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Z díla T. & J. Kingových
Zájezd prostatiků v motorestu
Přijeli k nám autobusem,
na záchod to brali klusem, 
močili tam pouze,
zato velmi dlouze.

(sb. Světem křížem krážem a zase zpátky)

Plody nešťastné lásky
Sedí doma, tiše pláče,
slzy kanou do lahváče,
(měl se vysrat na tu pičku),
naředil ho na osmičku.

(sb. Miluji, miluješ - nepůjdeš?)

Inzerát
Daruji manželku za odvezení,
poslední dobou s ní stejně nic není,
daruji manželku zašitou v pytli,
nerad bych aby mě u toho chytli.

(sb. Nesnesitelná lehkost blití)

Hádanky Vilyže
Jak se nazývá lyžařská disciplína, ve které  
soutěží pouze nevyholené závodnice?

Jak se říká situaci, při níž jsou na pánských  
záchodcích všechny kabinky obsazené?

Kam se chodí modlit uživatelé návykových  
látek?

Jak se říká místu startů a přistání letadel  
s častým výskytem turbulencí?

Jaké je nejoblíbenější rozpočítadlo dětí  
kanibalů?

 (Bobří slalom)

Citát VILYŽE: „Hoď kamenem, kdož jsi bez těstoviny.“ (Skutečná tlačenice)

(Do kostela nejsjetější trojice)

(Bletiště)

(Vařila myšička myšičku)



Vilyž č. 42

3

VILYŽCUP XXVII. (8. 6. 2019, Plzeň – Litice)
Stejně jako v roce 2018 se i tentokrát  

sešla na hřišti v Liticích pouze čtyři muž-
stva, protože pátý přihlášený tým, FC 
ALL-IN, svou účast na poslední chvíli  
odvolal. Naopak BAKER TEAM, který 
před rokem chyběl, se tentokrát dostavil 
v nabité sestavě a do posledních chvil usi-
loval o titul. Ten však po dlouhých sedmi 
letech čekání skončil v rukou pořádajícího 
VIYLYŽ TEAMU.

Pozměněný systém turnaje (každý  
s každým dvakrát ve zkrácené hrací době) 
se ukázal být správnou volbou, protože 
odpadla únavně dlouhá utkání a každý 
tým získal možnost odvety za první zápas. 
Od úvodních střetnutí se bitva o celkové  
prvenství zúžila na dva týmy - VILYŽ 
TEAM a BAKER TEAM. O zisku poháru 
nakonec nerozhodl ani počet bodů (u obou 
celků 15), ani vzájemné zápasy (0:1 a 1:0), 
takže ke slovu přišlo celkové skóre. A to měl 
pořádající VILYŽ TEAM o něco lepší, tu-
díž se ve značné euforii chopil poháru pro 
vítěze. Shodně k tomu pěti brankami při-
spěli Martin Gemov a Zdeněk Lapáček, 
po jednom gólu přidali Vladimír Horejš  
a Martin Skalický. Jedinou střelu za svá 
záda pustil brankář Josef Valenta. Finální 
skóre pak určilo i pořadí na třetím a čtvr-
tém místě, kdy lepší poměr vstřelených  
a obdržených branek rozhodl ve prospěch 
NC TO JE JEDNO.

PŘEHLED VÝSLEDKŮ

BAKER  -  NC  TO JE JEDNO 1:0

VILYŽ KT  -  FKKP 2:0

BAKER - FKKP 2:1

VILYŽ KT - NC TO JE JEDNO 2:0

VILYŽ KT - BAKER 0:1

NC TO JE JEDNO - FKKP 2:1

VILYŽ KT - BAKER 1:0

NC TO JE JEDNO - FKKP 1:2

VILYŽ KT - NC TO JE JEDNO 3:0

BAKER - FKKP 6:0

BAKER  -  NC  TO JE JEDNO 1:0

VILYŽ KT  -  FKKP 4:0

KONEČNÁ TABULKA

1. VILYŽ TEAM KT 12:1 15  b.

2. BAKER TEAM 11:2 15  b.

3. NC  TO JE JEDNO 3:10 3 b.

4. FKKP 4:17 3 b.
FKKP se po triumfu v roce 2018 tentokrát ocitli na opačném konci tabulky.

Sedm let čekali hráči VILYŽE na chvíli, kdy převezmou pohár pro nejlepší celek VILYŽCUPU.

