
Dneska tady zase byly 
tři prdele lidí ...
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Z díla T. & J. Kingových
Úlovek
Viděli jsme Denisu,
držela se penisu,
penis čouhal z gatí Roma,
chtěla ho mít rychle doma.

(sb. Miluji, miluješ, nepůjdeš?)

Píseň stárnoucího muže
Zvolna nastupuje stáří,
člověku se hůře páří,
čtyři kroky rychlé chůze,
hned ho vezou na infúze.

(sb. Mrtvý chameleón)

Konec lesní romantiky
Nehodlám příště
souložit v mechu,
chytil jsem klíště,
partnerka blechu.

(sb. Keře-stromy-tráva-les)

Fakírovo vyznání
Chtěl bych tě na lůžku 
ze skelné vaty.
A ty ?

(sb. Miluji, miluješ, nepůjdeš?)

Rybolov s Ukrajincem
Chytili jsme úhoře,
co se vysral do moře.
Na rozdíl od Volodi.
Ten se vysral do lodi.

(sb. Světem křížem krážem a zase zpátky)
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VILYŽCUP XXII.  (17. 5. 2014, Plzeň – Litice)
VILYŽCUP (tentokrát s pořadovým číslem 22) má nového vládce. Stal se jím BAKER TEAM, který si titul zajistil díky vítězství v utkání  

s loňským obhájcem, mužstvem FKKP. Při stejném bodovém zisku tento vzájemný zápas v závěrečných počtech rozhodl.
Druhým, a neméně důležitým krokem k titulu bylo pro BAKER TEAM vítězství v posledním zápase turnaje. K potvrzení své dominance potře-

boval porazit mužstvo MAGIC ‚A‘, které už bylo v tu dobu mimo boj o titul. V mimořádně dramatickém zápase měl BAKER TEAM velké množství 
šancí, které však končily na brankové konstrukci nebo mimo bránu. Šest minut před koncem byl navíc vyloučen brankář BAKER TEAMU Daniel 
Kyrián, který při svém výletu z brankoviště sestřelil jednoho z útočníků MAGIKU. I v deseti však dokázali hráči BAKER TEAMU vstřelit rozho-
dující gól, a poté co při závěrečném tlaku MAGIKU skončil míč pouze na břevně jejich brány, mohli se fotbalisté BAKER TEAMU radovat z titulu.

Pořádající VILYŽ TEAM vstoupil do turnaje smolnou prohrou s obhájci titulu FKKP. VILYŽ po brankách Jiřího Špačka dvakrát vedl,  
ale po zbytečných chybách a polovlastním gólu nakonec podlehl 2:3.Ve druhém utkání se však VILYŽ TEAM zvedl, a po velmi dobrém výkonu 
přehrál pozdějšího vítěze turnaje, mužstvo BAKER TEAM, těsným výsledkem 1:0. Vítěznou branku zaznamenal Jan Hulec. Ve svém třetím zápase 
VILYŽ dlouho prohrával s týmem MAGIC ‚A‘, ale v závěrečném náporu se po krásné akci napodruhé prosadil Martin Skalický, a utkání skončilo 
spravedlivou remízou 1:1.

V posledním vystoupení, prestižním duelu s NC TO JE JEDNO, byly na VILYŽI jasně patrné ubývající síly. Navíc před tímto zápasem přišel 
VILYŽ TEAM o svého klíčového záložníka Jana Hulce, který musel z vážných rodinných důvodů (pouť v Nepomuku) opustit tým. Po dvou rych-
lých výpadech do obrany VILYŽE získali hráči NC TO JE JEDNO dvoubrankové vedení, které už do konce utkání nepustili. VILYŽ TEAMU byl 
navíc v druhé půli zápasu vyloučen další tvůrce hry, Milan Otépka, takže závěrečný nápor VILYŽE postrádal potřebnou sílu. A když v samém 
závěru neproměnil tutovou šanci kapitán VILYŽE Martin Přibík, skončilo utkání výsledkem 2:0 pro NC TO JE JEDNO, což pro ně znamenalo 
konečné třetí místo v turnaji. VILYŽ TEAM tak stejně jako v roce 2013 obsadil čtvrtou příčku.

Na posledním, pátém místě pak skončil tým MAGIC ‚A‘, který navzdory kvalitnímu kádru a velmi dobré hře nedokázal na turnaji získat víc než 
dva body.

Trofej pro nejlepšího brankáře získal Daniel Kyrián z BAKER TEAMU, nejlepšího střelce turnaje se nepodařilo vypátrat.

