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...se odehrálo v letošním ročníku

zápasů

3000 
minut

Zdravím všechny fanynky 
a fanoušky Vodňanské ligy. 
Poslední kolo letošního roční-
ku skončilo v sobotu 18. úno-
ra 2012 a uzavřelo tak již 18. 
ročník této tradiční soutěže. 
Ta se v našem městě hraje už 
od r. 1994, kdy se zkušebním 
systémem 2 turnajů uskuteč-
nil 0. ročník. Tenkrát se z ví-
tězství radovalo mužstvo FC 
Kapr, které se od té doby Vod-
ňanské ligy zúčastňuje pravi-
delně a bez přestávky. Stej-
nou šňůrou se pak pyšní i le-
tošní vítěz – DG303. Ale ještě 
než se jeho hráči mohli letos 
znovu radovat z mistrovské-
ho titulu, muselo se ve Vod-
ňanské lize odehrát 75 zápa-
sů, což je kulatých 3 000 mi-
nut. To je myslím slušná por-
ce času, který borci jednotli-
vých týmů strávili na vodňan-
ské palubovce. 

Oproti předešlým ročníkům 
se nám pak počet startujících 

týmů letos rozšířil o 2 no-
váčky (FC KIK a Kůrožrouty) 
a ligy se tedy zúčastnilo hned 
10 mančaftů. To mělo logic-
ky za následek její prodlou-
žení. Konkrétně se namísto 
13ti muselo odehrát hned 15 
kol a samozřejmě i 5 zápasů 
namísto dosavadních 4 v jed-
nom hracím dni. Myslím, že 
všechny tyto faktory přispě-
ly k zatraktivnění ligy a letos 
jsme tak byli svědky jednoho 
z nejlepších a nejdramatičtěj-
ších ročníků za poslední léta.

Krom těchto novinek se do 
historie ligy bezesporu ne-
smazatelně zapíše také další 
věc; spuštění webového por-
tálu www.vodnanskaliga.cz. 
Již v předešlých letech jste se 
sice coby fanoušci ligy mohli 
s výsledkovým servisem se-
tkávat na neplacené doméně 
www.vodnanskaliga.kvalitne.
cz, ale až od letošního roční-
ku vám redakce zmiňované-

ho portálu servíruje skutečně 
kompletní zpravodajství, vč. 
nejrůznější zajímavostí.

Díky grantu od města Vod-
ňany jsme pak letos popr-
vé mohli ulevit na startov-
ném dvěma nejmladším tý-
mům ligy (2 x sleva 1 000 
Kč), premiérově ocenit vítě-
ze základní části nebo poří-
dit reklamní banner, který 
dále šíří povědomí o Vodňan-
ské lize. Se všemi novinkami 
ročníku 2011/2012 se ostat-
ně můžete seznámit v člán-
ku na www.vodnanskaliga.cz/
news/64/20/Summary-no-
vinky-rocniku-2011-2012.htm

Věřím, že se vám premiéro-
vá ročenka Vodňanské ligy 
bude líbit a rádi se k ní coby 
archivnímu materiálu bude-
te vracet. Pochvaly i příp. po-
hlavky rád přivítám v diskusi 
na webu ligy nebo na e-mailu 
bakeero@seznam.cz 

úvod
máme za sebou
již 18. ročník
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...se zúčastnilo letošním ročníku

týmů

představení
účastníci
vodňanské ligy
Jak již bylo zmíňeno v úvod-
ním slovu, letoního ročníku 
se oproti těm předešlým zú-
častnilo 10 namísto 8 muž-
stev. Nováčky byly týmy FC 
KIK a Kůrožrouti. Celá liga se 
tak letos prodloužila o 2 kola, 
protože namísto 13ti jich ten-
tokráte bylo zapotřebí ode-
hrát rovnou 15. Zároveň s tím 
se logicky navýšil také počet 
zápasů, který musel jednot-
livý hrací den Vodňanské ligy 
obsáhnout; letos to bylo 5 zá-
pasů namísto 4.

Kvůli tomuto navýšení termí-
nů pak muselo padnout také 
rozhodnutí, kterým směrem 
se liga posune. Jestli odstar-
tuje v dřívějším termínu, než 
bývalo zvykem, nebo se na-
opak posune její závěr. S při-
hlédnutím k tomu, že v obou 
případech by mohlo hrozit, že 
některý z týmů bude mít pro-
blémy se sestavou, protože 
řada jednotlivých hráčů bude 

mít ještě povinosti ke svým 
týmům hrající velký fotbal, se 
nakonec rozhodlo, že liga od-
startuje dříve. Přece jen pro 
její atraktivitu bylo lepší, aby 
zmiňované problémy nastaly 
v úvodu sezóny, než aby tímto 
byly ovlivněny závěrečné boje 
o konečné umístění, nebo 
snad samotné finále. Liga 
tedy ke svému již 18. ročníku 
odstartovala v neděli 30. října 
a jediným kolem, kdy se ně-
která utkání musela přeložit 
bylo kolo třetí. Dva jeho zá-
pasy se přesunuly na čtvrtek 
a i díky tomu letos v základ-
ní části nedošlo k žádné kon-
tumaci, která by trochu kazila 
dojem z jinak povedené úvod-
ní části ligy.

V ní se oproti předešlým roč-
níkům nevyvíjelo vše úplně 
dle papírových předpokla-
dů; obvykle suverénní Vod-
ňanská drůbež letos ztrácela 
nezvykle mnoho bodů a v zá-

kladní části si připsala hned 
3 porážky. Naopak příjem-
ným překvapením byly vý-
kony Sokolské louky, která 
se díky své tradičně výborně 
propracované defenzivě do-
kázala prosadit až na druhé 
místo základní části. Lépe na 
tom byl už pouze obhájce ti-
tulu DG303, který nasbíral o 2 
body více.

Pozitivem také bylo, že kaž-
dý z týmů si dokázal v základ-
ní části ligy připsat vítězství. 
A naopak žádné mužstvo si 
neudrželo neporazitelnost. 
Tu držela nejdéle Sokolská 
louka, která podlehla až v 7. 
kole Otrokům. Základní část 
tak letos byla mimořádně vy-
rovnaná, protože o jejím vítězi 
se rozhodovalo až v závěreč-
ném 9. kole.

Nyní si už pojďme představit 
jednotlivé týmy, které se zú-
častnily letošního ročníku 

www.vodnanskaliga.cz
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5 samyc

Tým 5 Samyc byl založen 1. 8. 1998 v Malovičkách, na letním turnaji v malé 
kopané. Ve Vodňanské lize však začal pravidelně startovat až od sezóny 
2000/2001. Svého nejlepšího umístění tým dosáhl v r. 2011, kdy obsadil 
7. místo.

