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Z díla T. & J. Kingových
Pražský příběh
Špitla: Já jsem Zuzka z Libně,
vypadala velmi slibně.
Říkám: Já jsem Pepa z Tróje,
chvilku budeš jenom moje.
Zbil mne za ta vilná slova
její frajer ze Žižkova.
(sb. Miluji, miluješ, nepůjdeš?)

Lesní příběh
Na tý louce zelený
šlápl jelen na hleny,
myslivec  se válí v seně, 
vykouří tam dvacku denně.
(sb. Keře-stromy-tráva-les)

Svedena labužníkem
Pozval ji na zavináče,
přivedl ji do jináče.
(sb. Miluji, miluješ, nepůjdeš?)

Horský pych
Ukradli dva bezdomovci
na salaši psa a ovci,
na dotaz upřímně odpoví:
Psí bylo lepší než skopový.
(sb. Světem křížem krážem a zase zpátky)

Hádanky Vilyže
Proč by se Ikaros nikdy nenaučil češtinu? (protože v ní je 7 pádů)

Jak na sebe hledí dva zamilované kameny? (jako na oblázek)

Co by bylo místní specialitou, kdyby ve 
Štramberku žili Japonci? (štramberské sushi)

Podle čeho jezdí vlaky v pekle? (podle jízdního zlořádu)

Jak se nazývá letištní obchod s  ošklivým 
zbožím? (beauty free shop)

Zkurvená nuda...
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VILYŽCUP XX. ( 19.5. 2012., Plzeň - Litice)
Nejdůležitější úkol roku 2012 byl splněn - VILYŽ TEAM KLATOVY zvítězil v jubilejním dvacátém pokračování svého turnaje (nejedná se  

o počet ročníků, v některých letech se konaly dva díly turnaje ročně). Na fotbalovém hřišti u řeky Radbuzy hráči VILYŽE konečně utnuli vítěznou 
sérii trojnásobných držitelů této trofeje, týmu FKKP.

Bylo to však drama až do samého závěru turnaje. Na jeho konci s  totožným bodovým ziskem skončili na prvním místě tabulky tři adepti  
na titul: VILYŽ, FKKP a NC TO JE JEDNO. O vítězi nedokázala rozhodnout ani bilance vzájemných zápasů, a na skóre se tentokrát po vzájem-
né dohodě nebral ohled (jinak by bez diskusí zvítězili hráči FKKP). Ke slovu tak přišel netradičně pojatý penaltový rozstřel - každý tým zah-
rával proti oběma svým soupeřům 5 pokutových kopů. Rozhodoval celkový počet úspěšných pokusů. Díky disciplinovanosti kopajících hráčů  
a skvělým zákrokům brankáře Petra Kasla vyšli z  penaltové rulety vítězně hráči pořádajícího VILYŽ TEAMU. Trojnásobní šampióni z  FKKP  
se museli spokojit se stříbrnou pozicí a na bronzové příčce (kuriózně již popáté v řadě) skončili hráči NC TO JEDNO. Čtvrté místo bral tentokrát 
MAGIC “A”. Zajistil si jej tříbrankovou výhrou nad pražským BELZEPUBEM, který posledním místem v turnaji zopakoval svůj výsledek z roku 2010.

Do velkého finále v  podobě penaltového rozstřelu dokráčel VILYŽ TEAM po řadě čtyř dramatických utkání, v  nichž sice obdržel pouhé  
tři branky, zároveň se sám do sítě soupeřů trefil pouze pětkrát. Všechny tři výhry byly vždy o jediný gól, žádná velká kanonáda se nekonala. Dvěma 
zásahy do sítě soupeře se blýskl Martin Skalický, po jedné brance přidali Tomáš Mach, Radim Steiner a Luděk Varga.

Rozsáhlou fotoreportáž z tohoto turnaje najdete na www.vilyz.cz/vilyzteam.

Přehled výsledků :
VILYŽ TEAM - NC TO JE JEDNO 0:1

VILYŽ TEAM - MAGIC “A” 1:0

VILYŽ TEAM - FKKP 3:2

VILYŽ TEAM - BELZEPUB 1:0

NC TO JE JEDNO - MAGIC “A” 2:1

NC TO JE JEDNO - FKKP 1:3

NC TO JE JEDNO - BELZEPUB 1:0

MAGIC “A” - FKKP 1:5

MAGIC “A” - BELZEPUB 3:0

FKKP - BELZEPUB 7:1

Konečné pořadí po penaltách:
1. VILYŽ TEAM 5:3 9 b.
2. FKKP 17:6 9 b.
3. NC TO JE JEDNO 5:4 9 b.
4. MAGIC “A” 5:8 3 b.
5. BELZEPUB 1:12 0 b.