PŘEHLED VÝSLEDKŮ

VILYŽ KT  -  NC  TO JE JEDNO 0:2

VILYŽ KT  -  MAGIC ‚A‘ 1:1

VILYŽ KT - FKKP 2:3

VILYŽ KT - BAKER TEAM 1:0

NC TO JE JEDNO - MAGIC ‚A‘’ 1:1

NC TO JE JEDNO - FKKP 1:3

NC TO JE JEDNO - BAKER TEAM 2:3

FKKP - MAGIC‚A‘   3:1

FKKP - BAKER TEAM 1:2

MAGIC ‚A‘ - BAKER TEAM 0:1

KONEČNÁ TABULKA

1. BAKER TEAM 6:4 9b..

2. FKKP 10:6 9b.

3. NC TO JE JEDNO 6:7 4b.

4. VILYŽ TEAM KT 4:6 4b.

5. MAGIC‚A‘ 3:6 2b.

Martin Ponocný z FKKP uniká obráncům BAKER TEAMU.

Bravurními zákroky pomohl brankář VILYŽ TEAMU Petr Kasl k vítězství 1:0 nad BAKER TEAMEM.

“Tak co to bylo, pane rozhodčí?!” (VILYŽ KT - MAGIC ‚A‘)
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Dobojováno. VILYŽ TEAM - NC TO JE JEDNO 0:2. Podle ohlasu fanoušků i fanynek se na 22. VILYŽCUPU hrála atraktivní kopaná.

Lehký jarní deštík zahnal diváky i nehrající týmy pod jednu střechu. Obsluha grilu připravovala tradiční špízy bez ohledu na rozmary počasí.

Díky sehrané obsluze se i tento ročník obešel bez front. Trofeje za vítězství v turnaji přebírají hráči BAKER TEAMU.

VILYŽ TEAM: The Wall. Osamělost střídajícího hráče (Jaromír Blaschke z VILYŽ TEAMU).
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VILYŽ TEAM KT  - MUŠLÁK TEAM     
1 : 1  ( 0 : 1 )   
Branky : Gašpár (48.) - Hromada (11.) 
Žlutá karta : 0
Rozhodčí : Jan Krahulec (ANFK Černý uhlí 
Klatovy) - známka 1,00 
Nejlepší hráč utkání : Radek Mužík (Mušlák 
team )

Zápas byl od začátku velmi vyrovnaný.  
V 11. minutě se potvrdilo pravidlo „nedáš, 
dostaneš“, když  po velké šanci Vilyže z pro-
tiútoku vstřelil vedoucí gól hostující Hroma-
da. Do poločasu měl velkou šanci domácí  
Hulec, ale trefil pouze břevno branky hos-
tí. Ve druhém poločase se začalo hrát více  
do těla, domácí začali v utkání přebírat inici-
ativu a hostující tým mohl několikrát děkovat 
skvělému Mužíkovi v brance. V samotném 
závěru se domácí přece jen dočkali, a Ivan 
Gašpár zařídil pro svůj tým spravedlivou 
remízu.

FC BS STARS KT  - VILYŽ TEAM KT
10 : 2  ( 4 : 1 )   
Branky : Janda 3 (24.,26.,42.), Lukeš Ma-
rek 2 (11.,31.), Lukeš Michal 2 (27.,30.), 
Lajpold (20.), Nudera  (21.), Panoš (49.) - 
Hulec (22.), Horejš (40.) 
Žlutá karta : 0
Rozhodčí : Jiří Kolář (TJ Klatovy Lorenc 04) 
- známka 1,00 
Nejlepší hráč utkání : Vladimír Horejš (Vilyž 
team Klatovy )

Domácí se do utkání postavili asi ve své nej-
lepší sestavě, hosté tak mohli pouze překva-
pit. Za domácí tvořili hru Janda s Michalem 
Lukešem, a tito hráči stříleli i branky. Hosté 
svou kůži nedali zadarmo, a proto je pro ně 
výsledek utkání dost krutý.