Fc kik

Tým FC KIK byl v letošním ročníku jedním z dvojice nováčků. Svůj 
premiérový start jeho hráči nedokázali dotáhnout alespoň k 9. místu, 
i když k němu měli v souboji s Los Bombardos slušně nakročeno. Uvidíme, 
jestli dokáží nabyté zkušenosti zúročit v některém z příštích ročníků.

b&d boys

Tým je tvořen převážně z mladých hráčů a svou premiéru ve Vodňanské 
lize si odbyl v sezóně 2010/2011. Tehdy se umístil na 6. místě a tento výkon 
dokázali mladíci zopakovat také letos. Více informací o klubu naleznete na 
www.bdboys.webnode.cz.

dg303

DG303 je pravidelným účastníkem soutěže již od jejího 0. ročníku
 v r. 1994 a společně s FC Kapr se tak může pyšnit nejstarší historií mezi 
kluby Vodňanské ligy. Tu navíc dokázali hráči DGčka vyšperkovat hned 4 
mistrovskými tituly. Více informací o klubu naleznete na www.dg303.wz.cz

Fc kapr

Historicky první vítěz Vodňanské ligy a pravidelný účastník soutěže 
dokázal svůj triumf zopakovat ještě v sezóně 2000/2001. Na svém kontě 
tedy má 2 mistrovské tituly a krom nich se spolu s DG303 může chlubit 
nejstarší historií mezi kluby Vodňanské ligy.

kůrožrouti

Druhý z nováčků letošního ročníku, který při své premiérové účasti jen 
těsně neprošel do semifinále a v souboji s mladíky z B&D Boys dokázal 
obsadit 5. příčku. Více informací o klubu naleznete na www.fk-kurozrouti.
webnode.cz

vodňanská drůbež

Vodňanská drůbež se Vodňanské ligy zúčastňuje pravidelně od sezóny 
1997/1998. Hned od počátku se tým zařadil do nejužší špičky ligy a své 
výkony pak korunoval 2 tituly v letech 2007 a 2010. Mužstvo celou dobu 
staví na osvědčené ose, která se dokázala probojovat do finále i letos.

los bombardos

Los Bombardos se poprvé sešli v létě r. 2009. Po účasti na několika letních 
turnajích v malé kopané se rozhodli rozšířit také řady účastníků tradiční 
Vodňanské ligy a od sezóny 2009/2010 se tedy soutěže zúčastňují. Svého 
nejlepšího umístění (7. místo) dosáhli hned v premiérové sezóně.

otroci

Otroci startují ve Vodňanské lize od jejího 1. ročníku v sezóně 1994/1995, 
čímž se řadí k tradičním účastníkům soutěže. A hned svou premiérovou 
účast dokázali přetavit v mistrovský titul – prozatím jediný v historii klubu. 
V posledních letech Otroci pravidelně pronikají až do semifinále.

sokolská louka

Sokolská louka byla založena v r. 1994 a Vodňanské ligy se zúčastňuje 
od 1. ročníku 1994/1995. Zpočátku se tým pohyboval ve spodních patrech 
tabulky, ale postupným doplňováním kádru se posouval směrem vzhůru. 
Největším úspěchem je letošní 3. místo.
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...padlo v letošním ročníku

gólů

výsledky
základní část
vs. playoFF 2012
Jak již bylo zmíněno, celý le-
tošní ročník byl letos oproti 
předchozím létům mimořád-
ně vyrovnaný. Už v základní 
části poznal každý tým hoř-
kost porážky a letos se tedy 
neopakovala mimořádná jíz-
da z předchozího ročníku, kdy 
DG303 dokázalo celou sou-
těží projít bez jediné poráž-
ky, pouze s jednou remízou. 
Tu tenkrát shodou okolností 
uhrálo se Sokolskou loukou, 
stejně jako letos a ta si tak 
drží ve vzájemných duelech 
neporazitelnost již od sezóny 
2010/2011.

Oproti předchozím ročníkům 
pak měla zmíněná vyrov-
nanost soutěže za následek 
také mírný pokles průměr-
ného počtu vstřelených gólů v 
jedno zápase; letošní bilance 
je cca 9 gólů na zápas, což je 
stále slušné číslo. Ve Vodňan-
ské lize tak diváci mohli vidět 
gól zhruba každé 4,5 minuty, 

takže při sledování zápasů se 
určitě nenudili. 

Příslibem pro budoucnost 
Vodňanské ligy byly také vý-
kony týmů, které sázejí pře-
devším na mladíky. B&D Boys 
a Kůrožrouti rozhodně ukáza-
li, že do budoucna se s nimi 
musí počítat a jejich vzájem-
ný souboj o konečné 5. místo 
byl jedním z vrcholů letošní-
ho Družba Playoff 2012. Oba 
týmy totiž jen těsně nepro-
šli do semifinále a pokud bu-
dou pokračovat v nastaveném 
trendu zlepšujících se výko-
nů, mohli bychom se už brzo 
dočkat oživení v závěrečných 
bojích o nejvyšší příčky. Nao-
pak trochu za očekáváním le-
tos zůstali Otroci, kteří byli 
před sezónou pasováni z role 
černého koně soutěže rovnou 
do role jednoho z favoritů. Do 
semifinále se sice dokázali 
probojovat, ale určitě se če-
kalo, že svého tradičního se-

mifinálového soupeře DG303 
potrápí více. Jejich výkony 
však byly ovlivněny také opa-
kujícími se problémy se se-
stavou. Pokud se s tímto do-
káží pro příští ročníky vypo-
řádat, určitě se můžou dále 
zlepšovat.

A konečně samotné již tradič-
ní finále, kde se popáté v řadě 
utkalo DG303 a Vodňanská 
drůbež, nabídlo oproti minu-
lé sezóně drama až do po-
slední chvíle. Drůbežáři v od-
vetě svého soupeře přitlačili, 
ale DG303 dokázalo svůj roz-
hodující jednogólový náskok 
uhájit, čímž si zajistilo svůj 
již 4 titul v historii Vodňanské 
ligy.