Tito hráči VILYŽ TEAMU KT se zasloužili o zisk titulu z XX. VILYŽCUPU.

Gólovou akci v zápase proti FKKP zakládají Jiří Špaček a Martin Sklalický.

Mužstvo NC TO JE JEDNO se popáté za sebou umístilo na bronzové příčce.Příprava tradičních litických špízů.
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Ani z tohoto závaru před brankou NC TO JE JEDNO nedokázal VILYŽ TEAM vytěžit gól. V utkání zvítězil jeho soupeř 1:0.

Práce za barem je často stejně náročná jako fotbalové souboje na hřišti. Brankář VILYŽ TEAMU Petr Kasl obdržel v turnaji nejméně gólů.

Zápas mezi FKKP a NC TO JE JEDNO (3:1). Radim Steiner dostal svého soupeře na lopatky. Jakub Topinka bojuje s hráči NC TO JE JEDNO.

V závěrečném penaltovém rozstřelu vyráží Petr Kasl z VILYŽ TEAMU střelu Davida Müllera z týmu NC TO JE JEDNO.
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RED DOGS KAL - VILYŽ TEAM KT 
2 : 2 (0 : 1)
Branky : Urban (39.), Šlegl (40.) - Lapáček 
(15.), Hulec (48.)
Žlutá karta : 0
Rozhodčí : Miroslav Toman (SK Panters) - 
známka 1,50
Nejlepší hráč utkání : neuvedeno
Velmi pohledné prvoligové utkání nabídlo 
dramatickou podívanou až do závěrečného 
hvizdu. Oba týmy vsadily na kombi-
nační hru, držení míče vyznělo lehce lépe 
pro domácí. Do vedení šli v 18. minutě 
překvapivě hosté brankou Lapáčka, domácím 
se však ve druhé půli podařilo skóre otočit  
na svojí stranu. Hosté zaslouženě vyrovnali 
dvě minuty před koncem agilním Hulcem.

VILYŽ TEAM KT  - BUVOLSS NýRSKO  
1 : 0   (0 : 0)
Branky :  Hulec (49.) 
Žlutá karta : 31. Jan Hulec (Vilyž team Kla-
tovy) – faul na brankáře
Rozhodčí : Roman Bína (BS Stars) - známka 1,00 
Nejlepší hráč utkání : Petr Skřivan (Vilyž 
team Klatovy)
Hosté v první půli zahodili několik tutovek, 
a tak první poločas skončil bezbrankovou 
remízou. Hosté byli lepším týmem i ve druhé 
půli, jenže střelecké kopačky nechali někde 
doma v  Nýrsku, a když už trefili míč mezi 
tyče, kryl ho výborný gólman domácích 
Skřivan. Ve 49. minutě se do ojedinělé šance 
dostal domácí Hulec a rozhodl o třech bodech 
pro svůj tým. Pro hosty se tak v kruté kráse 
potvrdilo přísloví „Nedáš, dostaneš“.

SK CHLISTOV  - VILYŽ TEAM KLATOVY 
2 : 2   (2 : 1)
Branky :  Petruška P. ml. (9.), Hradecký 
(24.) -  Otépka 2 (22.,34.) 
Žlutá karta : 38. Jan Hulec (Vilyž team Kla-
tovy) – faul zezadu
Rozhodčí : Jan Müller (Red Dogs Kal) - 
známka 1,00 
Nejlepší hráč utkání : Milan Otépka (Vilyž 
team Klatovy)
Domácí začali lépe, v 9. minutě zúročil jejich 
snažení po hezké kombinaci Patrik Petruška. 
Hosté dokázali vyrovnat ve 22. minutě, když 
přesně mířil Otépka. Domácí nakonec první 
půli vyhráli, když se ve 24. minutě se štěstím 
trefil Hradecký. I druhý poločas byl vyrovna-
nou záležitostí, vyrovnávací branka padla 
ve  34. minutě, kdy z  dálky napřáhl Otépka 
a překonal domácího náhradního gólmana 
Smolíka.

VILYŽ TEAM KT  - FC DEVILS KLATOVY 
0 : 2   (0 : 1)
Branky :  Baštář 2 (9.,37.) 
Žlutá karta : 0
Rozhodčí : Pavel Stránský  (Buvolss Nýrsko) 
- známka 1,00 
Nejlepší hráč utkání : Ivan Gašpár (Vilyž 
team Klatovy)
Domácí se k  tomuto utkání dostavili po 
sobotním Vilyžcupu pouze v  sestavě 4 + 1, 
další dva borci dorazili až v průběhu prvního 
poločasu, když dokázali vstát z postele. Hosté 
naopak problémy se sestavou neměli a svoji 
přesilovku dokázali využít už v  9. minutě 
utkání, když přesně mířil Baštář.  Domácí 
si  vytvořili několik vyložených brankových 
příležitostí, ale ani jednu neproměnili. Po-
dobný obraz hry byl k  vidění i v  druhém 
poločase. Domácí bojovali, šance však nadále 
zahazovali. Ve  37. minutě vyrobila domácí 
obrana velkou hrubku a kanonýr Baštář 
se nemýlil podruhé. Hosté nakonec utrpěli 
vítězství 0 : 2.