VILYŽ TEAM KT  - ANFK ČERNÝ UHLÍ
0 : 3  ( 0 : 3 )
Branky : Boroň (6.), Valter (10.), Krahulec 
(20.) 
Žlutá karta : 0
Rozhodčí : Karel Bína (za AFK Geroj Klato-
vy) - známka 1,00 
Nejlepší hráč utkání : Jan Ráček (ANFK 
Černý uhlí Klatovy)

Kompletní domácí vstupovali do tohoto utká-
ní jako favorité, jenže na hřišti na Rozvoji 
byly k vidění velké věci ze strany hráčů Uhlí. 
Už v 6. minutě se dokázal prosadit z těžké po-
zice hostující Boroň, v 10. minutě hosté vedli 
brankou Valtera již 2:0. I domácí měli šance, 
z nichž některé volaly po gólu, jenže hosté 
měli v brance výborného Ráčka, který v prů-
běhu zápasu vytáhl několik opravdu skvělých 
zákroků. Ve 20. minutě se po standardní si-
tuaci dokázal prosadit Krahulec a hosté vedli 
3:0. Druhý poločas byl naprosto vyrovnanou 
záležitostí, další branka však už nepadla,  
a tak domácí borci překvapivě, leč zaslouženě 
prohráli.

VILYŽ TEAM KT  - MAGIC KT 
5 : 1  ( 2 : 1 )   
Branky : Palát (13.), Přibík (14.), Otépka 
(43.), Hulec (47.), Horejš (50.) - Novotný 
(8.) 
Žlutá karta : 0
Rozhodčí : Ivan Gašpár - známka 1,00 
Nejlepší hráč utkání : Vladimír Horejš (Vilyž 
team Klatovy )

Domácí chtěli v tradičním derby odčinit 
porážku z předchozího kola proti Černýmu 
uhlí, ale v 8.  minutě prohrávali 0:1 brankou 
Novotného. Hráči Vilyže se však rychle okle-
pali a brankami Paláta a Přibíka z 13. a 14. 
minuty skóre otočili ve svůj prospěch. Druhá 
půle byla velkou bitvou, branky však nepa-
daly. Ve 43. minutě napřáhl Otépka a do-
mácí vedli 3 : 1. Tři body si už vzít nenechali,  
ve 47. minutě přidal další branku Hulec,  
aby pak celkový účet zápasu završil Horejš. 
Body tak zůstaly v týmu Vilyže.

 

VILYŽ TEAM KT  - MODRÁ NUDLE KT
1 : 0  ( 0 : 0 )   
Branky : Hulec (40.)
Žlutá karta :  0
Rozhodčí : z lidu Ivan Gašpár - známka 1,00, 
k utkání se nedostavil delegovaný rozhodčí  
z týmu ANFK Černý uhlí 
Nejlepší hráč utkání : Luděk Varga (Vilyž 
team Klatovy)

Toto utkání nabídlo velkou bitvu, na bran-
ky však bylo velice chudé. O zisku tří bodů 
pro domácí rozhodla přesná trefa Hulce  
ze 40. minuty utkání. Hosté si vytvořili něko-
lik brankových příležitostí, gólmana Skřiva-
na však překonat nedokázali. 

TJ KLATOVY LORENC 04  - VILYŽ TEAM
3 : 6  ( 2 : 3 )   
Branky : Nushart (15.), Kolář (25.), Čer-
vený (38.) -  Lapáček 2 (25.,27.), Nový 2 
(47.,48.), Gašpár (16.), Špaček (21.)
Žlutá karta :  0
Rozhodčí : Jiří Zavřel (Mušlák team) - 
známka 1,50 
Nejlepší hráč utkání : Jiří Nový (Vilyž team 
Klatovy)

Prvních patnáct minut se hrál oboustran-
ně pohledný kombinační fotbal, avšak bez 
brankového efektu. V 15. minutě otevřel účet 
utkání domácí Nushart. Od té doby však 
měli více ze hry hosté, kteří dokázali během 
minuty Gašpárem vyrovnat. Následně při-
dali další branku Špaček a Lapáček,  a hosté 
vedli 3:1. Domácí však v samém závěru první 
půle snížili Kolářem na 2:3. Druhý poločas 
už velké tempo nenabídl, branky však pada-
ly. Ve 27. minutě vrátil dvoubrankové vedení 
Vilyži svou druhou trefou v utkání Lapáček,  
ale domácí ještě dokázali snížit na 3:4 bran-
kou Červeného. Ve 47. minutě napřáhl hos-
tující Nový a přesnou střelou po zemi nedal 
Jirsovi v brance domácích šanci. Stejný hráč 
o minutu později přidal další branku, když si 
naskočil na rozehraný přímý kop a hlavičkou 
se nemýlil.