Pět vítězství ze šesti zápasů přineslo VILYŽ TEAMU prvenství v turnaji.
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Adam Laštovka (FKKP) sleduje gólové zakončení Zdeňka Lapáčka (VILYŽ).

Bez špízů od Zevláků si nelze VILYŽCUP dost dobře představit.Jakub Topinka (VILYŽ) uklízí míč před hráči týmu NC TO JE JEDNO.

Vladimír Horejš (VILYŽ) se snaží obrat o míč Aleše Herrmanna (FKKP). Luděk Varga (VILYŽ) chystá dlouhý nákop v zápase s FKKP.

DALŠÍ  TURNAJE  VILYŽE  V  ROCE 2019
Kromě VILYŽCUPU zvedal VILYŽ TEAM pohár nad hlavu ještě při březnovém Memoriálu Ládi Nedvěda a srpnovém Javorkopu. Podrobnosti z obou turnajů na straně 6.



Vilyž č. 42

5

SK CHLISTOV - VILYŽ TEAM KT
11:0  (5:0) 
Branky: Kolář 5 (15.,20.,25.,34.,45.), Bláha 
2 (22.,37.), Pretzelmayer (24.,32.), Kuželík 
(25.), Sukovatý (46.)
Rozhodčí:  Pavel Melichar (SH Bukvy Tokio) 
- známka 1,00
Nejlepší hráč utkání: neuvedeno
Kompletní domácí nedali svému soupeři 
vůbec žádnou šanci a doslova ho rozdrtili 
výsledkem 11 : 0. Střelcem utkání se stal Jiří 
Kolář, který zaznamenal úctyhodných pět 
branek.

VILYŽ TEAM KT - AFK GEROJ KLATOVY   
0:4  (0:2)    
Branky: Ponocný 3 (17.,25.,47.-pen.),  
Hodan (27.) 
Rozhodčí: z  lidu - Tomáš Nejdl (Magic) - 
známka 1,00, k utkání se nedostavil delego-
vaný rozhodčí z týmu Red Dogs Kal
Nejlepší hráč utkání: Pavel Ponocný (AFK 
Geroj Klatovy)
Ve slušně odehraném utkání měli více ze 
hry hosté. Rozdílovým hráčem se ukázal být  
Pavel Ponocný z Geroje, který v tomto utkání 
zaznamenal hattrick, a navíc svůj tým výbor-
ně dirigoval.

MODRÁ NUDLE KT - VILYŽ TEAM KT    
7:2  (4:0) 
Branky: Marek 4 (3.,13.,25.,27.), Šmolc 
J. st. 2 (9.,49.), Farný st.(38.) – Lapáček 2 
(30.,45.)
Rozhodčí:  Milan Partyngl (ST Smrk Klato-
vy) -  známka 1,00
Nejlepší hráč utkání: Michal Marek (Modrá 
nudle Klatovy)
Ve slušně hraném utkání měl od začátku 
převahu domácí tým. Modrá nudle dobře 
kombinovala, po většinu zápasu držela míč 
na svých kopačkách a dávala jednu bran-
ku za druhou. Střelecky se blýskl domácí  
Michal Marek, který v  tomto utkání vsítil 
čtyři branky. Ve druhé půli hosté dokázali 
vstřelit alespoň dva góly, jejich autorem byl 
Zdeněk Lapáček. Hosté se tak až ve třetím 
utkání dočkali vstřelené branky.

VILYŽ TEAM KT - DIVADLO SNŮ KT
1:3  (1:2)
Branky: Vaverka (14.) – Pohanka (1.), Ture-
ček (24.), Hosnedl (36.)
Rozhodčí: Tomáš Nejdl  (Magic Klatovy) - 
známka 1,00 
Nejlepší hráč utkání: Adam Hosnedl (Diva-
dlo snů Klatovy)
Běžela teprve 19. sekunda utkání a šutér 
hostů Pohanka se radoval z bleskového gólu. 
Další branka padla až ve 14. minutě zápasu, 
kdy na 1:1 vyrovnal domácí Vaverka. Hosté 
si však ve 24. minutě vzali své vedení zpět,  
a první půli tak vyhráli 1:2. Mužem utkání byl 
hostující Adam Hosnedl, který spolehlivě sbí-
ral míče ve středu hřiště, a ještě vyrážel k ne-
bezpečným protiútokům. Po dvou gólových 
přihrávkách pro své spoluhráče ve 36. minutě 
vyrazil do brejku, a ten i přes faul brankáře 
dotáhl k  brance na 1:3. Unavení domácí se  
po zbytek utkání na zvrat nezmohli. 

