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HÁDANKY VYLIŽE
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Vzali teď u nás v hospodě 
novou ženskou na nádobí. 
Nemůžou si jí vynachválit.

Prej jsou teď talíře  
čistý tak ...

... že by se z nich 
dalo jíst.

Vedle v baráku si ty 
blázni za strašný prachy 
pořídili výtah. Asi byli líný chodit pěšky.

Občas se tam  
s chlapama  
chodíme povozit.

Smáli se mi včera 
chlapi v hospodě, 
že jsem si poblil košili.

No, nemuseli bejt 
zas tak kousaví. 
V podstatě jsem se  
jenom zamazal ... ... od snědenýho jídla.

Říkali mi tuhle známí,  
že všechny moje historky 
jsou o tom, jak jsem se 
někde vožral.

Ale není to pravda.  
Taky mám pár dobrejch 
o tom ...

... jak mi pak bylo  
druhej den blbě.
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VILYŽCUP XXV. (3. 6. 2017, Plzeň – Litice)
Netradičně nízkým počtem nastřílených branek se vyznačoval 25. VILYŽCUP, který se konal začátkem června na plzeňském předměstí.  

14 branek v 10 utkáních znamená průměr 1,4 gólu na zápas, což je absolutní rekord v historii turnaje. Svědčí mimo jiné o vyrovnanosti týmů, které 
se v Liticích tentokrát sešly. Na nízkém počtu branek měly svůj podíl i kvalitní výkony gólmanů a úmorné vedro, které rychle odčerpávalo síly sou-
peřů na obou stranách hřiště.

Loňské vítězství obhájili hráči NC TO JE JEDNO, kterým k titulu stačily tři vstřelené góly. Nutno vyzdvihnout výkon jejich brankáře Petra 
Vavříka, který udržel ve všech čtyřech zápasech čisté konto, což se žádnému jinému gólmanovi v historii VILYŽCUPU nepovedlo. Klíčovým  
utkáním turnaje byl pro pozdější vítěze zápas s FKKP, v němž až v samém závěru vstřelili branku z pokutového kopu.

Pořádající VILYŽ TEAM obhájil druhou příčku z předchozího roku. Tentokrát sice neprohrál ani jeden zápas, ale o vítězství v turnaji se připravil  
třemi remízami. Nutno dodat, že VILYŽ ve dvou ze tří remízových zápasů v poločase vedl, ale nebyl schopen tato utkání dotáhnout do vítězného 
konce. A tak se z jediného vítězství radoval až po závěrečném duelu s týmem FKKP, který vyhrál poměrem 2:1.  Gólově se za VILYŽ TEAM prosa-
dili Jakub Topinka, který se trefil dvakrát, Milan Otépka, jehož branka přinesla bod ze zápasu s BAKER TEAMEM, a Michal Halva, pro kterého 
to byl premiérový gól v dresu VILYŽE.

Na třetím místě skončilo mužstvo FC ALL-IN, které mělo shodný počet bodů jako VILYŽ, stejný byl rozdíl ve skóre, a ani vzájemný remízový 
zápas o umístění nerozhodl. Díky nižšímu počtu vstřelených branek se ale nakonec FC ALL-IN zařadili za stříbrný VILYŽ.

Čtvrtou příčku vybojovali hráči FKKP. Stačilo jim k tomu nejtěsnější vítězství v zápase s BAKER TEAMEM, který se po titulech v letech 2014  
a 2015 tentokrát usadil na samém dně tabulky. Je však třeba uvést, že se na hráčích BAKER TEAMU ze všech zúčastněných nejviditelněji projevilo 
tradiční páteční předvilyžcupové porušení životosprávy.

Ostatně ani během turnaje se hráči všech pěti týmů neflákali a s pomocí diváků prolili hrdly na 400 piv.

PŘEHLED VÝSLEDKŮ

VILYŽ KT  -  NC  TO JE JEDNO 0:0

VILYŽ KT  -  FC ALL-IN 1:1

VILYŽ KT - FKKP 2:1

VILYŽ KT - BAKER TEAM 1:1

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

NC TO JE JEDNO - FKKP 1:0

NC TO JE JEDNO - BAKER TEAM 2:0

FKKP - FC ALL-IN   0:1

FKKP - BAKER TEAM 1:0

FC ALL-IN- BAKER TEAM 1:1

KONEČNÁ TABULKA

1. NC TO JE JEDNO 3:0 8  b.

2. VILYŽ TEAM KT 4:3 6 b.

3. FC ALL-IN 3:2 6 b.

4. FKKP 2:4 3 b.

5. BAKER TEAM 2:5 2 b.

V sestavě stříbrného VILYŽ TEAMU zažilo několik hráčů svou vilyžcupovou premiéru.