AFK GEROJ KT  - VILYŽ TEAM KT
7 : 3  ( 2 : 2 )
Branky : Nový 3 (45.,46.,48.), Vlk 2 
(20.,26.), Ponocný (25.), Šrámek (38.) - La-
páček 2 (15.,17.), Hulec (31.)
Žlutá karta :  0
Rozhodčí : Jiří Kolář (TJ Klatovy Lorenc 04) 
– známka 1,00
Nejlepší hráč utkání : neuvedeno

Úvod utkání byl oboustranně opatrný, první 
branka padla až v 15. minutě, když gólmana 
domácích Urbánka překonal Lapáček. Stejný 
hráč se dokázal o dvě minuty později prosadit 
znovu a hosté vedli 2:0. Domácí se však zvedli 
a brankami Vlka a Ponocného do konce první 
půle vyrovnali. Na začátku druhého poločasu 
se ujali vedení domácí, ale ve 31. minutě srov-
nal na na 3:3 Hulec. To však bylo ze strany 
Vilyže všechno, neboť domácí dokázali využít 
závěru utkání ke vstřelení čtyř branek. Nej-
větší zásluhu na tom má Nový, který dokázal 
během čtyř minut zkompletovat hattrick.

ANFK ČERNÝ UHLÍ  - VILYŽ TEAM KT   
1  : 1  ( 0 : 0  )
Branky : vlastní (46.) - Nový (26.)
Žluté karty : 0
Rozhodčí : Josef Baštář (Modrá nudle Klato-
vy)  – známka 1,00 
Nejlepší hráč utkání : Luboš Vaněk (ANFK 
Černý uhlí Klatovy)

Utkání bylo odehráno v oboustranně vysokém 
tempu, s množstvím šancí na obou stranách. 
Konečná remíza mu sluší, i když nutno po-
dotknout, že si hosté dali vlastní gól. Výbor-
ný výkon podal v brance domácích gólman 
Vaněk, po zásluze vyhlášený mužem utkání.

MUŠLÁK TEAM  - VILYŽ TEAM KT   
3  : 6  ( 2 : 3 )
Branky : Toman 2 (22.,42.), Motlík (20.) - 
Hulec 2 (23.,38.), Nový (3.), Skalický (24.), 

Soukup (41.), Gašpár (48.)
Žluté karty : 0
Rozhodčí : Josef Baštář (Modrá nudle Klato-
vy)  – známka 1,00 
Nejlepší hráč utkání :  Jan Hulec (Vilyž team 
Klatovy)

První polovina utkání nabídla vyrovnanou 
fotbalovou bitvu v duchu fair play, ze které 
vyšli o gól lépe hosté, když poločas vyhráli 
3:2. Druhá půle už byla plně v režii hostů,  
kteří se herně hodně zlepšili a stříleli i branky. 

MAGIC KT  - VILYŽ TEAM KT
1  : 0  ( 1 : 0  )
Branky : Nejdl (10.)
Žluté karty : 34. Jan Hulec (Vilyž team Kla-
tovy) – hrubý faul
Rozhodčí : Karel Bína (za AFK Geroj)  – 
známka 1,00 
Nejlepší hráč utkání : Stanislav Bejvl (Ma-
gic Klatovy)

Zápas dvou tradičních rivalů byl opravdovým 
derby se vším co k těmto zápasům patří, a tak 
je škoda, že padla pouze jedna branka. Do-
mácí na tom byli početně o trochu lépe, měli 
dva hráče na střídání, hosté si před zaháje-
ním utkání museli dojet pro svého gólmana 
Skřivana doslova až domů. V 10. minutě 
rozehrávali domácí rohový kop, míč křížně 
přes pokutové území našel volného Nejdla,  
a ten přesnou a tvrdou střelou bez přípravy 
otevřel skóre utkání. Hosté se rychle oklepali  
a i oni si vytvořili řadu brankových příležitostí,  
ty však končily v náruči bezchybného gólmana  
Bejvla. Druhý poločas nabídl hru nahorů  
a dolů, branka však už nepadla. Bojovné 
utkání bylo odehráno v duchu fair play, hosté 
byli i přes prohru o trošku lepším týmem. 

VILYŽ TEAM KT  - AFK GEROJ KT
1  : 1  ( 0 : 0  )
Branky : Skalický (28.) -  Vlk (39.)
Žluté karty : 29. Tomáš Kozák (AFK Geroj 
Klatovy) – podražení
Rozhodčí : Roman Bína (FC BS Stars Klato-
vy)  – známka 1,00 
Nejlepší hráč utkání : Jakub Topinka (Vilyž 
team Klatovy)

Pohledné utkání, ve kterém si více gólových 
příležitostí vytvořili domácí, střelecky se však 
hodně trápili. Když ve 39. minutě vyrovnal 
hostující Vlk, zařídil pro svůj tým hodně ne-
spravedlivou remízu.