BUVOLSS NÝRSKO - VILYŽ TEAM KT
5:1  (2:0)  
Branky: Matějka 2 (22.,48.), Baran (14.), 
Groza (40.), Šlehofer (49.) – Hulec (43.)
Žluté karty: 12. Jan Fait (Vilyž team KT) - 
ruka mimo vápno
Rozhodčí: Jiří Zavřel (Divadlo snů Klatovy) 
- známka 1,50
Nejlepší hráč utkání: Jan Fait (Vilyž team KT)
Skóre se měnilo až ve 14. minutě utkání, 
kdy domácí využili přesilovou hru po žlutém 
potrestání gólmana Faita. Skóre se znovu 
měnilo ve  22. minutě, kdy na poločasových 
2:0 upravil domácí Matějka. Úvod druhé 
půle domácí zaspali, a tak se hosté dostávali 
do šancí a byli lepším týmem, jenže vstřelit 
branku byl pro ně velký problém. O výhře 
domácích definitivně rozhodl ve 40. minutě 

Groza, když zvýšil na 3:0. Hosté ve  43. mi-
nutě přece jen snížili na 3:1 Hulcem, domácí 
však v závěru utkání přidali další dvě branky, 
a nakonec zaslouženě vyhráli.

SH BUKVY TOKIO - VILYŽ TEAM KT
4:2  (0:2)
Branky: Šilhavý 2 (35.,49.), Nohava (44.), 
Hybšman (50.) – Vaverka (2.), Janda L.(17.)
Žluté karty: 6. Jan Fait (Vilyž team Klatovy) 
- ruka mimo pokutové území
Rozhodčí: Volf (Bukvy Tokio) - známka 1,00 
Nejlepší hráč utkání: Jan Fait (Vilyž team KT)
Hosté vstoupili do utkání výborně a již od 
2. minuty vedli 0:1 brankou Vaverky. V  17. 
minutě na 0:2  zvýšil Lukáš Janda. Do dru-
hé půle vstoupily Bukvy polité živou vodou, 
rázem jich bylo plné hřiště a začaly střílet 
i branky. Hostující gólman Fait sice podal 
výborný výkon, konečnou porážku 4:2 však 
odvrátit nedokázal.

VILYŽ TEAM KT - ST SMRK KLATOVY
0:5  (0:1 )
Branky: Partyngl T. 3 (23.,35.,49.), Zdeněk 
(42.), Holobradý (45.)
Rozhodčí: Pavel Melichar (SH Bukvy Tokio 
(SH Bukvy Tokio) - známka 1,00 
Nejlepší hráč utkání: Tomáš Partyngl (ST 
Smrk Klatovy)
Nečekaně vyrovnané utkání se spoustou 
neproměněných šancí na obou stranách. 
Kompletní hosté v závěru Vilyž team uběhali  
a nakonec vyhráli 0:5. Výsledek utkání však 
neodpovídá dění na hřišti.

SK CHLISTOV - VILYŽ TEAM KLATOVY
2:3  (0:2)
Branky: Pretzelmayer J. 2 (35.,40.) – Lapá-
ček 2 (10.,20.), Janda L.(43.)
Rozhodčí: Jiří Švátora (PS Křeč Mochtín) - 
známka 1,00 
Nejlepší hráč utkání: Jaroslav Pavlík (SK 
Chlistov)
Hosté svého soupeře zaskočili a po dvou 
brankách Lapáčka vedli ve  20. minutě 0:2. 
Ve druhé půli se obraz hry obrátil, domácí 
převzali iniciativu a zásluhou Pretzelmayera 
vyrovnali na 2:2. Ve 43. minutě napřáhl hos-
tující Lukáš Janda a brankou na 2:3 rozhodl 
o výhře Vilyže.