Celá liga se nám tedy příjem-
ně vyrovnává a už dnes se 
můžeme těšit na příští roč-
níky, kde by se mezi nejužší 
špičku ligy mohl prosadit ně-
kdo nový. 

www.vodnanskaliga.cz
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...padlo v základní části

gólů

výsledky
základní
část
V základní části se letos o je-
jím vítězi rozhodovalo až v po-
sledním 9. kole a šanci na pr-
venství měly hned 3 týmy, 
i když šance jednoho z nich 
byla čistě hypotetická; v nej-
lepší výchozí pozici bylo před 
posledním kolem DG303, kte-
rému stačilo ve vzájemném 
zápase porazit Otroky a ti na-
opak ke svému prvenství po-
třebovali ve vzájemném due-
lu zvítězit. V teoretické rovi-
ně se pak pohybovaly nadě-
je Sokolské louky, která by se 
na první místo dostala pouze 
v případě, že by utkání mezi 
DG303 a Otroky skončilo re-
mízou a hráči Sokolské louky 
by navíc dokázali mimořád-
ně vysokým rozdílem pora-
zit Kapry. DG303 však nepo-
nechalo nic náhodě a ambici-
ózní Otroky porazilo 6:3. Ti se 
tak následkem toho propadli 
z druhé až na čtvrtou pozici, 
když Sokolská louka společ-

ně s Vodňanskou drůbeží vy-
užila jejich zavání a posunu-
la se v tabulce před ně na 2. 
a Drůbežáři pak na 3. příčku.

DG303 tedy stejně jako před 
rokem vyhrálo základní část 
a stalo se tak prvním týmem, 
který dostal za své výkony 
v úvodní části sezóny oceně-
ní. To se letos udělovalo po-
prvé a šlo o stříbrný talíř na 
plaketě, který po posledním 
kole převzal kapitán J. Vo-
mut. Nicméně letos si DGčko 
nezopakovalo spanilou jízdu 
z předešlého ročníku, kdy si 
připsalo samá vítězství, jedi-
nou remízu a nepoznalo hoř-
kost porážky, protože letos už 
ve 3. kole nestačilo na mla-
díky z B&D Boys. Navíc zno-
vu pouze remizovalo se So-
kolskou loukou. I přesto jim 
bodový zisk 22 bodů stačil ke 
zmiňovanému prvenství, když 
se na první místo v tabulce 

dostalo sice až v 7. kole, ale 
od té doby už na něm vydrže-
lo.

Překvapením základní části 
letos byly také nezvykle čas-
té bodové ztráty Drůbežářů. 
Ti si letos už v základní části 
připsali hned 3 porážky - nad 
jejich síly bylo DG303, Kůro-
žrouti a Sokolská louka. Už 
to pomalu vypadalo, že Drů-
bežáři by mohli v případě po-
stupu z úvodního kola playoff 
narazit na DG303 již v semifi-
nále, ale i díky tomu, že v jed-
nom z klíčových zápasů doká-
zali porazit Otroky, se nako-
nec tomuto scénáři vyhnuli.

Až do posledního kola se hrá-
lo také o to, který z týmů si 
jako poslední zajístí 8. místo 
a tím i účast v Družba Playoff 
2012. Možná i díky zkušenos-
tem z předchozích let se to 
podařilo 5 Samycím. 

www.vodnanskaliga.cz
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úvodní kolo nového ročníku 2011/2012 začalo ve vodňanské víceúčelové hale i se dvěma le-
tošními nováčky; týmy kůrožroutů a Fc kik. ani jeden však divákům nepřipravil překvape-
ní a oba novicové podlehli „známým firmám“. obhájce titulu dg303 si poradil s kůrožrouty, 
otroci zase s Fc kik. v dalších zápasech zvítězili drůbežáři nad 5 samycemi, sokolská lou-
ka nad b&d boys a kapři podle očekávání naložili los bombardos.

1. kolo
start sezóny dopadl
podle předpokladů;
Favorité nezaváhali
NeDěLe, 30. 10. 2011

vodňanská drůbež – 5 samyc    6:4 (4:1)
Branky: Urban a Šácha 3 – Bláha 2, Pasák V., Jirkovský
ŽK: Křenek- Roučka
 
Favorit byl jasný hned na začátku a svou roli přes drobné problémy zvládl. 5 Samyc vzdorovali 
obstojně jen na začátku druhého poločasu, ale na body nedosáhli. O výhru Drůbežářů se stej-
ným dílem zasloužili Šácha s Urbanem.

UTKáNí říDIL: ROMAN VOReL
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ad
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 č
ás

t

Fc kik – otroci    3:7 (1:2)
Branky: Prokop, Novotný, Mach – Filip, T. Machnyk a T. Staněk 2, 
Marinov
ŽK: Charvát (KIK)
 
I Otroci potvrdili roli favorita, i když první poločas vypadal pro 
nováčka KIK nadějně. Po pauze se ale plně projevila zkušenost 
a větší fotbalovost Otroků, začaly padat také branky a vítězství je 
zcela zasloužené.

b&d boys – sokolská louka    4:7 (1:1)
Branky: Hofmann 2, Polanský, Tusl - M. Ciml 3, P. Dunovský 2, 
Tík, Faktor
ŽK: Tusl – Kapusta M., Kapusta R.
ČK: Kapusta M.

Zápas, který svedl dohromady loňské nováčky a ostřílené har-
covníky ligy. Poločasových 1:1 však bylo překvapení, navíc mladí 
B&D Boys byli lepší. Po půli ale Sokolská přeci jen zabrala, roz-
hodlo se v posledních minutách, kdy zápas probíhal už bez vylou-
čeného Milana Kapusty (dva žluté fauly).

dg303 – kůrožrouti    5:3 (1:1)
Branky: Polák, Srkal, Hrachovec, Volmut, vlastní – eliáš, 
Chrášťanský, Carda
ŽK: Volmut – Chrášťanský
 
Šampioni měli mít na úvod lehký úkol – v pohodě porazit nováč-
ka soutěže Kůrožrouty. Jenže předpoklady vzaly za své hned na 
začátku. DG3030 hráli příliš komplikovaně a lehkovážně, naopak 
soupeř statečně vzdoroval. K vítězství přesto hráči DG dokráčeli, 
když využili otevřené obrany soupeře.

Fc kapr - los bombardos    11:2 (5:0)
Branky: Kortus P. a Budín 3, Brůžek 2, Tondr, Max, Kortus K. 
- Vítovec O., vlastní
Bez ŽK
 
Jednoznačný zápas zcela v režii Kaprů. Od začátku do konce byli 
Kapři lepší, Los Bombardos neměli nárok. Bombardos nedoká-
zali reagovat, Kapři v pohodě vedli zápas k vítězství, které mohlo 
být výraznější, nebýt brankáře Bombardos Jandy.