MODRÁ NUDLE KT  - VILYŽ TEAM KT
3 : 4  ( 1 : 1 )
Branky : Flaks J. (9.), Špaček L. (45.), 
Janda (49.) - Lapáček 2 (14.,35.), Horejš 2 
(26.,50.)
Žluté karty : 0

Rozhodčí : Jiří Zavřel (Mušlák team) - 
známka 1,00 
Nejlepší hráč utkání : Jiří Šmolc st. (Modrá 
nudle Klatovy) 

V úvodu utkání oba týmy spálily několik 
brankových příležitostí, skóre se tak měnilo 
v 9. minutě, kdy se dokázal prosadit domácí 
Flaks. Ve 14. minutě bylo zásluhou branky 
Lapáčka vyrovnáno na 1:1. Tímto výsledkem 
nakonec první poločas skončil. Úvod druhé 
půle byl v naprosté režii hostí, kteří svého 
soupeře doslova zmáčkli a nedovolili mu 
dopředu vůbec nic. Snaha hostí byla koru-
nována vedením 3:1. Nudle se však dokázala  
z tlaku vymanit a v poslední desetiminutovce 
utkání dokázala utkání dovést do remízo-
vého stavu 3:3. K hostům se však v závěru 
zápasu přiklonila fotbalová spravedlnost  
a Lapáček v poslední minutě upravil na ko-
nečných 4:3 pro Vilyž team.

VILYŽ TEAM KT  - FC BS STARS KT
2 : 2  ( 1 : 1 )
Branky : Palát (21.), Horejš V. (45.) - Hoff-
mann (1.), Schmidt (48.)
Žluté karty : 22. Martin Hrach (FC BS Stars 
Klatovy) – hrubý faul, 48. Jan Hulec (Vilyž 
team Klatovy) – hrubý faul
Rozhodčí: Jiří Zavřel (Mušlák team) - znám-
ka 1,00 
Nejlepší hráč utkání: Michal Lukeš (FC BS 
Stars Klatovy) 

Vedoucí FC BS Stars v utkání na půdě Vilyž 
teamu dobře začali, ale nakonec se museli 
spokojit s tremízou 2:2

VILYŽ TEAM – TJ KLATOVY LORENC 04    
2 : 4  ( 1 : 2 )
Branky : vlastní (6.), Lapáček (37.) - Klíma 
(14.), Hamhalter (15.), Kolář (48.), Balák 
(50.)
Žluté karty : 0
Rozhodčí : Zdeněk Zajíc (Magic) – známka 
1,00
Nejlepší hráč utkání : neuvedeno

Ve vyrovnaném utkání měli hned v úvodu 
domácí štěstí, když si při jejich první šan-
ci dali dezorientovaní hosté vlastní gól.  
Ve 14. minutě hosté rozehrávali přímý kop a 
Klíma hezkou tečí vyrovnal na 1:1. Z násled-
né akce hosté dobře zakombinovali, rozebrali 
obranu domácích a Hamhalter upravil na 
1:2.  Domácí prohrávali, a tak zvýšili obrátky, 
jenže branka hostů byla zakletá. Ve 37. mi-
nutě vystřelil z velkého úhlu domácí Lapáček 
a nachytal na švestkách gólmana hostí Jirsu. 
Domácí za vyrovnaného stavu nadále tlačili, 
chyběl jim však klid v koncovce. Hosté dobře 
bránili a v závěru dvěma brejkovými situace-
mi rozhodli utkání ve svůj prospěch.

Klatovská Kapitol liga v malé kopané 2014 - 2. liga
Reportáže na této straně byly převzaty z www.afl.cab.cz. 

Vítězná sestava ze srpnového utkání na hřišti MUŠLÁK TEAMU.
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Vstřelené branky: 34. O tento počet se podělilo jedenáct střelců VILYŽE, jeden vlastní gól si vstře-
lil hráč TJ KLATOVY LORENC.

Nejvyšší vítězství: 5:1. V domácím zápase s MAGIKEM KT otočili hráči VILYŽE pěti brankami 
nepříznivý vývoj utkání.

Kanonýr VILYŽE: Zdeněk Lapáček se sedmi góly. O jednu branku předstihl loňského krále střel-
ců Jana Hulce.