VILYŽ TEAM KT - SK NORTON MILENCE 
2:2 (0:0)
Branky: Janda A.(28.), Otépka (41.) – Svo-
boda (39.), Škvarenina Michal (46.)
Rozhodčí: Ondřej Důlovec (FC Řepy) - 
známka 1,00
Nejlepší hráč utkání: Jan Fait (Vilyž team KT)
Utkání proběhlo v  poklidném tempu, bez 
zákeřné hry a hrubých faulů. Přesto muselo 
dojít k ošetřování dvou hráčů, kteří se zranili 
při vzájemném hlavičkovém souboji. Utkání 
bylo vyrovnané, a tak nakonec skončilo spra-
vedlivou remízou 2:2.

DIVADLO SNŮ KT - VILYŽ TEAM KT
1:4  (0:1)
Branky: Pohanka (48.) – Vaverka (4.),  
Lapáček (44.), Skalický (46.), Hulec (46.)
Žluté karty: 30. Tým Divadla snů – hra v 6 
hráčích
Rozhodčí : Jan Krahulec (ANFK Černý uhlí 
Klatovy)  - známka 2,00 
Nejlepší hráč utkání : Jan Hulec (Vilyž team Kt)
Utkání začali lépe hosté, kteří šli již ve  
4. minutě utkání do vedení brankou Vaverky. 
Hosté byli po celou první půli lepším týmem, 
další branku však v  tomto dějství nepřida-
li. Ve  druhé půli hráli domácí chvíli v  šesti  
lidech v poli, a tak byli potrestáni žlutou 
kartou. Nabídnutou přesilovku však Vilyž 
nevyužil. Branky padaly až v poslední deseti-
minutovce. Hosté nakonec zaslouženě vyhráli 
výsledkem 1:4. Nejlepším hráčem utkání byl 
vyhlášen hostující Jan Hulec.

VILYŽ TEAM KLATOVY - FC ŘEPY
8:8  (4:4)
Branky: Lapáček 2 (46.,50.), Janda L. (3.), 

Janda A. (10.), Přibík (13.), vlastní (17.),  
Varga (35.), Vikoň (44.) – Jandoš 4 
(17.,25.,32.,42.), Topinka 2 (20.,36.), Fait 
2 (23.,35.)
Rozhodčí: Radek Mildner (ST Smrk KT) - 
známka 1,00 
Nejlepší hráč utkání: Jan Topinka (FC Řepy)
Velká přestřelka skončila nakonec spravedli-
vou remízou 8:8. 

TADY A TEĎ NÝRSKO - VILYŽ TEAM KT
2:3  (0:2)
Branky: Vostrý (28.), Flor (37.) – Přibík (8.),  
Hulec (24.), Lapáček (46.)
Vyrovnané utkání rozhodla chyba gólmana 
Kovácse, který chvíli před tím střídal v bran-
ce Vostrého. Ten jako brankář jeden gól dal  
a na druhý přihrál.

VILYŽ TEAM KT - SH BUKVY TOKIO    
2:1  (2:0)
Branky:  Lapáček (19.), Janda L.(24.) –  
Melichar (46.)
Rozhodčí: Jiří Zavřel (Divadlo snů Klatovy) 
- známka 1,00
Nejlepší hráč: Daniel Bálek (SH Bukvy Tokio)
Úvod utkání byl celkem poklidný, nevýrazný. 
Zvrat nastal až od 20. minuty zápasu, kdy se 
tým Vilyže sehrál a přestal kazit přihrávky. Vilyž 
Bukvy zatlačil a výsledkem bylo poločasové vede-
ní  2:0. Do druhé půle vstoupili opět lépe hráči 
Vilyž teamu, branku soupeře ostřelovali jak  
u Verdunu, ale proti byl výborný gólman Bu-
kev Bálek. V  duchu přísloví nedáš - dostaneš  
napřáhl ve 46. minutě Melichar a snížil na 2:1. 
Vilyž nakonec své vedení udržel, ale v  závěru 
utkání měl namále.

Klatovská Kapitol liga v malé kopané 2019 
Reportáže na této straně byly převzaty z www.afl.cab.cz. 

V předposledním zápase sezóny porazil VILYŽ TEAM mužstvo TADY A TEĎ 3:2.

V domácím zápase proti ŘEPÁM padlo celkem 16 branek - osm na každé straně.