AFK GEROJ KLATOVY  - VILYŽ TEAM KT      
1 : 2   (1 : 1)
Branky :  Nový (16.) – V. Horejš 2 (11.,39.) 
Žlutá karta : 50. Jaromír Blaschke (Vilyž 
team Klatovy) – nesportovní chování
Rozhodčí : Hynek Pacholík (FC Devils Kla-
tovy) - známka 1,00 
Nejlepší hráč utkání : Vladimír Horejš 
(Vilyž team Klatovy)
V tomto utkání byl k vidění bojovný  výkon 
obou týmů. Rozhodující branku utkání 
doslova dotlačil za čáru hostující Vladimír 
Horejš. Na konci utkání nejprve odmítli jít 
do dvoubrankového vedení hosté, když jejich 

obrovskou šanci zlikvidoval gólman Zálešák, 
a hned z  protiútoku zase domácí odmítli 
vyrovnání, když netrefili prázdnou branku 
v jasné příležitosti. 

VILYŽ TEAM KT   - MENGY TEAM KT 
1 : 3   (0 : 2)
Branky :  Gašpár (30.) – Matějka (7.), Cihlář 
(10.), Frous (44.) 
Žlutá karta : 0
Rozhodčí : Pavel Stránský (Buvolss Nýrsko) 
- známka 1,00 
Nejlepší hráč utkání : Pavel Javorský 
(Mengy team Klatovy)
Hosté do tohoto utkání nastoupili bez hráčů 
na střídání, přesto Vilyž v kompletní sestavě 
od začátku přehrávali. Jejich snaha byla 
korunována brankami Matějky  a Cihláře,  
a tak hosté již v 10. minutě vedli 0 : 2. Domácí 
si poté vytvořili několik slibných šancí, gól-
mana hostí Hromadu však do konce první 
půle nepřekonali. Ve 30. minutě po pohledné 
kombinaci domácí Gašpár snížil na rozdíl 
branky. Domácí se soustředili na obranu  
a přidali v útoku, branka však nepřicházela. 
Ve 44. minutě nastoupil k sólu přes celé hřiště 
Frous a technickým lobem překonal gól-
mana domácích Skřivana – 1 : 3. V závěru  
si domácí vytvořili ohromný tlak, skóre však 
už změnit nedokázali.

SK NORTON MILENCE  -  VILYŽ TEAM KT 
 6 : 2   (2 : 1)
Branky :  Kotáb 3 (28.,30.,44.), vlastní (10.), 
Kratejl (16.), Taušek (38.) – Skalický (17.), 
Špaček (49.) 
Žlutá karta : 0
Rozhodčí : Pavel Stránský (Buvolss Nýrsko) 
- známka 1,00 
Nejlepší hráč utkání : Jan Kotáb (SK Norton 
Milence)
Hrál se oboustranně rychlý fotbal – nahoru, 
dolů. První branka utkání padla v 10. minu-
tě, kdy si dal vlastní gól dobíhající hráč 
hostí Špaček. V  16. minutě hosté chybovali 
ve středu hřiště a po rychlé kombinaci na 
2 : 0 upravil Kratejl. O minutu později se 
ve skrumáži před brankou domácích ne-
jlépe orientoval hostující Skalický  a střelou 
kolenem snížil na 2 : 1. Hosté se ve druhé půli 
snažili o vyrovnání, útočili, ale zapomínali 
na zadní vrátka, čehož dokázali domácí 
útočníci využít a postupně navyšovali skóre 
až na 6 : 1. Hattrick zaznamenal Kotáb. 
Hosté ze své snahy vytěžili pouze snížení  
na konečných 6 : 2 z kopačky Špačka.

VILYŽ TEAM KT   -  SK PANTERS KT 
1 : 3   (1 : 1)
Branky : M. Horejš (11.) – Hlaváč (6.), 
Podráský (33.), Janoušek (44.)
Žlutá karta : 2. Ivan Gašpár (Vilyž team Kla-
tovy) – hrubý faul 
Rozhodčí : Michal Frous (Mengy team Kla-
tovy)  - známka 1,00 
Nejlepší hráč utkání : Jan Šefl (SK Panters 
Klatovy)
Domácí nastoupili do zápasu pouze v sestavě 
4 + 1. Navíc Gašpár ve 2. minutě fau-
loval a byl potrestán žlutou kartou. Hosté 
přesilovku 5 proti 3 ihned využili Hlaváčem 
– 0 : 1. Domácí vyrovnali po akci Otépky, 
který přeběhl s  míčem celé hřiště a přihrál 
Horejšovi, pro kterého nebyl problém vstřelit 
gól do odkryté branky.  Ve  druhé půli 
Panteři tlačili a po chytré střele Podráského 
z  33. minuty šli zaslouženě do vedení. 
Na konečných 1 : 3 upravil po vynikající 
přihrávce Pavla Tomana Janoušek. Hosté  
se tak v  posledním jarním kole dočkali své 
první výhry v letošním ročníku.