Masivní pohár pro vítěze turnaje si odvezli hráči NC TO JE JEDNO.
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Na zemi se v zápase s FKKP ocitl autor jedné z branek Michal Halva.

Pavel Cink (NC TO JE JEDNO) natěsno bráněný Martinem Strnadem (VILYŽ).

Kouzla útočníka BAKER TEAMU pozorně sledují hned čtyři hráči VILYŽE.

Milan Otépka se snaží uniknout hráčům NC TO JE JEDNO.

Okolo stovky špízů pro hráče i diváky připravila sehraná dvojice mistrů grilu.

V okolí pivní pípy vládla zkušená ruka Miroslava Krňoula.

“Urvi!”

Radost z obhajoby titulu v podání hráčů NC TO JE JEDNO.
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PS KŘEČ MOCHTÍN – VILYŽ TEAM KT     
6:2    (4:0)
Branky: Čeleda (9.), Vejskal (11.), Smolík 
(13.), Žiak (20.), Šup (37.), Šafránek J. st. 
(45.) - Nový (28.), Lapáček (48.)
Žluté karty: 0
Rozhodčí: Petr Majchrovič - známka 1,00
Nejlepší hráč utkání: Jiří Čeleda (PS Křeč 
Mochtín)

Obě mužstva postavila do zápasu kompletní 
sestavy. V týmu hostí se poprvé představil 
zástupce černého kontinentu Amdemariam. 
Hosté však nezachytili úvod utkání a už ve 
13. minutě prohrávali 3:0. Nutno dodat, 
že domácí byli výrazně lepším týmem a toto 
utkání nakonec dotáhli k přesvědčivému 
vítězství 6:2. Nejlepším hráčem zápasu byl 
vyhlášen domácí Čeleda, autor první branky 
domácích a tvůrce hry.

ST SMRK KLATOVY  - VILYŽ TEAM KT      
3:1    (2:1)
Branky: Zdeněk 2 (13.,43.), Raiser (3.) - 
Nový (18.)
Žluté karty: 0
Rozhodčí: Jan Müller (Red Dogs Kal) – 
známka 1,00
Nejlepší hráč utkání: Tomáš Partyngl (ST 
Smrk Klatovy)

V tradičním derby dvou letitých rivalů šli  
do vedení domácí, když se již ve 3. minutě tre-
fil Reiser. Ve 13. minutě přidal druhou bran-
ku Zdeněk, a až poté se dokázali prosadit 
hosté, když na 2:1 snížil v 18. minutě Nový. 
To však bylo ze strany hostů všechno, naopak  
domácí přidali ve 43. minutě ještě jednu 
branku a jejím autorem byl znovu Zdeněk. 

VILYŽ TEAM KT  - SH BUKVY TOKIO     
4:0 (2:0)
Branky: Horejš 2 (23.,33.), Gašpár (19.), 
Krejčíř (40.)
Žluté karty: 41. Dušan Bálek ml.  
(SH Bukvy Tokio) – nesportovní chování
Rozhodčí: Jiří Zavřel (Divadlo snů Klatovy) 
– známka 1,00
Nejlepší hráč utkání: Vladimír Horejš (Vilyž 
team Klatovy)

Domácí nastoupili do utkání v početní vý-
hodě. Hosté, pro které to byl první letošní 
zápas, základní sestavu do utkání nesložili. 
Přesto byla první polovina zápasu vyrovnaná 
se šancemi na obou stranách. Domácí však 
měli na rozdíl od hostů štěstí v koncovce,  
a tak tato část hry skončila výsledkem 2:0, 
když zejména branka Gašpára hlavou byla 
hodna promítání v televizi. Domácí své ve-
dení zvýšili hned v úvodu druhé půle, na 3:0 
navýšil svou druhou brankou v utkání Horejš. 
I přes tento stav měli hosté další gólové příle-
žitosti, ale branka v tomto utkání jim prostě 
souzena nebyla. Ve 40. minutě přidali domá-
cí ještě jednu branku z kopačky Krejčíře. Poté 
vzplály emoce na straně hostujícího Bálka 
ml., který počastoval rozhodčího několika 
neslušnými výrazy, za což byl po zásluze po-
trestán žlutou kartou. 