Obdržené branky: 40. Devětatřicetkrát se rozvlnila síť v brance VILYŽE po střelách soupeřů, jed-
nou skóroval do vlastní brány Václav Stýblo.

Čisté konto: 1. V domácím zápase s MODROU NUDLÍ pochytal všechny střely Petr Skřivan.  
V celkovém hodnocení soutěže pak získal ocenění za druhého nejlepšího brankáře 2. ligy.

Nejvyšší prohra: 2:10. Na hřišti FC BS STARS se opět konalo vraždění neviňátek.

Žluté karty: 2. Obě „vybojoval“ Jan Hulec a zajistil tím VILYŽI druhé místo v tabulce nejtresta-
nějších týmů 2. ligy.

Zajímavost: VILYŽ TEAM na konci tohoto ročníku odkopal svůj 296. zápas v historii Klatovské 
ligy, takže v příštím ročníku oslaví třísté odehrané utkání v soutěži. Zároveň se přiblížil k magické 
hranici tisícího obdrženého gólu (momentálně 980 branek), čímž se nemůže (a v příštích několika 
letech ani nebude moci) pochlubit žádný z účastníků Klatovské ligy ! Takže se těšme na 19. ročník, 
jistě bude co oslavovat.

Tradiční poděkování: Velké díky panu Hulcovi za péči o domácí hřiště, a samozřejmě domovské 
restauraci ROZVOJ, která je dlouhá léta VILYŽ TEAMU pevnou oporou.

V jarním zápase s MAGIKEM vybojovali hráči VILYŽE nejvyšší vítězství sezóny.

K červnovému zápasu na hřišti AFK GEROJ KT se dostavilo 12 hráčů VILYŽE. Vzhledem k tomu, že se na soupisku k utkání vejde pouze 11 jmen, rozhodl se VILYŽ 
velkoryse zapůjčit jednoho ze svých hráčů svému soupeři, který naopak neměl jediného hráče na střídání. Sebejistý VILYŽ pak utrpěl drtivou porážku 3:7. Na snímku 
vpravo hlavičkuje Ivan Gašpár, jeho akci pak vlevo za ním přihlíží Rosťa Palát, toho času v dresu soupeře.

Josef Valenta v ostrém souboji s Lubošem Novým z GEROJE.

Luděk Varga útočí v zápase s MUŠLÁK TÝMEM.

Poř. Název týmu Zápasy Výhra Remíza Prohra Skóre Body

1. FC BS Stars Klatovy 14 10 1 3 75 : 28 31

2. TJ Klatovy Lorenc 04 14 9 0 5 46 : 38 27

3. Vilyž team Klatovy 14 5 4 5 34 : 40 18

4. Magic Klatovy 14 5 3 6 30 : 36 18

5. Modrá nudle Klatovy 14 5 2 7 39 : 43 17

6. ANFK Černý uhlí 14 5 3 6 23 : 29 17

7. AFK Geroj Klatovy 14 5 1 8 39 : 57 16

8. Mušlák team 14 4 2 8 43 : 59 14

Týmu ANFK Černý uhlí Klatovy byl odečten 1 bod za 1 neodpískané utkání.
Týmu VILYŽ TEAM KLATOVY byl odečten 1 bod za 1 neodpískané utkání.

Tabulka střelců 
VILYŽE

1.  Lapáček Zdeněk    7

2.  Hulec Jan               6

3.  Horejš Vladimír     5

4.  Nový Jiří                4

5.  Gašpár Ivan            3

6. -7. Palát Rosťa 2

6. -7. Skalický Martin      2

8. -11. Otépka Milan   1

8. -11. Přibík Martin 1

8. -11. Soukup Rosťa 1

8. -11. Špaček Jiří              1

Do 18. ročníku Klatovské ligy vstupoval VILYŽ TEAM KLA-
TOVY s heslem „v bezpečném odstupu k sestupu i postupu“. 
Po loňském vymodleném pádu z 1. ligy se tak VILYŽ od začát-
ku držel daleko od postupových pozic. K sestupovým příčkám 
měl však po většinu sezóny nečekaně blízko; po třetím odehra-
ném kole byl dokonce s jediným bodem v tabulce předposlední, 
ale nakonec pád do 3. ligy odvrátil. V závěrečných počtech 
dokonce díky lepším vzájemným zápasům s věčným rivalem, 
mužstvem MAGIC KLATOVY, obsadil v tabulce 2. ligy ideální 
třetí místo (první nepostupové).