VILYŽ TEAM KT - RED DOGS KAL 
1 : 4   (0 : 2) 
Branky : Skalický (47.) – Urban (12.),  
Macura (21.), Suk (47.), Novák (50.) 
Žlutá karta : 0 
Rozhodčí : Pavel Bastl (SK Panters Klatovy) 
- známka 2,50 
Nejlepší hráč utkání : Jiří Macura (Red 
Dogs Kal) 
Do šlágru kola vstoupili lépe favorizovaní 
hosté, kteří brankami Urbana a Macury 
vyhráli první půli 0 : 2. Na další branku se 
čekalo až do 47. minuty. V tomto čase se trefi-
ly oba týmy, a tak se skóre posunulo na 1 : 3. 

Domácí to nezabalili, na hosty však v tomto 
zápase neměli. V 50. minutě pečetil výhru 
hostů čtvrtou brankou Novák.

BUVOLSS NýRSKO  - VILYŽ TEAM KT 
1 : 2   (0 : 0)
Branky :  Šlehofer  (35.) – Gašpár (29.), 
Lapáček (31.) 
Žlutá karta : 0
Rozhodčí : Robin Tomaka (SK Norton  
Milence) - známka 1,00 
Nejlepší hráč utkání : Ivan Gašpár  (Vilyž 
team Klatovy)
Další velká fotbalová bitva. V  první půli 
nýrští diváci branku neviděli, té se dočkali 
až ve 29. minutě utkání, bohužel však do své 
branky. Střelcem byl hostující Gašpár. O dvě 
minuty později Gašpára napodobil Lapáček 
a hosté vedli 0 : 2. Ve  35. minutě snížil  
na 1 : 2 domácí Šlehofer, další  branku však 
už domácí přidat nedokázali. Hosté si tak 
z Nýrska odvezli všechny tři body.

VILYŽ TEAM KT – SK CHLISTOV 
1 : 5  (1 : 2)
Branky : Skalický (21.) – Chasin 3 (16.,17.,30.), 
vlastní (33.), Vizinger P. ml. (45.)
Žlutá karta : 0
Rozhodčí : Jiří Musil (FC Devils Klatovy) – 
známka 1,00
Nejlepší hráč utkání : Vitaliy Chasin (SK 
Chlistov)
Vyrovnané utkání, ve kterém bylo k  vidění 
spoustu šancí na obou stranách. V 16. minu-
tě otevřel skóre utkání hostující Chasin, 
stejný hráč během minuty zvýšil na 0 : 2. 
Ve  21. minutě napřáhl domácí Skalický  
a snížil na 1 : 2.  Ve druhé půli začali 
domácí tlakem, jenže ve  30. minutě završil 
svůj hattrick Chasin a bylo to 1 : 3. O tři 
minuty později si domácí dali vlastní gól  
a bylo rozhodnuto. Tečku za utkáním udělal  
ve 45. minutě Vizinger ml.

FC DEVILS KT  –  VILYŽ TEAM KT 
5 : 3  (2 : 1)   
Branky : Baštář 4 (5.,24.,47.,49.), Babka (50.) 
– Otépka (20.), Topinka (32.), Nový (43.)
Žlutá karta : 0 
Rozhodčí : Jiří Bečan (SK Norton Milence) 
- známka 1,00 
Nejlepší hráč utkání : Tomáš Babka (FC 
Devils Klatovy)
Bojovné a kombinačně pohledné utkání 
s  minimem nedovolených zákroků, které 
rozhodl svým střeleckým uměním Pavel 
Baštář. Sám zařídil pro svůj tým čtyři 
branky. Tu pátou přidal Babka, který byl na-
konec vyhlášen mužem zápasu.

VILYŽ TEAM KT  – AFK GEROJ KLATOVY 
2 : 2  (2 : 2)   
Branky : Varga (1.), Stýblo (19.) – Štancl 
(9.), Vlk (10.)
Žlutá karta : 0 
Rozhodčí : Jan Müller (Red Dogs Kal) - 
známka 1,00 
Nejlepší hráč utkání : Petr Skřivan (Vilyž 
team Klatovy)
Hosté do existenčního zápasu vstoupi-
li vlažně a již po první akci domácích 
prohrávali 1 : 0. Střelcem úvodní branky byl 
domácí Varga. V  rozmezí 9. a 10. minuty 
však hosté dvakrát přesně zamířili a rázem  

to bylo 1 : 2. Tento stav vydržel do 19. minuty, 
kdy na 2 : 2 vyrovnal Stýblo. Druhá půle na-
bídla několik brankových příležitostí na obou 
stranách, další branka však už nepadla.