AFK GEROJ KLATOVY – VILYŽ TEAM KT
5:0 (0:0)
Branky: Novotný 2 (40.,42.), Podráský 
(30.), Knížek (32.), Ponocný (48.)
Žluté karty: 0
Rozhodčí: neuvedeno – známka 1,00
Nejlepší hráč utkání: Miroslav Urbánek 
(AFK Geroj Klatovy)

První poločas byl vyrovnaný. Šance na obou 
stranách eliminovali skvěle chytající branká-
ři. Po poločase domácí zvýšili tlak na soupe-
řovu branku a hned jejich druhou šanci ve 30. 
minutě proměnil Podráský. Po dalších dvou 
minutách skóroval také Knížek. Hostující 
tým se potom vrhl do útoku a nechával ve své 
obraně více prostoru, ve kterém se domácím 
dobře kombinovalo. Zvýšeným tlakem se hos-
té dostali do několika zajímavých příležitostí, 
ale domácí gólman Urbánek si s nimi doká-

zal poradit. Ve 40. a 42. minutě se dvakrát 
prosadil domácí Novotný a definitivně tak 
zlomil odpor hostí. Konečný účet za utká-
ním udělal ve 48. minutě Ponocný, který stál  
na konci pohledné kombinace domácích. 

VILYŽ TEAM KT  - DRACI KLATOVY    
1:3 (0:3)
Branky: Lapáček (32.) - Hamhalter 2 
(2.,7.), Kreuzman (9.)
Žluté karty: 39. Zdeněk Krejčiřík st. (Draci 
Klatovy) – ruka brankáře mimo pokutové 
území
Rozhodčí: Zdeněk Zajíc (Magic Klatovy) – 
známka 1,00
Nejlepší hráč utkání: Jiří Šmolc (Draci Kla-
tovy)

Domácí krutě zaspali úvod utkání a již  
v 9. minutě prohrávali 0:3. Hosté si své vedení 
dokázali pohlídat a do konce utkání povolili 
vstřelit svému soupeři pouze jednu branku, 
jejímž autorem byl Lapáček. Hosté se tak  
dočkali zisku prvních bodů, z posledního mís-
ta se však neposunuli.

CANTONA A JEHO DRUŽINA  - VILYŽ TEAM 
7:3 (4:1)
Branky: Novák 2 (5.,36.), Lužný J. (15.), 
Hromada (16.), Janoušek (20.), Matějka 
(27.), Lužný I. (35.) - Hulec 2 (24.,30.), La-
páček (40.) 
Žluté karty: 0
Rozhodčí: Jaroslav Pavlík (SK Chlistov) – 
známka 1,00
Nejlepší hráč utkání: Jan Fait (Vilyž team 
Klatovy)

Domácí v tomto utkání potvrdili svou roli fa-
vorita a zápas naprosto jenoznačně vyhráli 
výsledkem  7:3, když si své vedení vypracovali 
zejména během první půle, která skončila 
výsledkem 4:1. Mužem utkání byl vyhlášen 
brankář hostí Jan Fait, který zabránil větší-
mu debaklu svého týmu.

VILYŽ TEAM KT – SK NORTON MILENCE     
1:3  (1:1)
Branky : Hulec (20.) - Svoboda 2 (35.,49.), 
Škvarenina (23.)
Žluté karty: 0
Rozhodčí: Stanislav Bejvl (Magic Klatovy) - 
známka 1,00
Nejlepší hráč utkání: Václav Svoboda (SK 
Norton Milence)

Domácí nastoupili do utkání bez hráčů na 
střídání, hosté měli výhodu jednoho hráče na 
střídačce navíc. Vyrovnané utkání s minimem 
šancí. Hosté na rozdíl od domácích byli šťast-
nější v koncovce.

SH BUKVY TOKIO – VILYŽ TEAM KT    
4:3  (4:0)
Branky: Hybšman 2 (5.,15.), Voráček (4.), 
Šilhavý (7.) - Varga 2 (27.,35.), Hulec (39.)
Žluté karty: 0
Rozhodčí: Jan Krahulec (ANFK Černý uhlí 
Klatovy) – známka 1,00
Nejlepší hráč utkání: Zdeněk Hybšman (SH 
Bukvy Tokio)

Domácí museli po sobotní svatbě jednoho 
ze členů vstoupit do utkání ve velmi dobrém 
rozpoložení, protože již v 7. minutě vedli 3:0. 
První branka navíc padla dost kuriozním 
způsobem, když se přes celé hřiště přesně 
trefil domácí gólman Voráček. Hosté se sice 
ve druhé půli herně zvedli, brankové manko 
z prvního poločasu však už stáhnout nedo-
kázali. 