13

tabulka po 1. kole

FC Kapr 3 b

Otroci 3 b

Sokolská louka 3 b

Vodňanská drůbež 3 b

DG303 3 b

Kůrožrouti 0 b

5 Samyc 0 b

B&D Boys 0 b

FC KIK 0 b

Los Bombardos 0 b

nejlepší střelci kola

Urban (DRU) 3

Šácha (DRU) 3

M. Ciml (SOK) 3

P. Kortus (KAP) 3

Budín (KAP) 3

www.vodnanskaliga.cz

B&D Boys vs. Sok. louka
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překvapení hned ve druhém kole ligy nabídl zápas jihočeské drůbeže se sokolskou loukou. 
drůbežáři, kteří nastoupili v pěti lidech do pole, podlehli sokolské po vyrovnaném poločase 
o dvě branky. otroci si v pohodě poradili se samycemi, v souboji nováčků porazil Fc kik ků-
rožrouty o gól a stejným rozdílem vyhráli b&d boys nad los bombardos. zápas kola, který 
obstarali kapři s dg303 vyzněl podle výsledku jednoznačně pro dg303.

2. kolo
překvapení hned v úvodu 
ligy; sokolská louka
zaskočila drůbežáře
NeDěLe, 6. 11. 2011

otroci – 5 samyc    8:3 (6:2)
Branky: M. Machnyk 3, M. Hojdekr 2, Vokatý, Bače a T. Machnyk – Jirkovský 2, Roučka 
ŽK: Roučka (5 Samyc) 

Od začátku bylo na hře obou týmů vidět, kdo je favoritem. Jednoznačný průběh první půle se 
odrazil i ve výsledku 6:2. Po přestávce Otroci ubrali a Samyce srovnali herně krok, nicméně na 
nějakou výraznou korekci stavu to nestačilo. Zasloužené vítězství Otroků.

UTKáNí říDIL: LUKáŠ FILIP
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vodňanská drůbež – sokolská louka    1:3 (1:1) 
Branky: Michalec – Horák, Ciml, a M. Dunovský 
Bez ŽK 

Překvapení kola. Drůbežáři v pěti hráčích do pole hráli vyrov-
nanou partii více méně jen první poločas. Hráli ale spíše indivi-
duálně, kombinace jim vázla. Sokolská po poločase přidala na 
střelbě, několikrát podržel veterán Bárta v brance žlutých. Pře-
sto ještě na dvě střely nedosáhl a Sokolská překvapivě zvítězila 
nad loňským finalistou o dvě branky.

Fc kik – kůrožrouti    4:3 (2:3) 
Branky: Kvěch, Prokop, Novotný, J. Mach – Zlatohlávek 2, eliáš 
ŽK: Prokop, Hančur, J. Mach – Zlatohlávek, Vondráček 

Souboj dvou noviců soutěže. Oboustranně nepřesné a tvrdě hra-
né utkání, které nabídlo víc boje než fotbalu. Přesto se diváci do-
čkali i branek. První půli ovládli hráči Kůrožroutů, ale po pauze 
se vývoj obrátil a byli to hráči KIKu, kdo doslova urval vítězství na 
svou stranu.

b&d boys – los bombardos    4:3 (2:3) 
Branky: Polánský, Turek, Janšta, Hoffmann – D. Vítovec, 
O. Vítovec, Mikoláš 
ŽK: D. Vítovec, F. Kříž, Mikoláš (všichni Los Bombardos) 

Utkání nejmladších týmů. Stejný brankový průběh jako v před-
chozím zápase, ale více fotbalovosti. B&D Boys byli lepší, ale ne-
dokázali převahu gólově vyjádřit. Bombardos po poločase ved-
li a rodilo se překvapení. Po pauze se karta obrátila, B&D Boys 
přetlačili Bombardos a ani opět výborný golman Janda nedoká-
zal prohře zabránit.

dg303 – Fc kapr    10:5 (4:2) 
Branky: Volmut 4, Polák 2, Fürst, Hornát, Chalupský, 
Brůžek vlastní – Budín, Tondr, Marchal, Krejčí, Štěch vlastní 
ŽK: Polák, Hornát (oba DG303) 

Šlágr kola přišel na řadu jako poslední a bylo se na co dívat. Obě 
mužstva chtěla hrát fotbal, oběma se to dařilo. Kapři doplatili 
na neproměněné šance, DG303 trestali skoro každou chybu. Na 
výsledku se nejvíce podílel kapitán Volmut se čtyřmi brankami. 
I přes prohru Kapři ukázali, že se s nimi bude muset počítat.
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tabulka po 2. kole

Otroci 6 b

DG303 6 b

Sokolská louka 6 b

FC Kapr 3 b

Vodňanská drůbež 3 b

B&D Boys 3 b

FC KIK 3 b

Kůrožrouti 0 b

5 Samyc 0 b

Los Bombardos 0 b

nejlepší střelci kola

Volmut (DG) 4

M. Machnyk (OTR) 3

Jirkovský (SAM) 2

Zlatohlávek (KUR) 2

Polák (DG) 2

www.vodnanskaliga.cz

DG303 vs. FC Kapr
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třetí kolo vodňanské ligy bylo vzhledem k hrozícím problémům se sestavami u některých 
mančaftů rozloženo do dvou hracích dnů. na nepřeložení nakonec doplatil obhájce dg303, 
který podlehl s nadšením hrajícím mladíkům z b&d boys. v odložených zápasech si pak 
drůbežáři poradili s los bombardos a otroci podlehli kůrožroutům, kteří začali prokazovat 
stoupající formu.

3. kolo
kvůli dvěma odloženým
zápasům se liga hrála 
také ve čtvrtek
SOBOTA, 12. 11. 2011 & ČTVRTeK, 17. 11. 2011

sokolská louka – 5 samyc    3:1 (1:1)
Branky: Koleš, Kapusta R., Dunovský P. – Kopetzký J.
ŽK: Pasák V., Roučka, Tesař
 
Fc kik – Fc kapr    4:12 (3:5)
Branky: Prokop P. 2, Kvěch J., Mach Z. – Krejčí a K. Kortus 3, Max a P. Kortus 2, Tondr, Brůžek
ŽK: Z. Mach – Max
 

UTKáNí říDIL: LUKáŠ FILIP
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dg303 – b&d boys    5:8 (2:4)
Branky: Hrachovec 2, Polák, Trenda, Chalupský – Hoffmann, 
Janšta a Šlehofer 2, Polanský, Turek
Bez ŽK
 
otroci – kůrožrouti    2:3 (2:1)
Branky: Calta, Hojdekr – Vondráček 2, Zlatohlávek
ŽK: P. Kříž (Otroci)
 
vodňanská drůbež – los bombardos    15:7 (6:3)
Branky: Šácha 4, Křenek a Vlášek 3, Valenta a Urban 2, Chaluš 
– F. Sluka 3, Smékal 2, Tesař, O. Vítovec
ŽK: Chaluš (Vodňanská drůbež)
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tabulka po 3. kole

Sokolská louka 9 b

FC Kapr 6 b

Otroci 6 b

Vodňanská drůbež 6 b

DG303 6 b

B&D Boys 6 b

Kůrožrouti 3 b

FC KIK 3 b

5 Samyc 0 b

Los Bombardos 0 b

nejlepší střelci kola

Šácha (DRU) 4

Křenek (DRU) 3

Vlášek (DRU) 3

Sluka (LOS) 3

Krejčí (KAP) 3

K. Kortus (KAP) 3

www.vodnanskaliga.cz

V letošním ročníku se podařilo uzavřít partnerství s www.adidasobchod.cz

Sokolská louka ve 3. kole potvrdila svou dobrou formu z úvodu sezóny.