  O vyrovnanosti většiny mužstev 2. ligy svědčí fakt, že za ne-
dostižnou dvojicí FC BS STARS a TJ KLATOVY LORENC se 
zbytek týmů srovnal s rozdílem pouhých čtyř bodů. Kdyby VI-
LYŽ TEAM vybojoval v 18. ročníku Klatovské ligy o dva body 
méně, spadl by do 3. ligy, což rozhodně neměl v plánu! Málem 
se tak vymstila zbytečná ztráta jednoho bodu, který byl VILYŽ 
TEAMU odečten jako trest za neodpískaný zápas.

Klatovská  Kapitol  liga - konečná  tabulka  a  statistiky
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MEMORIÁL LÁDI NEDVĚDA (22.3.2014, Klatovy)

Dramatický průběh měl 5. ročník Memoriálu Ládi Nedvěda. 
O celkovém vítězi nakonec rozhodl úplně poslední zápas tur-
naje, v němž tým VILYŽ ALLSTARS obral o dva body nýrské 
TADY A TEĎ, a tím pomohl klatovskému VILYŽ TEAMU 
k zisku poháru. VILYŽ TEAM KLATOVY v silné sesta-
vě vstupoval do turnaje jako favorit, ale remízou s VILYŽ 
ALLSTARS (bývalé hvězdy ligového VILYŽE a fanoušci) 
si situaci zkomplikoval. Nakonec vypomohlo právě mužstvo 
VILYŽ ALLSTARS, za nějž se v turnaji třikrát prosadil  
Libor Ponocný, a svou tradiční jednogólovou normu dodržel  
i Milan Podlaha.  Vítěznému VILYŽ TEAMU stačily k tium-
fu v turnaji pouhé tři vstřelené góly, o něž se podělili Jiří Nový, 
Luděk Varga a Martin Skalický. Vzájemný zápas rozhodl  
o pořadí na druhém (TADY A TEĎ) a třetím místě (MAGIC 
KT). Na bojovníky z VILYŽ ALLSTARS tentokrát zbylo  
poslední, čtvrté místo.
VILYŽ TEAM – VILYŽ ALLSTARS  1:1   (Nový – Podlaha)

VILYŽ TEAM KT – MAGIC KT   1:1   (za VILYŽ Varga)

VILYŽ TEAM KT – TADY A TEĎ   1:0   (Skalický)

VILYŽ ALLSTARS – MAGIC KT   1:3   (za VILYŽ L. Ponocný)

VILYŽ ALLSTARS – TADY A TEĎ   2:2  (za VILYŽ L. Ponocný 2x)

TADY A TEĎ – MAGIC KT   4:0

 1. VILYŽ TEAM KT 3:3 5b.

 2. TADY A TEĎ 6:3 4b.

 3. MAGIC KT 4:6 4b.

 4. VILYŽ ALLSTARS 4:6 2b.

O POHÁR STARÉ ŠKOLY (5.7.2014, Chudenice)

Vzestupnou tendenci měly výkony VILYŽE na oblíbeném 
futsalovém turnaji v Chudenicích. Po tragickém výkonu  
v prvním zápase proti MFF VOLEJBAL a zasloužené pro-
hře 0:1 se tým VILYŽE postupně sehrával, a s opožděným 
příjezdem Milana Otépky nabrala hra na kvalitě. Po smolné 
prohře 0:1 s družstvem BAD BOYS přišel ve třetím zápase 
výborný výkon a jasná výhra 4:0 nad pozdějším finalistou 
turnaje, týmem MLÁDEŽNÍCI. Ze třetího místa ve skupině 
A postoupil VILYŽ do play-off a v zápase s druhým týmem 
skupiny B (DOUBRAVKA) sehrál více než vyrovnaný zápas. 
Po bezbrankové remíze musely o postupujícím rozhodnout 
penalty. Ty ale rozhodně nejsou silnou stránkou VILYŽE,  
a tak do dalších bojů postoupil tým DOUBRAVKY,  
který nakonec celý turnaj vyhrál.
VILYŽ TEAM – MFF VOLEJBAL 0:1

VILYŽ TEAM – BAD BOYS 0:1

VILYŽ TEAM – MLÁDEŽNÍCI 4:0 
(Lapáček 2, Přibík, vlastní)
play-off

VILYŽ TEAM – DOUBRAVKA 0:0  (2:3 na pokutové kopy)

DALŠÍ  TURNAJE  VILYŽE  V  ROCE 2014

Snímek z prosincového Turnaje zmrzlejch ptáků zachy-
cuje sestavu VILYŽ TEAMU i s kapitánem Martinem 
Přibíkem po návratu z ošetření.