VILYŽ TEAM KT  - MAGIC KLATOVY   
2:6  (1:2) 
Branky: Hulec 2 (22.,49.) - Nejdl 2 (49., 
50.), Kotěšovec K. (18.), Rendl (20.), Kor-
tán (40.), Rath (42.)
Žluté karty: 0
Nejlepší hráč utkání: Jan Hulec (Vilyž team 
Klatovy)

Domácí v tomto tradičním derby odehráli 
úvodních 35 minut pouze v sestavě 4 + 1, ale 

dobrou obrannou hrou se jim podařilo uhájit 
poločasovou přijatelnou porážku 1:2. Po pří-
chodu pátého hráče domácích se začal hrát 
fotbal na obě strany, větší herní kvalitu však 
měli hosté, kteří navíc stříleli i branky. Utká-
ní tak nakonec skončilo zaslouženou výhrou 
hostí 2:6.

AFK GEROJ KLATOVY  - VILYŽ TEAM KT
2:2  (2:1)
Branky: Kozák 2 (6.,8.) - Otépka (10.),  
Kocík (36.)
Žluté karty: 0 
Rozhodčí: Petr Majchrovič (SK Chlistov)  – 
známka 1,00
Nejlepší hráč utkání: Tomáš Kozák (AFK 
Geroj Klatovy)

VILYŽ TEAM KT  - ANFK ČERNÝ UHLÍ  KT   
3:0  (1:0) 
Branky: Lapáček 2 (3.,35.), Hulec (37.)
Žluté karty: 0
Rozhodčí: Aleš Hrudička (SK Chlistov) -  
známka 1,00
Nejlepší hráč utkání: Zdeněk Lapáček (Vi-
lyž team Klatovy)

Zápas proběhl poklidně. Domácí tým zaslou-
ženě vyhrál.

SK CHLISTOV  - VILYŽ TEAM KT    
2:5  (2:3) 
Branky: Pretzelmayer 2 (12.,15.) - Lapáček 
2 (23.,47.), Špaček J. (15.), Gašpár (18.), 
Přibík (45.)
Žluté karty: 0
Rozhodčí: Josef Novák (Tady a teď Nýrsko) 
-  známka 1,00
Nejlepší hráč utkání: neuvedeno

VILYŽ TEAM KT  - SK NORTON MILENCE      
0:4  (0:2)
Branky: Babánek (11.), Kalousek (22.), 
Škvarenina (31.), Kratejl D. (46.)
Žluté karty: 0
Rozhodčí: Pavel Šilhavý (SH Bukvy Tokio) 
– známka 1,00
Nejlepší hráč utkání: Michal Škvarenina 
(SK Norton Milence)

Domácí tým v posledním utkání sezóny 
podal hodně tragický výkon a s dosud po-
sledním Nortonem prohrál hladce 0:4.  
Toto utkání dohrál zřejmě pouze z povinnosti.

Klatovská Kapitol liga v malé kopané 2017 
Reportáže na této straně byly převzaty z www.afl.cab.cz. 

Poodhalená řiť útočníka Zdeňka Lapáčka naznačuje, kde se nacházela fotbalová 
forma VILYŽE v závěrečném zápase s NORTONEM MILENCE (0:4).

Amdemariam, africká posila VILYŽ TEAMU, odehrál většinu jarních utkání.

Po vítězství 3:0 nad ČERNÝM UHLÍM vládla v týmu VILYŽE rozverná nálada.
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Tato sestava bodově vyloupila Chlistov.

K úvodním utkáním ligy se dostavoval nadbytečný počet hráčů, ale postupem času začaly počty tradičně klesat. Na snímku sestava z vítězného zápasu proti BUKVÁM TOKIO.

Tabulka střelců  
VILYŽE

1. Lapáček Zdeněk 7

2. Hulec Jan 6

3. Gašpár Ivan 3

4.-6. Horejš Vladimír 2

 Nový Jiří 2

 Varga Luděk 2

7.-11. Kocík Tomáš 1

 Krejčíř Jiří 1

 Otépka Milan 1

 Přibík Martin 1

 Špaček Jiří 1

21. ročník Klatovské ligy přinesl vcelku zásadní změnu v organizaci soutěže. Všechny přihlášené týmy byly 
nehledě na svou ligovou příslušnost z předchozího ročníku rovnoměrně nalosovány do dvou skupin. VILYŽ TEAM 
KT si tak po loňském vybojovaném sestupu opět nemohl plně užívat pocitu čistě druholigového týmu, a byl v jarní 
části soutěže opět nucen bojovat s některými neoblíbenými prvoligovými mužstvy. 