Sok. louka vs. 5 Samyc
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čtvrté kolo ligy se hrálo opět celé v sobotu. ve šlágru kola si dg303 ve velice pěkném utká-
ní poradili s jihočeskou drůbeží. poslední zápas dne vyhráli otroci, když porazili Fc kapr. 
nováček soutěže kůrožrouti dokázal zdolat 5 samyc, sokolská louka nakonec přehrála los 
bombardos a b&d boys svůj zápas s Fc kik také zvládli.

4. kolo
šlágr kola vyhrál
obhájce titulu, zbylá 
utkání dle očekávání
SOBOTA, 19. 11. 2011

kůrožrouti – 5 samyc    8:4 (3:4)
Branky: Chrášťanský 3, Vondráček 2, Hroneš D., Sluka M., Zlatohlávek – M. Pasák 2, M. Kopecký, 
vlastní
ŽK: Folta - Kopetzký, M. Pasák

Fotbalově příliš zápas nenadchnul, snad jen tím, jak si nováčci po poločase začli jít pro vítězství. 
Hrál se nepřesný a nepříliš pohledný fotbal z obou stran. Zkušenější Samyce doplatili na několik 
chyb brankáře, kterých Kůrožrouti využili a zápas vyhráli.
 

UTKáNí říDIL: JOSeF HRACHOVeC

Zá
kl

ad
ní

 č
ás

t

sokolská louka – los bombardos    5:3 (2:1)
Branky: M. Dunovský 2, P. Dunovský, Brtna, M. Kapusta 
– O. Vítovec 2, Rusín
Bez ŽK

Jedno z nejpovedenějších utkání Bombardos za jejich působení 
v lize. Sokolská se jen těžko prosazovala, v zápase bylo hodně 
nepřesností na obou stranách. Navíc v bráně Bombardos stál 
vynikající Kubát, který likvidoval šanci za šancí, přesto nakonec 
vítězství Sokolské louky nezabránil.

b&d boys – Fc kik    5:1 (3:0)
Branky: T. Janšta 2, Hoffmann, Polanský, Vaněček – P. Prokop
Bez ŽK

Nejjednoznačnější utkání dne. FC KIK se nezmohl na nic, byl 
jasně horší. Boys přehráli soupeře s přehledem, dávali branky 
a utkání v pohodě dotáhli do vítězného konce.

dg303 – vodňanská drůbež    6:4 (5:1)
Branky: Trenda a Srkal 2, Škoda, Volmut – Vlášek 2, Baloušek, 
Urban
ŽK: Trenda (DG303)

Šlágr kola naprosto splnil očekávání. Pěkný kombinační a svižný 
fotbal od odbou zúčastněných, tempo a nasazení. V první půli byli 
lepší DG303, svoupřevahu vyjádřili až překvapivým poločasovým 
vedením o čtyři branky. Po přestávce ale Drůbežáři zabrali, černé 
přehrávali. Na zvrat to ale nestačilo, DG303 po zápase odcházeli 
jako vítězové. Pěkný zápas.

otroci – Fc kapr    5:1 (1:1)
Branky: Hajný, Staněk, Calta, Machnyk M., Machnyk T. – Marchal
ŽK: Fiala (Otroci)

Neméně pohledné utkání jako utkání kola. Oba týmy chtěly útočit, 
k výraznějším šancím to ale častokrát nevedlo. Poločasová 
remíza slibovala napínaý druhý poločas. Namísto toho ale Kapři 
přestali hrát, dělali víc chyb a Otroci je dokázali trestat. Jejich 
vítězství je proto zasloužené.
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tabulka po 4. kole

Sokolská louka 12 b

Otroci 9 b

DG303 9 b

B&D Boys 9 b

FC Kapr 6 b

Vodňanská drůbež 6 b

Kůrožrouti 6 b

FC KIK 3 b

5 Samyc 0 b

Los Bombardos 0 b

nejlepší střelci kola

Chřášťanský (KUR) 3

Vondráček (KUR) 2

Pasák (SAM) 2

M. Dunovský (SOK) 2

O. Vítovec (LOS) 2

Janšta (B&D) 2

Trenda (DG) 2

Srkal (DG) 2

Vlášek (DRU) 2

www.vodnanskaliga.cz

DG303 vs. Vod. drůbež
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páté kolo ligy nabídlo další porci pěti zápasů – jedno překvapení, jedno zklamání, jeden jas-
ný zápas a dvě vyrovnaná střetnutí. o zápase los bombardos s týmem 5 samyc se toho moc 
říci nedá. dg303 překvapivě remizovali se sokolskou loukou, kůrožrouti nakonec podlehli 
kaprům, otroci přeci jen přehráli b&d boys a vodňanská drůbež si pohrála s Fc kik.

5. kolo
dg303 remizovalo 
se sokolskou loukou,
ta zůstává neporažená
SOBOTA, 19. 11. 2011

los bombardos – 5 samyc    3:5 (2:3)
Branky: Rusín, Sluka, Tesař – Kozel a Jirkovský 2, Kopetzký
ŽK: Vítovec – Roučka

K tomuto zápasu nemá smysl něco více říkat – nuda, nuda, nuda. Vítězství Samyc.

UTKáNí říDIL: PeTR ŠAFRáNeK
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kůrožrouti – Fc kapr    3:6 (0:3)
Branky: Liška, Carda, Zlatohlávek – Budín 4, K. Kortus 2
ŽK: Tondr (FC Kapr)

Konečně fotbal. I přes málo hráčů se Kůrožrouti favoritovi 
nepoddali a hráli celkem vyrovnaný zápas. Kapři ale svou úlohu 
zvládli, své soupeře přehráli i přestříleli a po dvou tříbrankových 
poločasech vyhráli.

sokolská louka – dg303    4:4 (2:2)
Branky: R. Kapusta, Koleš, M. Dunovský, Faktor – M. Polák 2, 
Srkal, Raušer
ŽK: Tík, M. Kapusta – Hrachovec

Zápas dne. Přestože byli DG303 celkem jasní favorité, hráči 
Sokolském louky se nenechali nijak zastrašit. Hráli vyrovnanou 
partii, nenechali DG rozehrávat a naopak dokázali ohrožovat 
Štěchovu branku. DG303 hráli zbytečně komplikovaně. Sokolská 
naopak zkoušela pálit ze všech pozic, což se vyplácelo. Remíza je 
asi zasloužený výsledek.