MENGY TEAM KT  -  VILYŽ TEAM KT 
9 : 1  (4 : 1)   
Branky : Lužný 3 (6.,38.,41.), Ceplecha 2 
(5.,25.), Mézsáros 2 (24.,36.), Brož (29.), 
Matějka (43.) – Nový (15.)
Žlutá karta : 0 
Rozhodčí : Roman Bína - známka 1,00 
Nejlepší hráč utkání : Milan Mézsáros 
(Mengy team Klatovy)
Hosté se do sestavy 5 + 1 sešli až za stavu  
2 : 0. Domácí na tom nebyli o nic lépe, i oni 
celý zápas odehráli v sestavě 5 + 1. Za stavu 
2 : 0 se do brejku dostal hostující Nový a sní- 
žil na 2 : 1. To však bylo z  jejich strany 
vše, domácí naopak přidávali jeden gól  
za druhým po hezkých kombinačních akcích. 
Ve  43. minutě na 9 : 1 navyšoval Matějka, 
magické desítky se však domácí do konce ut-
kání nedočkali. 

VILYŽ TEAM KT  - SK NORTON MILENCE 
5 : 7  (2 : 1)   
Branky : Nový 2 (17.,27.), Varga (20.), 
Hulec (36.), Stýblo (46.) – Poupa M. 4 
(7.,27.,34.,42.), Presl 2 (37.,41.), Vostrý (50.)
Žlutá karta : 0
Červená karta : 45. Václav Kubalík (SK Nor-
ton Milence) – hra rukou mimo pokutové 
území 
Rozhodčí : Patrik Petruška (SK Chlistov) - 
známka 1,00 
Nejlepší hráč utkání : Michal Poupa (SK 
Norton Milence)
Hosté, pakliže ještě chtěli pomýšlet na 
vítězství v  první lize, museli nutně vyhrát  
a tento úkol začali naplňovat již v 7. minutě, 
kdy se poprvé trefil Poupa. Jenže domácí 
se rychle oklepali a do konce první půle 
brankami Nového a Vargy  skóre otočili  
na 2 : 1. Ve 27. minutě Poupa vyrovnal, jenže 
hned po rozehrání domácí opět vedli bran-
kou Nového. Ve 34. minutě se vše opakovalo.  
Za hosty vyrovnal Poupa, domácím  opět vrátil 
vedení Hulec. Hosté však opět během chvíle 
vyrovnali a následně dokázali Preslem  
a Poupou přidat další branky a rázem šli do 
dvoubrankového vedení. Ve  45. minutě byl 
vyloučen za ruku mimo pokutové území hos-
tující gólman Kubalík a z následné přesilové 
hry domácí Stýblo obratem snížil na rozdíl 
branky. Hosté si však vedení vzít nenechali, 
v poslední minutě na konečných 5 : 7 upravil 
Vostrý. Velmi pohledné utkání.

SK PANTERS KT  -  VILYŽ TEAM KT 
0 : 0   (0 : 0)
Branky : 0
Žluté karty : 0
Rozhodčí : Pacholík (FC Devils Klatovy) – 
známka 1,00
Nejlepší hráč utkání : Pavel Požár (SK Pan-
ters Klatovy)
Zejména pro domácí velmi důležité utkání, 
protože v  něm nutně potřebovali bodovat.   
To se jim nakonec podařilo, neboť toto utkání 
nakonec skončilo bezbrankovou remízou. 
Hosté sice byli o trošku lepší a měli i více 
šancí ke vstřelení branky, za domácí ovšem 
výborně zachytal gólman Požár. 

