošce strkat  
do vozíku.

Tak jsem byl předevčírem 
v Praze v tý nový  
michelinský restauraci. Bylo to tam fakt super.

Dal jsem si šest piv 
 a čtyři vodky.

Byl jsem tuhle na návštěvě 
u přítelkyně, a volam na ní 
z koupelny: „Hele, našel 
jsem tady pavučinu.“

Přiběhla celá vyděšená, 
prej, kde byla ?

He, he, povídam,  
u mě v trenýrkách.
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Podívej, Anička dostala 
od paní učitelky za samé 
jedničky láhev vína.

Konečně přišly  
pořádný hadice.

Naskládaný je to pěkně, 
ale zapomněli jste pod to 
dát ten náklaďák.
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UŽ DVACET LET S VÁMI

11

reportéři VILYŽe - z českého šoubyznysu

moudrosti VILYŽe
Kdo oteče - nehraje.
sjetý hladovému nevěří.
Když dva dělají totéž, může se jednat o soulož.
nevstoupíš dvakrát do stejné nohavice.
Píchat je lepší než píchnout.

Hádanka VILYŽe
Víte, co by za to daly děti v africe?

(ledvinu)

Po sporech s Martou Kubišovou se k hudební tvorbě 
vrátila zpěvačka Helena Vondráčková. Nad přibý-
vajícími vráskami se zamýšlí v nové verzi dávného 
hitu Petra Kotvalda. V rádiích tak nyní můžete  
zaslechnout překvapivě sebereflexivní píseň  
Malujem se čím dál víc.

Nečekaného hosta pozve na pódium během dubnové 
pražské show bývalý člen skupiny Pink Floyd Roger 
Waters. V legendárním koncertním představení  
The Wall mu s bouráním bílých kvádrů pomůže  
český herec Pavel Zedníček.

Oživit skomírající preference Strany zelených 
se pokouší její předseda a příležitostný zpěvák 
Ondřej Liška. Ve společném duetu s polozapo-
menutou  hvězdičkou Pepou Melenem žádají 
návrat skleněných nápojových lahví. 
Na Melenově dávném hitu postavená ekologická 
agitka nese název Né, PETku né.

Hluboko do anglické historie míři při natáčení 
svého nového filmu oskarový režisér Jiří Menzl. 
Příběh ze 17. století bude vyprávět o stinných 
stránkách dětství budoucího  panovníka Kar-
la II. Do kin bude uveden příští rok pod ná-
zvem Obtěžoval jsem anglického krále.

Zajímavou knihu vzpomínek vydal zpěvák 
skupiny ZOO Jan Kalousek. V ní mimo jiné 
přiznává, že o homosexuální orientaci své-
ho kolegy, zpěváka Pavla Vítka, věděl mnoho 
let před jeho medializovaným coming outem. 
V historce z dávného společného turné, kdy byli 
muzikanti ubytováni v jednom pokoji, popisuje,  
že si k němu Pavel Vítek uprostřed noci pokoušel 
přilehnout se slovy : „Hele Kalousek, pusť mě na 
kousek.“

Č A S O P I S  V I L Y Ž   1 9 9 6  -  2 0 1 6
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Zavzpomínal poblion
na Francii, na Lyon,
jak byl kdysi u Lyonu
na setkání poblionů.
Přijelo jich milion. 

(sb. Nesnesitelná lehkost blití)

Konec dámy (v Čechách )Ve Svatém Janu pod Skalounení kam zajít na malou,není kam jít ani na velkou,hovno se kutálí kabelkou.
(sb. Světem křížem krážem a zase zpátky)

Karlův dlouhý problémAť je žár či fujavice,
má vždy dlouhé nohavice,se svým pérem kolem pasunesvléká se do kraťasů.

(sb. Mineapolis-Tripolis-syfilis)

Noční můra cestovatelovaPočasí bídné, 
stolice řídne.

(sb. Světem křížem krážem a zase zpátky)

Neštěstí
Zřítily se na saranče
tři kubánské pomeranče,skrze rozdrcenou hubuprocedilo: mrdat Kubu!

(sb. Ze života slizu)

5

Z díla t. & J. Kingových 

 KlOKANí lÁsKA

Líbá klokan klokanici,

pořád nemá dost,

útočí jí na sanici,

má to ale kost!

Zalyká se vlastní touhou,

už ji k zemi kosí,

dělej mi to pěkně dlouho,

klokanice prosí.

Tlapkami i kapsou svojí

tře mu klokanice úd,

padne výstřel a je v loji

všechen sexuální pud.

Křovím vleče člověk bílý

mrtvá těla oněch dvou,

o vrchol se připravili

příliš dlouhou předehrou.

(z nově objevené sbírky Kámen-náš papír)

Moudrost Vilyže

trPĚlIVOst PřINÁší ÚŽeH

ženě. N E U T E Č E

ZAVOLEJ MI JINDY!

Našim nejmenším:

Dokončíš kresbu?
Spojíš-li čísla od jedničky do pětky, získáš celý 

obrázek.

rébus Vilyže

Kde nocuje mimozemšťan?

E.T.  Sπ V  T.P.

Hádanky Vilyže

Kterým směrem jel rychlík mezi Prahou 

a Ostravou?

Co dělají vozíčkáři, když mají schůzi?

Jaký je nejoblíbenější sýr v psychiatrických 

léčebnách?

Má tento pán na něco čas?