otroci – b&d boys    5:3 (2:1)
Branky: Bače a Hojdekr 2, M. Machnyk – Turek, Šlehofer, Šupík
ŽK: Fiala, Hojdekr – Turek

Otroci měli vyhrát a nakonec vyhráli. Ale mladíci z B&D Boys, 
posíleni o píseckého Šlehofera se nedali porazit lacino. Jen 
zkušenosti z ligy jim chybí k vítězství ve více zápasech. Otroci si 
vítězství nakonec uhájili.

vodňanská drůbež – Fc kik    14:0 (5:0)
Branky: Vlášek 5, Šácha a Křenek 3, Michalec, Lácha, Chlauš
ŽK: Lácha – Albrecht

Od začátku do konce jen otázka skóre. FC KIK byl naprosto 
odevzdaný, naopak Vodňanská drůbež ještě spousty šancí 
zahodila. Byla opravdu jen otázka., kolik branek budou žlutí 
schopni nastřílet – jejich účet se zastavil na „pouhých“ čtrnácti.
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tabulka po 5. kole

Sokolská louka 13 b

Otroci 12 b

DG303 10 b

Vodňanská drůbež 9 b

FC Kapr 9 b

B&D Boys 9 b

Kůrožrouti 6 b

5 Samyc 3 b

FC KIK 3 b

Los Bombardos 0 b

nejlepší střelci kola

Vlášek (DRU) 5

Budín (KAP) 4

Šácha (DRU) 3

Křenek (DRU) 3

www.vodnanskaliga.cz

Otroci vs. B&D Boys
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hned první zápas kola, Fc kapr proti 5 samycím, skončil překvapením; samyce uhráli pro-
ti Fc kapr, v souboji brankářů s příjmením novák, remízu 5:5. los bombardos podle před-
pokladů prohráli s dg303, kůrožrouti zdolali b&d boys 5:2, sokolská louka nakonec udola-
la až díky posledním minutám Fc kik 3:0 a otroci podlehli až nečekaně vysoko vodňanské 
drůbeži.

6. kolo
5 samyc si vyšláplo 
na kapry a berou bod,
drůbež porazila otroky
NeDěLe, 4. 12. 2011

Fc kapr – 5 samyc    5:5 (4:2)
Branky: Tondr 3, Budín 2 – Šulc a Kopecký 2, Jirkovský
Bez ŽK

FC Kapr byl před zápasem favoritem, ale svou úlohu proti nezvládl, především ve druhé půli. 
V tom prvním byli Kapři lepší, ale po pauze nepochopitelně polevili, za bod pak ještě mohou 
být rádi, když Samyce několikrát trefili tyč Novákovy branky a Vlastimil Kozel zahodil penaltu.

UTKáNí říDIL: PeTR ŠAFRáNeK
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los bombardos – dg303    3:13 (2:4)
Branky: F. Sluka 2, Rusín – Volmut 6, Trenda 3, Srkal 2, 
Hrachovec, Hornát
Bez ŽK

Jen první poločas dokázali Los Bombardos držet s DG303 krok, 
a to ještě jen díky komplikované hře DG. Po poločase se naplno 
ukázalo, kdo zápas vyhraje a vítězství žlutých je zasloužené.

kůrožrouti – b&d boys    5:2 (2:0)
Branky: Carda 2, Zlatohlávek, M. Hroneš, vlastní – Polánský, 
Hlaváč
ŽK: Zlatohlávek – Turek

Napínavý a hodbně bojovný zápas, ve kterém dlouho o vítězi ne-
bylo jasno. B&D Boys neproměňovali ani ty nejvyloženější šance, 
naopak Kůrožrouti byli produktivnější. Konečné vítězství je pro-
to asi zasloužené.

sokolská louka – Fc kik    3:0 (1:0)
M. Kapusta 2, M. Ciml
ŽK: Horák – Rothschedl

Sokolská měla mít lehkou pozici, ale předpoklady vzaly za své 
hned na začátku. Sokolská hrála špatně, naopak KIK překvapil, 
že držel s favoritem krok. Ale nevydržel a v posledních minu-
tách se otevření hry vymstilo a Sokolská nakonec ještě dvě bran-
ky přidala.

otroci – vodňanská drůbež    4:10 (1:3)
Calta 2, Staněk, Hojdekr – Šácha 5, Baloušek 2, Urban, 
Michalec, Křenek
ŽK: Hojdekr – Šácha, Michalec, Chaluš

Poslední zápas měl být nejvyrovnanější a nejdramatičtější, ale 
nebyl. Otroci Drůbežářům hlavně ve druhé půli nestačili, hráli 
špatně, Drůbežáři v pohodě navyšovali skóre. Jejich výhra je na-
prosto zasloužená.
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tabulka po 6. kole

Sokolská louka 16 b

DG303 13 b

Vodňanská drůbež 12 b

Otroci 12 b

FC Kapr 10 b

Kůrožrouti 9 b

B&D Boys 9 b

5 Samyc 4 b

FC KIK 3 b

Los Bombardos 0 b

nejlepší střelci kola

Volmut (DG) 6

Šácha (DRU) 5

Trenda (DG) 3

Tondr (KAP) 3

www.vodnanskaliga.cz

Otroci vs. Vod. drůbež



24

Od letošního ročníku má Vodňanská liga také svůj reklamní banner.

dva úvodní zápasy 7. kola vodňanské ligy skončily vítězstvím favoritů, třetí překvapivě jas-
ným vítězstvím los bombardos nad nováčkem Fc kik. vodňanská drůbež utrpěla od kůro-
žroutů už 3. porážku v sezóně a v závěrečném zápase se radovali otroci, když připravili so-
kolské louce vůbec první porážku tohoto ročníku.