Název týmu Zápasy Výhra Remíza Prohra Skóre Body

1. Red Dog´s Kal 16 13 2 1 69 : 32 41

2. SK Norton Milence 16 12 2 2 74 : 35 38

3. Mengy team Klatovy 16 12 0 4 81 : 41 36

4. SK Chlistov 16 9 3 4 42 : 36 30

5. FC Devils Klatovy 16 6 1 9 46 : 76 19

6. Vilyž team Klatovy 16 3 4 9 26 : 52 13

7. Buvolss Nýrsko 16 4 1 11 26 : 43 13

8. SK Panters Klatovy 16 2 4 10 35 : 53 10

9. AFK Geroj Klatovy 16 2 1 13 38 : 69 7

KLATOVSKá OPEN LIGA V MALé KOPANé 2012 - 1. liga
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KLATOVSKá OPEN LIGA - STATISTIKY
Potřetí za sebou uhájil VILYŽ TEAM KLATOVY svou příslušnost k nejvyšší lize. Prvoligový status v  tříligovém systému soutěže může mnohým připadat jako prestižní záležitost, leč 
mnohým hráčům VILYŽE by sestup o ligu níž vůbec nevadil. To se však jeví jako neřešitelný problém, protože cíleně na hřišti prohrávat nikdo z hráčů VILYŽE nedokáže a pokud se VILYŽ 
TEAM sejde v dobré sestavě, nějaké ty body v první lize vždycky urve.
Naděje na sestup byly tentokrát oslabeny ještě před zahájením 16. ročníku ligy. Vzhledem k odstoupení týmu AFK STŘELNICE bylo předem jasné, že ze zbývajících devíti  sestoupí jediné 
mužstvo (namísto obvyklých dvou). Nakonec jím byli hráči AFK GEROJ KT, kteří zažili opravdu nepovedenou sezónu. VILYŽ TEAM zakončil tento ročník na 6. místě, na které jej 
v závěrečných počtech vynesly lepší výsledky vzájemných zápasů s BUVOLSS NýRSKO. VILYŽ tím vyrovnal své nejlepší umístění v první lize z roku 2010, kdy se ovšem v tabulce nacházel 
plný počet týmů (10).
Rozjezd 16. ročníku Klatovské ligy vyšel VILYŽI nečekaně - remíza na hřišti pozdějšího vítěze celé soutěže, týmu RED DOGS KAL ( v tomto zápase nebyl VILYŽ daleko od tří bodů), 
domácí výhra nad BUVOLSS NýRSKO a cenný bod ze hřiště SK CHLISTOV znamenaly 5 bodů po prvních třech kolech soutěže. Jarní forma ale VILYŽI  do dalších kol nevydržela, naopak, 
přišla série pěti proher ze šesti zápasů a VILYŽ se stěhoval do spodních pater tabulky. V nich už pak setrval až do konce 16. ročníku.
VILYŽ TEAM trápila především střelecká produktivita. V pouhých dvou zápasech ze šestnácti dokázal VILYŽ vsítit více než dvě branky. Společně s BUVOLSS zaznamenal VILYŽ nejméně 
vstřelených branek v soutěži. Nejlepší střelec tohoto ročníku první ligy Pavel Baštář z FC DEVILS sám nastřílel jen o dvě branky méně než celý tým VILYŽE dohromady. Zahazování 
vyložených šancí, slabá střelba z dálky a série zranění kanonýra Zdeňka Lapáčka pronásledovaly VILYŽ TEAM po celou sezónu, a to nejen v Klatovské lize ( viz “Další turnaje...“). Jedné 
z letních posil, Jiřímu Novému ( ex - TADY A TEĎ/GREINER NýRSKO) stačilo k zisku titulu letošního nejlepšího ligového střelce VILYŽE jeho podzimní působení v týmu a pouhé 4 
vstřelené branky. Dvěma góly se v druhé části soutěže uvedla i další posila - Václav Stýblo (ex - AFK STŘELNICE).

Vstřelené branky: 26
Obdržené branky: 52
Nejvyšší vítězství: Žádné. Ve všech třech vítězných duelech vyhrál VILYŽ o jediný gól.
Nejvyšší prohra: 1:9. V podzimním zápase si na VILYŽI smlsnul tým MENGY KT.
Kanonýr VILYŽE: Jiří Nový. Osm podzimních kol a 4 góly mu stačily na titul kanonýra.
Premiérový gól za VILYŽ: Jiří Špaček proti SK NORTON MILENCE, Jiří Nový v zápase s FC DEVILS a Václav Stýblo v utkání s GEROJEM.
Čisté konto: Petr Skřivan v domácím utkání s BUVOLSS NýRSKO (1:0) a dvojice Ivan Gašpár - Petr Skřivan, každý jeden poločas v zápase na hřišti  
SK PANTERS KT (0:0).
Žluté karty: 4. Jan Hulec (2), Jaromír Blaschke, Ivan Gašpár. VILYŽ TEAM se stal třetím nejtrestanějším mužstvem 1. ligy.
Nejlepší rozhodčí: Prvenství mezi sudími získal v první lize Zdeněk Lapáček, který v sedmi odpískaných duelech získal vždy nejvyšší možné hodnocení.
Tradiční poděkování: I v tomto ročníku se o domácí hřiště Pod Vodojemem skvěle staral pan Hulec a novou energii i útěchu  poskytovali v nedaleké 
restauraci ROZVOJ.