V Točníku neudržel VILYŽ vedení 2:0 a nakonec domácím BUKVÁM podlehl 2:4.
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MEMORIÁL LÁDI NEDVĚDA 
(23. 3. 2019, Klatovy) 

Obhajobou trofeje z březnového Memoriálu Ládi Ned-
věda vykročil VILYŽ TEAM KLATOVY do sezóny 2019. 
V úvodních dvou zápasech oba favorité turnaje - VILYŽ 
TEAM a MAGIC KT - nezaváhali a připsali si vítězství. 
Ve třetím zápase, tedy souboji dvou papírových outsiderů 
(VILYŽ ALLSTARS a TADY A TEĎ NÝRSKO) byl prů-
běh utkání o něco vyrovnanější. Klíčovým okamžikem zá-
pasu byl necitlivý verdikt rozhodčího, který ukončil první 
poločas aniž by sledoval dění na hřišti, takže rozjetá gólová 
akce, která skončila střelou Libora Ponocného a brankou v 
síti TADY A TEĎ, byla méně než vteřinu před úspěšným 
zásahem přerušena hvizdem. VILYŽ ALLSTARS se v dru-
hém poločase marně pokoušeli o vyrovnání jednogólové-
ho vedení TADY A TEĎ, naopak, v samém závěru zápasu  
inkasovali ALLSTARS druhý gól.
  Čtvrtý zápas mohl rozhodnout o majiteli poháru. VILYŽ 
TEAM se nad MAGIKEM sice ujal vedení brankou Ivana 
Gašpára, ale vlastním gólem Luďka Vargy o něj zase přišel. 
Po remízovém výsledku 1:1 tak musely o vítězi turnaje roz-
hodnout závěrečné dva duely. V prvním z nich si MAGIC 
s přehledem poradil s TADY A TEĎ (4:0), a pak už se je-
nom čekalo, jakým výsledkem skončí bratrovražedný sou-
boj mezi VILYŽ TEAMEM a VILYŽ ALLSTARS. Utkání 
se proměnilo v exhibici VILYŽ TEAMU, když vyčerpaný a 
demoralizovaný tým ALLSTARS, kterému se turnaj vůbec 
nepovedl, schytal debakl 8:1. Celkové skóre tak nakonec 
rozhodlo o konečné výhře VILYŽ TEAMU.

VILYŽ TEAM KT – TADY A TEĎ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:0
(Vikoň, L. Ponocný) 

VILYŽ ALLSTARS – MAGIC KT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0:3
VILYŽ ALLSTARS – TADY A TEĎ . . . . . . . . . . . . . . . . 0:2
VILYŽ TEAM KT – MAGIC KT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:1 

(branka za Vilyž KT Gašpár )
MAGIC KT – TADY A TEĎ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:0
VILYŽ TEAM KT – VILYŽ ALLSTARS . . . . . . . . . . . . 8:1 

(Gašpár 2, Skalický 2, Varga 2, Hulec, Stýblo - L. Ponocný)
 1. VILYŽ TEAM KT    11:2 7 b.
 2. MAGIC KT    8:1 7 b.
 3. TADY A TEĎ    2:6 3 b. 
 4. VILYŽ ALLSTARS    1:13 0 b.

JAVORKOP
 (17.8. 2019, Javor u Klenové)

Třetí účast na tomto memoriálovém turnaji nedaleko Kla-
tov tentokrát VILYŽ TEAM proměnil v suverénní jízdu. Ve 
čtyřech utkáních neztratil ani bod a brankář Jan Fait přišel 
o turnajovou neprůstřelnost až v posledním zápase s domá-
cím mužstvem. S pěti zásahy ve čtyřech zápasech se dařilo 
střelci Zdeňku Lapáčkovi. Po dvou bídných představeních v 
předchozích ročnících turnaje tak VILYŽ TEAM tentokrát 
překvapil možná i sám sebe.