V takzvané základní skupině B (jarní fáze soutěže) sehrál VILYŽ sedm zápasů, ve kterých získal celkem tři 
body za vítězství v domácím zápase proti týmu BUKVY TOKIO. Ve zbývajících utkáních měl VILYŽ k bodům 
většinou daleko, a tak se s přehledem udržel na dně tabulky.

Po letní pauze se do boje o titul pustily první čtyři týmy ze základních skupin A a B. VILYŽ TEAM a šest dal-
ších mužstev ze spodních polovin tabulek pak hrálo systémem každý s každým o umístění na 9. - 15. místě. Tam se 
VILYŽI zlepšenou hrou v závěru soutěže povedlo vystoupat na celkovou 12. příčku.

Během sezóny měl VILYŽ TEAM opět nečekané problémy se sestavou. Vinou zranění i bezdůvodných absencí 
některých hráčů se zejména v letní fázi hrálo ve velmi úsporné sestavě; v utkání proti MAGIC KT se dokonce více 
než poločas hrálo v sestavě 4+1 (zde nutno zmínit, že MAGIC KT tentokrát nesáhl ke sportovnímu gestu, a svou 
sestavu nezredukoval na stejný počet hráčů v poli).

Pozitivním faktem budiž to, že se stabilizovala situace v bráně, a celou sezónu odchytal gólman Jan Fait, který 
se průměrem 3,46 branky na utkání téměř přesně trefil do celkového historického průměru obdržených gólů na 
zápas.

Z nových hráčů se na jaře jednou gólově prosadil Jiří Krejčíř; od léta se pak v sestavě začal objevovat Tomáš 
Kocík, který se projevil jako velmi výrazná posila, a který také zaznamenal jednu branku. Velkým oživením celé 
ligy bylo působení afrického fotbalisty v dresu VILYŽE. Etiopan Amdemariam Muguleta Wale absolvoval v oran-
žovém dresu VILYŽE většinu jarních zápasů (a odehrál i VILYŽCUP), a stal se tak první hráčem tmavé pleti v 
celé historii Klatovské ligy. Škoda, že se nedokázal prosadit i gólově; navíc jeho působení ve VILYŽI trvalo jen pár 
měsíců, a po letní pauze už se kvůli návratu do rodné Afriky v dresu týmu neobjevil.

I pro nový ročník chystá VILYŽ drobné úpravy v sestavě. Mužstvo by mělo být doplněno o tři až čtyři nové hráče, 
takže v tuto chvíli můžeme vyslovit tradiční přání, a to aby se do Klatovské ligy přihlásilo co nejvíce týmů, aby se 
opět mohlo hrát alespoň ve dvou ligových úrovních.
Vstřelené branky: 27. Podílelo se na nich 11 hráčů.
Obdržené branky: 45. Přijatelný průměr 3,46 na utkání.
Nejvyšší vítězství: 4:0. Ve třetím kole základní skupiny porazil VILYŽ mužstvo BUKVY TOKIO.
Nejvyšší prohra: 5:0. V jarním utkání proti GEROJI se VILYŽ TEAM nedokázal prosadit a prohrál rozdílem 
třídy. Na podzim už bral bod za remízu 2:2.
Kanonýr VILYŽE: Zdeněk Lapáček. Počtvrté za sebou nastřílel nejvíce branek ze všech hráčů týmu.
Čisté konto: 2. Dvakrát se mohl Jan Fait radovat z vítězství bez obdrženého gólu.
Premiérové góly za VILYŽ: Jiří Krejčíř v zápase proti BUKVÁM TOKIO (4:0) a Tomáš Kocík v utkání s GE-
ROJEM (2:2).
Žluté a červené karty: 0. Sezóna bez karet. Pozoruhodné.
Tradiční poděkování: Jako vždy patří velký dík panu Hulcovi za servis na domácím hřišti Pod Vodojemem, a také 
restaauraci Rozvoj, kde se nad výčepem stále rozrůstá sbírka trofejí fotbalového VILYŽE.