TABULKA STŘELCŮ VILYŽE:

1. Nový Jiří 4

2.-4. Hulec Jan 3

2.-4. Otépka Milan 3

2.-4. Skalický Martin 3

5.-9. Gašpár Ivan 2

5.-9. Horejš Vladimír 2

5.-9. Lapáček Zdeněk 2

5.-9. Stýblo Václav 2

5.-9. Varga Luděk 2

10.-12. Horejš Marek 1

10.-12. Špaček Jiří 1

10.-12. Topinka Jakub 1

VILYŽ TEAM & fans po podzimním zápase proti AFK GEROJ KLATOVY, který skončil remízou 2:2.

Jan Hulec v souboji s dvojicí hráčů AFK GEROJ KLATOVY. V posledním zápase 16. ročníku ligy bojuje Luděk Varga s hráči SK PANTERS.
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TURNAJ ZMRZLEJCH PTáKŮ (28. 1. a 22.12.2012, Plzeň)
Hned dvě pokračování zimního TURNAJE ZMRZLEJCH 
PTáKŮ se odehrála v  průběhu roku 2012. 28.1.2012 se  
ve skutečnosti nejednalo o turnaj, neboť se při absenci VSP 
AUTO odehrálo jediné utkání, a tím byl souboj pořádajícího 
VILYŽ TEAMU a TAHOUNŮ. Na umělé trávě v plzeňském 
areálu Slavie se z vítězství 10:4 (poločas 2:2) radovali TAHOU-
NI. Branky VILYŽE zaznamenali Skalický 2, Hulec a Lapáček.
V  předvánočním TURNAJI ZMRZLEJCH PTáKŮ už se  
na hřišti sešla všechna tři tradiční družstva. O celkové prvenství 
se tentokrát bojovalo do posledních minut závěrečného zápasu. 
V  něm VILYŽ TEAMU stačila k  zisku titulu remíza, kterou 
ještě v  prvním poločase proti TAHOUNŮM úspěšně bránili. 
Ve druhé půli však zkušenějšímu soupeři dovolili vstřelit dvě 
branky, a tím se v tabulce propadli na poslední místo. O vítězství 
týmu VSP AUTO tak po závěrečných propočtech rozhodlo 
množství nastřílených branek v jednotlivých zápasech.
VILYŽ - VSP AUTO  6:5 (za VILYŽ Skalický 2, Varga 2, Ponocný, Přibík)
VSP AUTO - TAHOUNI  9:7
VILYŽ TEAM - TAHOUNI  0:2
 1. VSP AUTO 14:13 3 b.
 2. TAHOUNI 9:9 3 b.
 3. VILYŽ TEAM 6:7 3 b.

KLATOVSKý LIGOVý POHáR (23.6.2012, Ježovy)
Další dva turnaje roku 2012 absolvovali hráči VILYŽ TEAMU 
během dvou červnových víkendů.  Prvním z nich byl tradiční 
LIGOVý POHáR v Ježovech. Nabitá sestava VILYŽE v brance 
s Pavlem Kalinou pošilhávala po nejvyšších příčkách, ale opak 
byl pravdou. V  pěti zápasech podlehl VILYŽ soupeři vždy  
o jediný gól, a z vítězství se radoval pouze v utkání s klatovským 
MAGIKEM. Tyto výsledky znamenaly pro VILYŽ poslední, 
sedmé místo, a konec nadějí na boje ve vyřazovacích zápasech.
VILYŽ - SK CHLISTOV  2:3  (za VILYŽ Lapáček 2)
VILYŽ - TADY A TEĎ    0:1
VILYŽ - SK JEŽOVY       0:1
VILYŽ - FC DEVILS        1:2  (za VILYŽ Otépka)
VILYŽ - MAGIC KT        3:0  (Lapáček 2, Nováček)
VILYŽ - ROUPOV           0:1
7. místo v tabulce a nepostup do play-off

O POHáR STARé ŠKOLY (30.6.2012, Chudenice) 
O tom, že se VILYŽ TEAM v  červnu 2012 nepotkal s  nik-
terak oslnivou formou svědčí i výsledky z  turnaje O POHáR 
STARé ŠKOLY, který se hrál v Chudenicích přesně týden po 
LIGOVéM POHáRU. Z  pětičlenné základní skupiny se sice 
VILYŽ dokázal ze čtvrtého místa probojovat do play-off, ale 
v něm hned v prvním zápase vypadl na penalty s vítězem druhé 
skupiny - týmem KOLOVČE. A tak ve chvíli, kdy na hřišti 
probíhaly závěrečné boje o přední příčky v  turnaji, srkali os-
prchovaní a převlečení hráči VILYŽ TEAMU pivo na nedaleké 
rozhledně Bolfánek.
VILYŽ - FC TBC               1:1 (za VILYŽ Otépka)
VILYŽ - DOUBRAVKA  2:0 (Lapáček, L. Špaček)
VILYŽ - MIMIKRY          0:2
VILYŽ - KAMILOVé       0:2
postup do play-off ze 4. místa
1. kolo play-off:
VILYŽ – KOLOVEČ  1:1 ( za VILYŽ Skalický)
penalty    1:4