O kolik má Mékerův kahan víc děr než prdel?

Jak se říká černým pasažérům v taxíku?

Víte kdy přijde Ježíšek?

(taky nevíme, ale není to jedno?)

(nemá, je pořád v jednom kole)

(sjedou se)

(o sedm)

(únosci)

(nikdy)

(dementál)

Příprava.

Boj.

Radost. Prob
oha z čeho? 

MEDVÌDÍ MISS 2003SVLÉKLA SE JEN PRO NÁS 

Je blonïatá úplnì všude?

Uvidíte v pøíštím Vilyži! ! !

Vilyž č. 28
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1. Několik měsíců si nemyjeme nohy. 

2. Zajdeme do největšího krytého bazénu  

 v nejbližším krajském městě.

3.  Několik hodin naboso bloumáme sprchami

 a šatnami bazénu. Nevynecháme žádný kout!

4. Vklouzneme do bot (nejlépe vysoké  kožené).

5.  Vydáme se na pěší pochod do dalšího

 nejbližšího krajského města.

Vilyž radí: Pěstujeme plísně Našim nejmenším:

O neposlušném kuřátku

Najděte 12 rozdílů

   
Podaří se vám najít 12 rozdílů, kterými se oba zdánlivě stejné obrázky liší?

ZAVOLEJ MI

158 NONSTOP

Z díla t.& J. Kingových

Úraz
Jede plech
po schodech,

nejdřív rána,

potom vzdech.

Ještě že mi,díky bohu,

nechal aspoň jednu nohu,

hopsám domů,žádnej spěch.

(Nevíme,kde jsme,ale píšeme)

Hádanky Vilyže

Jaký je rozdíl mezi krtkem a ježkem?

(krtek v kleci není společenská hra Rychlých šípů)

Co je vrcholem manželské diplomacie?

(vysvětlit ráno ženě, že v předsíni, v kuchyni a ve vaně 

se poblil pes)

Vilyž č. 28
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JSEM      VLHKÝ!

ZAVOLEJ MI: 909 55 44 77

VIlyŽ rADí: uléháme k zimnímu spánku

Ze stromů opadaly poslední listy a z oblohy se sypou první vločky sněhu. Nastala zima. Zatímco 

se mnozí rozumní živočichové rozhodli odložit rozdělanou práci na jaro a zalezli do různých děr 

a koutů, člověk se nadále snaží přesvědčit matku přírodu i její nevlastní dceru civilizaci o tom, 

že je tady pánem. Ztrácí dech v patnáctistupňových mrazech, směšným poskakováním 

a podupáváním se pokouší povzbudit svůj podchlazený organismus a na všudypřítomném náledí 

testuje funkci rovnovážného ústrojí. A přitom je pomoc tak snadná! Proč jednou neuposlechnout 

hlasu přírody? Proč se taktéž neuložit k zimnímu spánku a nenapodobit mnohé živočišné 

a rostlinné druhy?! 

VIlyŽ vám nabízí několik užitečných rad, které vám zajisté zpříjemní chvíle sladké nečinnosti 

poskytnuté zimním spánkem. 

sPrÁVNé NAČAsOVÁNí: Volba termínu zahájení zimního spánku jednoznačně záleží 

na předpovědi počasí. Je třeba se vyhnout náhlému oteplení, které by mohlo zimní spánek přerušit, 

ne-li zcela překazit. Nečekaná obleva, zvláště ve fázi počátečního usínání, funguje způsobem, 

který převrací známé rčení o spaní a vodě – nespíte, jako kdyby vás do vody hodili. 

VÝBĚr VHODNéHO MístA: Je samozřejmé, že klidnému zimnímu spánku nejlépe 

poslouží odlehlé místo někde v přírodě. Doporučujeme zejména podhorské oblasti, ve kterých 

příliš nehrozí ostré paprsky slunce a zároveň jsou časté mrazy. Přízemní mrazíky jsou považovány 

za zcela ideální. 

KOHO s seBOu? Při výběru spoluzimležníků se řiďte pravidlem ČÍM MÉNĚ, TÍM LÉPE. 

Pokusy o skupinový zimní spánek zatím vždy skončily v lepším případě stavbou sněhuláků, 

v horším pak bujarým skupinovým veselím s nezveřejnitelnými detaily.

PřeDsPÁNKOVÁ PříPrAVA A VOlBA POlOHy: Vřele doporučujeme nešetřit 

na ochraně své tělesné schránky. K základnímu vybavení zimních spánkařů patří ochranný 

krém proti okousání divokou zvěří. Podcenit nelze ani samotnou polohu těla při zimním spánku. 

Zcela vylučujeme pozici „na břiše“. Nejedná se totiž pouze o břicho, které přichází do kontaktu 

s mrazivou zemí či sněhem. Naopak, za ideální lze považovat pozici na zádech s klasickým 

skřížením rukou na hrudi či níže. 

Doufáme, že si výše zmíněné rady vezmete k srdci a s pomocí zimního spánku dosáhnete 

maximálního uspokojení a odpočinku. Nashledanou na jaře.
Přejeme vám DOBrOu ZIMu.

Ach ty mý nohy toulavý...

Právě vychází kompilace 

nejúspěšnějších trampských písní!!!
Krtek v sedmém nebi

Správná poloha při zimním spánku. 



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  2015

w w w . v i l y z . c z
www.facebook com/vilyz

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