Výsledky VILYŽ TEAMU  v turnaji:
VILYŽ – CHALUPY 3:0  (Lapáček 2, Janda L.)
VILYŽ – RYCHLÝ PÍPY 2:0  (Lapáček, Mildner M.)
VILYŽ – KLENOVÁ 3:0  (Lapáček, Janda L., Přibík)
VILYŽ – JAVOR 2:1  (Lapáček, Přibík)

TURNAJ ZMRZLEJCH PTÁKŮ  
(11.1. 2020, Plzeň - Bory)

V náhradním termínu se konal tradiční předvánoční turnaj 
na umělé trávě v areálu plzeňské Slavie. V prvním zápase si 
VSP AUTO smlsli na pořádajícím VILYŽI. Výborný výkon 
hráčů VSP v poli podpořil skvělý gólman, takže vymodle-
nou čestnou branku na 1:8 dokázal VILYŽ TEAM vstřelit 
až těsně před závěrečným hvizdem, kdy se prosadil Libor 
Ponocný. Do druhého utkání vlétl VILYŽ na TAHOUNY 
a brzy se ujal vedení 2:0. Poté ale přestal proměňovat své 
šance a soupeř se dvěma brankami ještě v prvním poločase 
vrátil do hry. Ve druhé části se iniciativy chopili TAHOU-

NI a šli do vedení 3:2. VILYŽ TEAM nakonec tři minuty 
před koncem z posledních sil srovnal na konečných 3:3. V 
závěrečném zápase mezi TAHOUNY a VSP AUTO se zrodil 
totožný remízový výsledek, takže se z celkového prvenství 
podruhé v řadě radovali hráči VSP AUTO.

VILYŽ KT – VSP AUTO 1:8
(za Vilyž L. Ponocný)

VILYŽ KT – TAHOUNI 3:3
(za Vilyž L. Ponocný, Lapáček, L. Janda)

TAHOUNI – VSP AUTO 3:3

 1. VSP AUTO 11:4 4 b.
 2. TAHOUNI 6:6 2 b.
 3. VILYŽ TEAM 4:11 1 b.

DALŠÍ  TURNAJE  VILYŽE  V  ROCE 2019

Jako Jekyll a Hyde, sezóna dvou tváří, tak by se dalo stručně popsat účinkování  
VILYŽ TEAMU KLATOVY ve 23. ročníku Klatovské ligy. Po nevídaně bídném vý-
konu v jarní části soutěže, kdy VILYŽ TEAM ze sedmi zápasů nezískal ani bod a s 
hrozivým skóre 6:39 skončil na dně tabulky skupiny B, se situace zcela obrátila v 
podzimní části ligy, kdy VILYŽ ani jednou neprohrál. Ze šesti zápasů čtyři vyhrál 
a v tabulce o 9.-15. místo skončil na špici. Jedním z důvodů této proměny byla zlep-
šená účast hráčů na zápasech a dobrá forma nových tváří v dresu VILYŽE - Ru-

Klatovská  Kapitol  liga - konečná  tabulka  a  statistiky

Tabulka střelců  
VILYŽE

1.  Lapáček Zdeněk 9
2.  Janda Lukáš 4
3.-4. Hulec Jan 3
  Vaverka Rudolf 3
5.-6. Janda Aleš 2
  Přibík Martin 2
7.-10. Otépka Milan 1
  Skalický Martin 1 
  Varga Luděk 1
  Vikoň Jiří 1

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

9. Vilyž team Klatovy 6 4 2 0 22 : 16 14
10. SK Chlistov 6 4 0 2 21 : 9 12
11. SK Norton Milence 6 3 2 1 17 : 6 11
12. Tady a teď Nýrsko 6 3 1 2 26 : 11 10
13. Divadlo snů Klatovy 6 2 0 4 11 : 27 6
14. SH Bukvy Tokio 6 1 0 5 17 : 35 3

Tým FC Řepy byl vyloučen po třech kontumovaných utkáních.