7. kolo
sokolská louka 
poprvé prohrála, 
drůbežáři už potřetí
SOBOTA, 10. 12. 2011

dg303 – 5 samyc    9:4 (6:2)
Branky: Volmut 4, Trenda 3, Srkal 2 – Havel, Kopetzký, Kopecký, vlastní (Srkal)
ŽK: Kozel, Tesař, Roučka 2x (ČK) (všichni Samyce)
 
Fc kapr – b&d boys    9:2 (5:1)
Branky: Krejčí 3, Budín 2, Brůžek, Novák, Kortus K., Marchal – Janšta, Hofman
Bez ŽK

UTKáNí říDIL: PeTR ŠAFRáNeK
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los bombardos – Fc kik    10:1 (3:1)
Branky: (hráč č.8) 3, Rusín, Janda, Tesař, Kříž, Vítovec O., 
Vítovec D. – Prokop
ŽK: Benedikt, Sluka F. – Prokop Hančur, Mach Z., Novotný J.
ČK: Novotný L. (2x ŽK)

kůrožrouti – vodňanská drůbež    7:6 (1:3)
Branky: Carda Martin 4, Blatský 3 – Vlášek 4, Šácha, Hačka
ŽK: Folta (kůr)

sokolská louka – otroci    2:3 (0:2)
Branky: Ciml 2 – Bače 3
Bez ŽK
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tabulka po 7. kole

DG303 16 b

Sokolská louka 16 b

Otroci 15 b

FC Kapr 13 b

Vodňanská drůbež 12 b

Kůrožrouti 12 b

B&D Boys 9 b

5 Samyc 4 b

Los Bombardos 3 b

FC KIK 3 b

nejlepší střelci kola

Volmut (DG) 6

Carda (KUR) 4

Vlášek (DRU) 4

č. 8 (LOS) 3

Trenda (DG) 3

Krejčí (KAP) 3

Blatský (KUR) 3

Bače (OTR) 3

www.vodnanskaliga.cz

Sokolská louka poznala hořkost porážky až v 7. kole, kdy jí porazili Otroci.

Sok. louka vs. Otroci
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předposlední kolo základní části. dvě remízy – b&d boys s 5 samycemi a kůrožroutů se so-
kolskou loukou, přesvědčivé vítězství loňských mistrů dg303 nad Fc kik, vítězství vodňan-
ské drůbeže ve šlágru kola o branku nad Fc kapr a ne úplně přesvědčivý výkon otroků pro-
ti los bombardos.

8. kolo
šlágr kola vyzněl
lépe pro drůbežáře,
otroci se trápili
SOBOTA, 17. 12. 2011

b&d boys – 5 samyc    4:4 (1:3)
Branky: Kouba 2, Janšta, Polánský – Šulc 2, Kopecký, Kozel
ŽK: Volf – Kozel, Bláha

Boys nastoupili jen s pěti hráči do pole a namísto rozvážnější hry se pouštěli do bláznivého 
útočení. Díry v obraně pak Samyce trestali. Po poločase ale zbytečně o vedení přišli, navíc 
neproměnili několik šancí, naopak B&D Boys se vzchopili a zápas otočili – ještě 1,5 minuty před 
koncem vedli 4:3, mač ale nakonec dospěl k remíze.

UTKáNí říDIL: PeTR ŠAFRáNeK
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dg303 – Fc kik    8:3 (3:1)
Branky: Sládek 3, Polák a Hájek 2, Hrachovec – J. Mach, Kvěch, 
Čečka
ŽK: Štrincl (FC KIK)

I přes problémy se sestavou dokázal favorit v pohodě vyhrát. 
Hráči FC KIK dělali někdy až neuvěřitelné chyby a žlutí v pohodě 
trestali. Rozdíl skóre mohl být ještě o několik branek vyšší, ale 
DG303 ke konci nevyužili ani ty nejvyloženější šance, přesto 
vítězství v pohodě pohlídali.

Fc kapr – vodňanská drůbež    3:4 (2:3)
Branky: K. Kortus, Tondr, Marchal – Urban 2, Vlášek, Křenek
ŽK: K. Kortus – J. Křenek

Šlágr kola. Ani jedno mužstvo nemělo výraznější převahu, branky 
padaly na obou stranách. Rozhodujícím momentem byla žlutá 
karta Karla Kortuse, které předcházel neuznaný gól do prázdné 
brány Drůbeže a z následné rozehrávky dostali Kapři branku, 
která stanovila konečný výsledek.

los bombardos – otroci    3:6 (0:4)
Branky: Benedokt, O. Vítovec, Tesař – Hojdekr 3, Hajný 2, Filip
ŽK: Rusín, Mikoláš – Fiala

Zápas dvou rozdílných poločasů. Zatímco v prvním Bombardos 
neměli nárok a Otroci si v pohodovém tempu navyšovali skóre, ve 
druhém Otroci úplně vypli, dělali spoustu chyb. K vlastní škodě 
Bombardos ale nedokázali přidat víc branek.

kůrožrouti – sokolská louka    5:5 (2:4)
Branky: Michal Carda a Sluka 2, Folta – R. Kapusta 2, Koleš, 
M. Dunovský, Faktor
ŽK: Zlatohlávek, Kreuz – M. Dunovský

Kůrožrouti se nesmířili s rolí mužstva, které stojí proti favoritovi. 
Sokolskou louku chvílemi přehrávali, ale po chybách brankáře 
dostali dva zbytečné góly. Druhou půli ale opanovali a výsledná 
remíza 5:5 je naprosto spravedlivá.
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tabulka po 8. kole

DG303 19 b

Otroci 18 b

Sokolská louka 17 b

Vodňanská drůbež 15 b

FC Kapr 13 b

Kůrožrouti 13 b

B&D Boys 10 b

5 Samyc 5 b

Los Bombardos 3 b

FC KIK 3 b

nejlepší střelci kola

Sládek (DG) 3

Hojdekr (OTR) 3

Kouba (B&D) 2

Šulc (SAM) 2

Polák (DG) 2

Hájek (DG) 2

Urban (DRU) 2

Hajný (OTR) 2

Carda (KUR) 2

Sluka (KUR) 2

R. Kapusta (SOK) 2

www.vodnanskaliga.cz

FC Kapr vs. Vod. drůbež
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v závěrečném kole základní části byly rozluštěny všechny otazníky. dvojice pro playoff jsou 
dané a rozhodlo se také o tom, kdo se do vyřazovací části  vůbec kvalifikuje. za 14 dní se tedy 
můžeme těšit na to, že se naplno rozběhnou souboje o celkové vítězství.