Klatovská  Kapitol  liga - konečná  tabulka  a  statistiky
Po základní části VILYŽ TEAM uzavíral osmičlennou tabulku s jediným vítěz-

stvím, šesti porážkami a skóre 12:27. 

Skupina o umístění na 9.-15.místě – konečná tabulka
Poř. Název týmu Skóre Body

9. Magic 6 5 1 0 22 : 8 16
10. ANFK Černý uhlí KT 6 2 3 1 12 : 8 9
11. AFK Geroj Klatovy 6 2 3 1 17 : 14 9
12. Vilyž team Klatovy 6 2 1 3 15 : 18 7
13. SK Chlistov 6 2 1 3 16 : 14 6
14. SK Norton Milence 6 2 0 4 10 : 12 6
15. SH Bukvy Tokio 6 1 1 4 9 : 26 4

Týmu SK Chlistov byl odečten 1 bod za 1 neodpískaný zápas. 

Kromě počasí se v závěrečném zápase VILYŽE proti  NORTONU MILENCE nevydařilo vůbec nic.
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MEMORIÁL LÁDI NEDVĚDA 
(18. 3. 2017., Klatovy) 

Po dvouletém panování týmu TADY A TEĎ ovládli  
8. ročník Memoriálu Ládi Nedvěda hráči klatovského 
MAGIKU. K turnaji přistoupili poměrně svérázným způ-
sobem, když dorazili v neúplné sestavě čítající čtyři hráče,  
a svůj kádr do základní sestavy šesti hráčů doplňovali 
pomocí výpůjček členů v danou chvíli nehrajících týmů.  
Nutno dodat, že si vybírali vždy ty nejlepší a s touto drzou 
taktikou si dokráčeli pro celkové prvenství.
Největším soupeřem bylo vítěznému MAGIKU mužstvo 
TADY A TEĎ, které ve vzájemném zápase podlehlo těsně 
2:3, a v tabulce skončilo na druhé příčce. Třetí místo bra-
li VILYŽ ALLSTARS, kteří se tradičně vyhecovali proti 
VILYŽ TEAMU KT a porazili jej výsledkem 2:1. VILYŽ 
TEAM KT skončil s jediným bodem poslední, ale zisk ono-
ho bodu byl skutečným fotbalovým zážitkem, neboť VILYŽ 
TEAM dotáhl k remíze zápas, ve kterém už s mužstvem 
TADY A TEĎ prohrával o čtyři branky.
Druhá část turnaje tradičně proběhla v restauraci Rozvoj, 
kde hráči VILYŽE zanechali ty zbytky sil, které nezůstaly 
na hřišti.

VILYŽ TEAM KT – VILYŽ ALLSTARS . . . . . . . . . . . . 1:2 
(Palát - Laštovka, L. Ponocný)

VILYŽ TEAM KT – MAGIC KT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0:2  
VILYŽ TEAM KT – TADY A TEĎ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:4

(branky za Vilyž KT Nový 3, Hulec)
VILYŽ ALLSTARS – MAGIC KT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:5

(branka za Allstars Podlaha)
VILYŽ ALLSTARS – TADY A TEĎ . . . . . . . . . . . . . . . . 1:2

(L. Ponocný)
MAGIC KT – TADY A TEĎ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:2

 1. MAGIC KT 10:3 9 b.
 2. TADY A TEĎ    8:8 4 b. 
 3. VILYŽ ALLSTARS    4:8 3 b.
 4. VILYŽ TEAM KT    5:8 1 b.

JAVORKOP
 (19.8. 2017, Javor u Klenové)

Během letní ligové pauzy si VILYŽ zahrál na 7. ročníku 
turnaje JAVORKOP, který se koná jako Memoriál Járy  
Vilda, a který je pořádán místním Obecním úřadem v Javo-
ru u Klenové. Ve své premiéře na tomto sympatickém klání 
se však pánové z VILYŽE příliš nepředvedli. Prezentovali 
se fotbalem plným nepřesností a svým soupeřům nejednou 
pomohli ke skórování. Po dvou porážkách od SEŠÍVEK 
(1:2, gól za VILYŽ Aleš Janda) a KLENOVÉ (0:1), a dvou 
vítězných zápasech obsadil VILYŽ TEAM celkové třetí mís-
to z pěti účastníků. V zápase s domácím JAVOREM (2:0)  
se dvakrát prosadil Jan Hulec. V závěrečném utkání s tý-
mem CHALUPY (2:1) se trefili Martin Skalický a Josef 
Valenta.