MEMORIáL LáDI NEDVĚDA  (24.3.2012, Klatovy)
Kromě titulu z  VILYŽCUPU 2012 se tak nejlepším výsled-

DALŠí TURNAJE VILYŽE V ROCE 2012

kem uplynulé sezóny stalo vítězství VILYŽ TEAMU 
KT v  březnovém MEMORIáLU LáDI NEDVĚDA. Na 
umělé trávě klatovské Masarykovy ZŠ se titul pokoušelo 
obhájit  mužstvo TADY A TEĎ (ex-GREINER NýR-
SKO), ale tentokrát se jim v  turnaji příliš nedařilo. 
Hned v  úvodním zápase ztratili TADY A TEĎ body 
s  týmem VILYŽ ALLSTARS (bývalé hvězdy ligo- 
vého VILYŽ TEAMU & fans), a neoslňovali ani 
v  dalších zápasech. Naopak klatovský VILYŽ TEAM  
(současní ligoví hráči) prošel turnajem bez porážky a po 
dvou letech se opět zmocnil této cenné trofeje.  Vzpo-
mínkový turnaj na Láďu Nedvěda byl tradičně zakončen 
na Rozvoji, tentokrát svérázným mysliveckým bálem 
v podání kapel TRAUTENBERK a BT’n’J.

VILYŽ TEAM KT - MAGIC KT               2:2  (branky 
VILYŽE Lapáček 2)
VILYŽ TEAM KT - TADY A TEĎ           4:1  (Lapáček 2, 
Gašpár, Nováček)
VILYŽ TEAM KT - VILYŽ ALLSTARS  4:0  (Hulec, 
Lapáček, Skalický, Špaček)
VILYŽ ALLSTARS - MAGIC KT             0:3
VILYŽ ALLSTARS - TADY A TEĎ         1:1  (branka 
ALLSTARS Krňoul)
MAGIC KT - TADY A TEĎ                     1:1

 1. VILYŽ TEAM KT 10:3 7 b.
 2. MAGIC KT 6:3 5 b.
 3. TADY A TEĎ 3:6 2 b.
 4. VILYŽ ALLSTARS 1:8 1 b.

V Klatovském ligovém poháru VILYŽ TEAM navzdory dobré náladě nepředvedl žádný supervýkon.

Ani v chudenickém turnaji O pohár Staré školy nepostoupil VILYŽ TEAM do bojů o medailová umístění.

Společná fotografie VILYŽ TEAMU KLATOVY a VILYŽ ALLSTARS na březnovém Memoriálu Ládi Nedvěda.
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Nedávno jsem našel 
svojí 15 let starou fotku. Vypadam pořád stejně.

Mam furt  
tu samou košili.

Zatracenej život.  
Každej den musim 
vstávat v půl pátý. Dojdu se vychcat...

...a pak chrnim 
až do dvanácti.

Tak mě chtějí odsoudit 
za nelegální stahování.

Tuhle se sousedům 
zatoulalo koťátko.

Že prej mi daj dvě kila, 
když ho chytnu.

Mi zapomněli říct,  
že ho chtěj živý.

Sousedovic třináctiletý 
vnučce... ...jsem stáhnul kalhotky.

Včera se mi zdál sen.  
Že bydlim v malým domečku 
se ženou a dvěma dětma.

Hrůzou jsem rozžvejkal 
peřinu. Prdelí.
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Už budu...

Inu,
jakej prezident, 
takovej atentát.

Tak na tu
naši

prohibici.

Elektronická 
tužka dneska 

nebude, sebral ji 
Václav Klaus.

VILYŽ se loučí s končícím prezidentem
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Tak tohle   
je opravdu,

ale opravdu

nepěkný 
čínský 

padělek.

Dovolte,
abych vyjádřil

mírný nesouhlas
s Vaším rozhodnutím.

A tímto uděluji
časopisu VILYŽ

svou prezidentskou
nemilost.

A pak že to
nechce  

chytnout...

Tohle je teda fakt blbá sázka...
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www.vilyz.cz

události 2012
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. 

Na těchto stránkách naleznete kompletní archív časopisu VILYŽ od čísla 23 až do současnosti a mnohé materiály z čísel 1 - 22 (hádanky, moudrosti, 
básně T. & J. Kingových, ...) Dále se zde můžete dočíst i o vzniku tohoto časopisu a jeho šestnáctileté historii. Část stránek je věnována také fotbalovému 
VILYŽ TEAMU KLATOVY. 
Časopis VILYŽ má svůj profil i na Facebooku      www.facebook.com/vilyz 