dolfa Vaverky a Lukáše Jandy. V podzimní části tak VILYŽ TEAM oplatil jarní porážku hned třem týmům -  
SK CHLISTOV, DIVADLU SNŮ i BUKVÁM TOKIO.
  Podobná situace je však v posledních sezónách pro VILYŽ typická - po bídném jaru přichází podzimní zmrt-
výchvstání. I v letech 2017 a 2018 končil VILYŽ na chvostu jarní tabulky, aby pak na podzim bez problémů 
sbíral body. K poslednímu obratu přispěly také dva triumfy v letních pohárech - VILYŽCUPU a JAVORKOPU, 
po nichž se tým dostal do psychické pohody.
Vstřelené branky: 28. Postaralo se o ně 10 střelců, jednu branku si soupeř (FC ŘEPY) vstřelil sám. 
Obdržené branky: 55. Celkový průměr 4,23 branky na zápas navyšují především vysoká jarní prohra v 
Chlistově (0:11) a domácí přestřelka s FC ŘEPY (8:8).
Nejvyšší vítězství: 4:1. Na hřišti DIVADLA SNŮ to byl dlouhou dobu napínavý zápas, který rozhodly až tři 
slepené branky VILYŽE ze závěru utkání.
Nejvyšší prohra: 0:11. Nejhorší možný scénář pro zahájení nového ročníku. Na hřišti SK CHLISTOV se 
hned v prvním kole konala demolice VILYŽ TEAMU.
Nejdivočejší výsledek: 8:8. Zápas, na který málokdo zapomene. Hosté z týmu FC ŘEPY se k utkání dostavili 
v počtu 4+1, tedy o jednoho hráče méně, než kolik je zapotřebí pro základní sestavu. VILYŽ s plnou střídač-
kou v duchu fair play upravil sestavu na stejný počet hráčů a během 17 minut  prvního poločasu vedl 4:0. 
Hosté však zkušeně přečetli hru VILYŽE a chytře upravili taktiku. V poločase tak už byl stav nerozhodný 
4:4. Ve druhé půli šli hosté, hrající bez možnosti střídání hráčů dokonce do vedení a VILYŽ TEAM byl 
nakonec rád za bod, který mu se štěstím v poslední minutě vystřelil Zdeněk Lapáček.
Kanonýr VILYŽE: Zdeněk Lapáček. Pošesté za sebou nastřílel nejvíce branek z hráčů VILYŽE, když se 
tentokrát v lize trefil devětkrát. Úspěšnou sezónu korunoval na slavnostním vyhlášení výsledků ligy ziskem 
ceny Osobnost Klatovské ligy 2019.
Čisté konto: 0. Brankář Jan Fait odchytal všech 13 ligových zápasů, ale tentokrát ani jeden s „nulou“. Nej-
blíže k tomu byl v podzimním utkání na hřišti DIVADLA SNŮ, ale o zápasovou neprůstřelnost přišel dvě 
minuty před závěrečným hvizdem.
Premiérové góly za VILYŽ: Hned čtyřikrát se v sezóně trefil Lukáš Janda a tři branky si v novém dresu 
připsal Rudolf Vaverka. Jednou se radovala další nová posila, Jiří Vikoň. Nováčci v barvách VILYŽE  
se tak postarali o více než čtvrtku nastřílených ligových gólů v sezóně.
Žluté karty: 2. Obě si vysloužil brankář Jan Fait, v obou případech za ruku mimo pokutové území. A v 
obou těchto zápasech byl navzdory kartám a porážkám VILYŽE vyhlášen nejlepším hráčem utkání.  
Pozoruhodné.
Červené karty: 0.
Tradiční poděkování: I v roce 2019 se o hřiště a zázemí týmu skvěle staral pan Hulec. A výčep hotelu Roz-
voj i nadále slouží jako místo příjemné relaxace po zápasech či turnajích, ale i jako stálá výstava rozšiřují-
cího se počtu trofejí VILYŽ TEAMU.

Na Turnaji zmrzlejch ptáků bojoval VILYŽ se střeleckou potencí. Za 100 minut hry vsítil pouhé čtyři branky.
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Nejsem na to správnej typ.
Naposledy mě obral  
i automat na lahve.

Tak jasně,  
každej má svý mouchy.

Dneska bylo ale pěkně  
sufukózní počasí.

Říkám, že dneska bylo 
fakt sufukózní počasí.

No tak jděte do prdele,  
vy když vymyslíte nějaký 
nový slovo, tak se všichni 
můžou posrat smíchy.

Nad tou dnešní technikou 
člověk někdy fakt žasne.

Nedávno jsem chcal do 
supermoderního  
vyhřejvanýho pisoáru.

Pak mi řekli, že to byl 
sušák na ruce.

Končím s hazardem.

Ani já nejsem  
žádnej svatoušek.

Rád bych ale zdůraznil, 
že jsem nikdy nepašoval 
diamanty ani nenezná-
silnil Miss Universe.



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   2019

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