TURNAJ ZMRZLEJCH PTÁKŮ  
(16.12. 2017, Plzeň - Bory)

Podeváté se na umělém povrchu hřiště na Slavii v Plzni  
na Borech odehrál zimní Turnaj zmrzlejch ptáků. A popá-
té v řadě si trofej za první místo v tomto futsalovém turnaji 
odnesli TAHOUNI.
V úvodním utkání na sebe narazili pořádající VILYŽ 
TEAM a VSP AUTO. VSP začali lépe a po deseti minutách 
zápasu vedli 2:0. VILYŽ TEAM  do poločasu výsledek oto-
čil, takže po 25 minutách vedl 3:2. V druhé polovině utkání 
ale VSP  využili svých zkušeností z futsalových hřišť a VI-
LYŽ TEAMU gólově utekli. VILYŽ v závěru pouze korigo-
val výsledek na 5:7.
Ve druhém zápase mezi TAHOUNY a VSP AUTO se zro-
dila remíza 7:7, takže již před začátkem závěrečného duelu 
bylo jasné, že VILYŽ nenaváže na své turnajové tituly z let 
2008 a 2010. 
V souboji VILYŽ TEAMU s TAHOUNY tahal pořádající 
VILYŽ od začátku za kratší konec, a přestože se zhruba ve 
třetině zápasu držel na dostřel (3:4), stupňujícímu se tlaku 
TAHOUNŮ nakonec podlehl.V závěru VILYŽ svým cha-
otickým výkonem dovolil TAHOUNŮM skórovat z téměř 
každé akce, takže utkání skončilo debaklem 4:16.
Titul nejlepšího střelce z loňského roku obhájil Jiří Souček 
z TAHOUNŮ, který se ve dvou zápasech trefil celkem osm-
krát.

VILYŽ KT – VSP AUTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:7
(za Vilyž Fait 2, Ponocný, Přibík, Varga)

VILYŽ KT – TAHOUNI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:16
(za Vilyž Ponocný 3, Gašpár)

TAHOUNI – VSP AUTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:7

  1. TAHOUNI 23:11 4 b.

 2. VSP AUTO 14:12 4 b.

 3. VILYŽ TEAM    9:23 0 b.

DALŠÍ  TURNAJE  VILYŽE  V  ROCE 2017

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

Netradiční útočník Jan Fait, tradiční 
“potápěč” Martin Heský, a nejen na snímku 
rozmazaný brankář Zdeněk Lapáček. Na 
Turnaji zmrzlejch ptáků se zase děly věci!

Ivan Gašpár v souboji s Martinem Ponocným (“Láďa Cup”).

Sestava VILYŽE na Turnaji zmrzlejch ptáků.

Hvězdy VILYŽE Ivan Gašpár a Petr Skřivan. Na turnaji v Javoru u Klenové se od této sestavy čekalo víc.

Ani VILYŽ TEAM nestačil na Láďa Cupu na vítězný MAGIC.
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Šel jsem si s kámošema po 
letech zakopat fotbal. Hrál jsem jako za mlada.

Holt, co neumíš, 
to nezapomeneš.

Vůbec nechápu tu módu 
vícevrstvejch toaleťáků.

Chybí mi tam 
takovej ten ... ... osobní kontakt.

Motal jsem se včera v hospodě 
na sále kolem aparatury 
a ňáký mladý prej jestli 
nejsem DJ.

Povídam jim ze srandy 
že jo, a oni hned 
co prej jako mícham.

He he, povídam, 
rum s kolou 
nebo fernet s tonikem.

Soused loni umyl 
auto v řece.

Teď prej ho za to v noci 
chodí strašit ...

... duch lachtana 
Gastona.
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Dneska jsem musel 
poprosit jednu starou paní 
u nás v baráku ...

... aby mi pomohla 
s kočárkem do schodů.

Těch šedesát lahváčů 
už přece jenom 
něco váží.

Soused od nás z baráku 
už se zase pokusil oběsit.

Zkouší to každou chvíli, 
ale nějak mu to nevychází.

U nás ve vchodě 
mu přezdíváme 
sériovej sebevrah.

Bojuju teď 
s následkama chřipky, 
co jsem měl minulej tejden.

Bylo mi při ní tak zle, 
že jsem prohlásil, 
že už nikdy nebudu pít.

Bojim se, 
jestli si to náhodou 
někdo nezapamatoval.

Přítelkyně si furt stěžuje, 
že v noci chrápu tak, 
že vůbec nemůže spát.