Na kličku Vladimíra Horejše (vpravo) byl tentokrát 
Karel Kotěšovec krátký. Snímek ze souboje VILYŽ 
TEAM – MAGIC na Memoriálu L. Nedvěda.

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

TURNAJ ZMRZLEJCH PTÁKŮ  (20.12. 2014, Plzeň )

Při prosincovém TURNAJI ZMRZLEJCH PTÁKŮ opět 
nemrzlo, ale díky nepříjemnému větru sebou museli hráči po-
řádně hýbat, aby zahnali chlad. V prvním zápase proti sobě 
nastoupili pořádající VILYŽ TEAM a VSP AUTO. VILYŽ 
TEAM dvakrát vedl, ale zranění kapitána Martina Přibíka 
týmem na chvíli otřáslo a VILYŽ o vedení přišel. V závěru však 
hráči VILYŽE zabojovali a strhli vítězství na svoji stranu. Ve 
druhém zápase se na VILYŽI projevil fakt, že se na turnaj bez 
omluvy nedostavilo několik nahlášených jedinců, a tak s jedi-
ným hráčem na střídání rychle ubývaly síly. Toho dokonale vyu-
žili skvěle sehraní TAHOUNI, a smetli VILYŽ poměrem 12:1. 
Ve třetím zápase se na umělém povrchu hřiště na Slavii začalo 

jiskřit. Tvrdou hrou se podařilo hráčům VSP AUTO přetlačit 
techničtější TAHOUNY, a v utkání zvítězili výsledkem 6:4.  
To ale nic nezměnilo na tom, že TAHOUNI obhájili své loňské 
vítězství, když při rovnosti bodů v tabulce zvítězili díky lepšímu 
skóre.
VILYŽ TEAM – VSP AUTO 4:3 
(branky VILYŽE Varga 2, Blaschke, Valenta)
VILYŽ TEAM – TAHOUNI 1:12  
(za VILYŽ gól Blaschke)
VSP AUTO – TAHOUNI 6:4

 1. TAHOUNI 16:7 3b.

 2. VSP AUTO 9:8 3b.

 3. VILYŽ TEAM 5:15 3b.

VILYŽ na chudenickém turnaji O pohár Staré školy. M. Otépka (vlevo) v souboji různých váhových kategorií. 
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Někde jsem se dočet,  
že muži při ejakulaci  
přichází o zinek.

No, nevim. Já jsem při 
poslední ejakulaci... ...přišel vo dva litry.

Když jsem byl malej, 
bydleli jsme na vesnici  
v domku hned vedle 
hlavní silnice.

Každou chvíli nám tam 
přejeli nějaký zvíře.  
Než jsme ho stačili sebrat, 
bylo rozježděný na placku.

Měli jsme z nich doma 
takovej pěknej herbář.

Každýho může někdy 
nečekaně přepadnout 
náhlej nával lásky  
a něhy.

Já jsem se například 
před chvílí...

...pomazlil  
s bramborovou kaší.

Dneska jsem se jedný 
blondýny v autobuse 
zeptal, jestli má  
blonďatou i kundu. Povídala, že jo.

Ale že prej jí neříká 
kunda.
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Tak jsem se byl dneska 
podívat ve městě.

Udělal jsem si tam 
takovej pěknej, 
barevnej den.

Chodil jsem na červenou 
a jezdil na černo.

Včera jsem potkal 
parádní babu. Tu kdybych 
měl doma, tak bych jí 
na rukou nosil. 

Udělal bych, 
co bych jí 
na očích viděl.

Možná bych si ho 
kvůli ní i umyl.

...a pak jsem zastavil  
tý nádherný stopařce,  
a na zadní sedačce mý luxusní 
audiny jsem jí to udělal všude,  
kam jsem si jenom přál.

No dobře, tak kecam. 
Nikdy jsem žádný 
auto neměl. 
.

Ale tý stopařce 
jsem to fakt udělal.

Kámoš má od doktora 
zakázaný pití.

Tuhle chtěl, abych mu 
dones basu nealka.

No, snad mě s tim 
nikdo neviděl.
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Vůbec se s ní nebav, vždyť je úplně vymletá.



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  2014

www. v i l y z . c z
Na tomto 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