Říkám jí, ať se tedy 
odstěhuje někam pryč.

Nemůžu za to, 
že bydlí hned 
ve vedlejším vchodě.
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Dvacet let VILYŽ TEAMU KT
Co se může zrodit z hospodského hecu, kdy se nad ránem v hlavách opilců rodí nápady, jejichž životnost se počítá na minuty?  
Ve výjimečných případech třeba fotbalový tým, který za dvacet let své existence sehraje 344 zápasů v Klatovské lize a přibližně stejný počet utkání 
v rámci různých turnajů, z nichž tři ročně si dokon  zce sám pořádá. Tým, v jehož barvách v lize a na turnajích nastoupí během dvaceti let okolo sto 
padesáti hráčů. Někteří z nich třeba jen na jeden nebo dva zápasy, jiní se v zeleném a později oranžovém dresu objevují po celou dobu jeho existence. 
To je stručně popsaná historie VILYŽ TEAMU KLATOVY, který v roce 2018 slaví dvacetileté výročí svého založení. Nabízíme vám šest okomen-
tovaných fotografií, které ilustrují prvních šest let existence VILYŽ TEAMU. 
Další archivní snímky včetně podrobnějšího popisu historie mužstva najdete na stránkách www.vilyz.cz/vilyzteam.

Na tomto unikátním a dosud nezveřejněném snímku je zachycena sestava VILYŽ TEAMU 
KT v historicky prvním ligovém zápase. Odehrál se na jaře roku 1998 na hřišti v Mochtíně 
a VILYŽ v něm podlehl domácím PS KŘEČ výsledkem 0:3. Na třetí branku v síti VILYŽ 
TEAMU se dodnes vzpomíná, neboť při ní brankář VILYŽE Jan Piorecký výkopem od brány 
trefil pozadí spoluhráče Tomáše Vítka, načež míč k překvapení daleko stojících hráčů sou-
peře skončil v bráně VILYŽE. Od této chvíle VILYŽ ví, čemu se ve fotbalové hantýrce říká  
„gól z půlky“. Jediným momentem v zápase, kdy VILYŽ TEAM  zchladil nadšení týmu  
PS KŘEČ byla akce, při níž jeden z hráčů VILYŽE kopl míč, patřící domácím, doprostřed 
nedaleké požární nádrže.

Na fotografii z roku 1999 je možné spatřit hned tři hráče, kteří v dresu VILYŽE nastupují dodnes. 
Snímek byl pořízen na hřišti Masarykovy ZŠ, kde VILYŽ TEAM odehrál svých prvních devět se-
zón. Povrch hrací plochy se i po krátké přeháňce dokázal přeměnit ve slušné bahýnko, čehož uměl 
VILYŽ TEAM využít v souboji s techničtějšími (rozuměj všemi ostatními) soupeři. Přesto na svůj 
první bod čekal tým VILYŽE více než dva roky, konkrétně do neděle 18.6. 2000, kdy po sérii osma-
třiceti ligových proher v řadě urval remízu s týmem BACIL KT.

Rok 2000 a další historický mezník – první vítězný zápas v Klatovské lize, a to nad týmem 
MAGIC STARS, který byl jedním z hlavních inspiračních zdrojů při zakládání fotbalové-
ho VILYŽ TEAMU. Branky VILYŽE při tomto vítězství zaznamenali Jiří Binia a Martin 
Přibík.

V květnu roku 2001 proběhl na fotbalovém hřišti v Plzni – Liticích první ročník turnaje  
VILYŽCUP. Ze zvědavosti, jak by si asi VILYŽ počínal na velkém fotbalovém hřišti s jedenácti 
hráči v poli, se zrodila tradice. V roce 2018 se tento vlajkový turnaj VILYŽE uskuteční už po šest-
advacáté (v prvních letech se VILYŽCUPY konaly dvakrát do roka).

Zisk první trofeje, a to poháru za vítězství v turnaji PIVOŇKA CUP. Stalo se 12.10. 2002 
v Plzni – Bukovci.

V roce 2003, tedy v šesté sezóně v Klatovské lize, se v dresu VILYŽE objevili hráči jako Ivan Gašpár  
nebo Jan Hulec, kteří dokázali vytáhnout mužstvo na vyšší příčky tabulky. VILYŽ TEAM se tak 
přehoupl z kategorie „jisté body pro soupeře“ do „stát se může cokoliv“.



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  2017

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