9. kolo
dg303 uhájilo první
příčku, otroci spadli
až na čtvrtou pozici
NeDěLe, 25. 12. 2011

Fc kik - 5 samyc    6:7 (3:4)
Branky: J. Mach 3, Prokop, Novotný, Čečka - M. Kopecký 4, Jirkovský, Tesař, Bláha
ŽK: Z. Mach, Prokop - Šulc

b&d boys - vodňanská drůbež    1:7 (0:5)
Branky: P. Hoffmann - Hačka 3, Baloušek, Valenta, Michalec, Křenek
Bez ŽK

UTKáNí říDIL: PeTR ŠAFRáNeK

dg303 - otroci    6:3 (3:1)
Branky: Volmut 4, Hájek, Chalupský - Hajný, Vorel, Hojdekr
ŽK: Staněk, Vorel, Kříž (všichni Otroci)

Fc kapr - sokolská louka    2:6 (1:3)
Branky: K. Kortus, Křenek - M. Ciml a Dohnal 2, P. Dunovský, Tík
ŽK: J. Ciml (Sokolská louka)

los bombardos - kůrožrouti    3:8 (2:2)
Branky: Rusín, Sluka, Kubát - Jakl, Martin Carda, Michal Carda, 
Vondráček všichni 2
ŽK: O. Vítovec, Smékal, Kubát (všichni Los Bombardos)
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tabulka po 9. kole

DG303 22 b

Sokolská louka 20 b

Vodňanská drůbež 18 b

Otroci 18 b

Kůrožrouti 16 b

FC Kapr 13 b

B&D Boys 10 b

5 Samyc 8 b

Los Bombardos 3 b

FC KIK 3 b

nejlepší střelci kola

Volmut (DG) 4

Kopecký (SAM) 4

Mach (KIK) 3

Hačka (DRU) 3

www.vodnanskaliga.cz

Kapitán DG303 J. Volmut (vpravo) přebírá ocenění pro vítěze základní části.

Sokolská louka skončila po základní části překvapivě na druhém místě.

DG303 vs. Otroci
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přehled gólů v základní části
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konečná tabulka po základní části (9. kole)
tým Z V R P GV GO +/- B

1. DG303 9 7 1 1 66 : 37 +29 22

2. Sokolská louka 9 6 2 1 38 : 24 +15 20

3. Vodňanská drůbež 9 6 0 3 67 : 35 +32 18

4. Otroci 9 6 0 3 43 : 34 +9 18

5. Kůrožrouti 9 5 1 3 45 : 37 +8 16

6. FC Kapr 9 4 1 4 54 : 41 +4 13

7. B&D Boys 9 3 1 5 33 : 46 -13 10

8. 5 Samyc 9 2 2 5 37 : 52 -15 8

9. Los Bombardos 9 1 0 8 37 : 68 -31 3

10. FC KIK 9 1 0 8 22 : 69 -47 3

shrnutí
nezvykle vyrovnaná
základní část se letos
divákům musela líbit

v letošním ročníku, kdy se 
základní část díky 2 nováč-
kům hrála rovných 15 kol, 
jsme mohli být svědky hned 
několika překvapivých vý-
sledků. 

Ty měly za následek nezvyk-
le vyrovnaný průběh úvodní 
části sezóny, kdy se až na dru-
hé místo dokázala protlačit 
Sokolská louka, která odsu-
nula na třetí pozici tradičního 

favorita ligy Vodňanskou drů-
bež. A dá se říci, že zaslouže-
ně, protože nad Drůbežáři si 
připsala vítězství ve vzájem-
ném zápase a svou nepora-
zitelnost uhájila i před DG303 
- vzájemný zápas skončil re-
mízou. DGčko pak ve 3. kole 
nestačilo B&D Boys a i kvůli 
této ztrátě se do čela tabulky 
dostalo až v 7. kole. Nicméně 
své vedení už nikomu nepře-
pustilo a odneslo si ocenění 

pro vítěze základní části, kte-
ré se letos předávalo popr-
vé. Kartami však míchal i je-
den z nováčků ligy Kůrožrou-
ti. Ti si odnesli cené skalpy 
Otroků a Drůbežářů a mrzet 
je může hlavně slabší úvod 
sezóny, kdy se jim tolik neda-
řilo. Své slabší defenzivy pak 
mohli litovat také Kapři, kteří 
sice měli 3. nejproduktivnější 
útok základní části, nicméně 
stačilo to jen na 6. místo. 
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Ve vývoji počtu vstřelených gólů jsme 
i letos mohli sledovat obdobnou bi-
lanci, jako v předešlých letech; s při-
bývajícími koly měli střelci stále přes-
nější mušku a počet gólů tím pádem 
stoupal. Mírný pokles nastal až s blí-
žícím se závěrem základní části. Mož-
ná to bylo dáno i tím, že v závěrečných 
kolech se rozhodovalo o konečném 
umístění jednotlivých týmů a tím pá-
dem také o získání co nejlepší výchozí 
pozice pro playoff.

Oproti předešlým sezónám tentokrá-
te více branek padalo už v prvních po-
ločasech - 244 z celkového počtu 446 
gólů, takže ve druhých jich logicky 
padlo 202. 

Tradičně nejpilnějšími střelci základní 
části byli Drůbežáři. V těsném závě-
su pak DG303 a letos se dařilo i Kap-
rům. Nejpevnější obranu opět potvr-
dili hráči Sokolské louky. 

Vodňanská drůbež

DG303

FC Kapr

Kůrožrouti

Otroci

Sokolská louka

5 Samyc

Los Bombardos

B&D Boys

FC KIK

Sokolská louka

Otroci

Vodňanská drůbež

DG303

Kůrožrouti

FC Kapr

B&D Boys

5 Samyc

Los Bombardos

FC KIK

nejproduktivnější týmy základní části

týmy s nejlepší obranou v základní části

67 vstřelených gólů

66

54

45

43

38

37

37

33

22

24 obdržených gólů

34

35

37

37

41

46

52

68

69
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základní část statistiky gólů
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446 gólů
padlo celkem
 v základní části

Vodňanská drůbež vstřelila

67 gólů (15,1 %)

10 gólů
byl průměrný počet
na zápas

4 minuty
byl průměrný čas,
který se čekalo na gól

DG303 vstřelilo

66 gólů (14,9 %)

FC Kapr vstřelil

54 gólů (12,2 %)

Kůrožrouti vstřelili

45 gólů (10,2 %)

Los Bombardos vstřelili

37 gólů (8,4 %)

5 Samyc vstřelilo

37 gólů (8,4 %)

Sokolská louka vstřelila

38 gólů (8,6 %)

Otroci vstřelili

43 gólů (9,7 %)

B&D Boys vstřelili

33 gólů (7,5 %)

FC KIK vstřelil

22 gólů (5 %)

55 % gólů padlo v prvních poločasech

45 % gólů padlo ve druhých poločasech



D
ru

žb
a 

P
la

yo
ff

 2
01

2

35

239
...padlo v playoff

gólů

výsledky
družba
playoFF 2012

www.vodnanskaliga.cz

Letošní playoff nabídlo řadu 
dramatických soubojů a stej-
ně, jako loňský rok, i letos 
přišly na řadu také pokutové 
kopy. Ty rozhodli čtvrtfinálo-
vý duel mezi Otroky a Kůro-
žrouty, kteří tak coby nová-
ček letošního ročníku nepro-
nikl až do semifinále a mu-
sel vzít za vděk souboji o 5.–8. 
místo. V dalších čtvrtfinálo-
vých duelech dokázali B&D 
Boys potrápit překvapení zá-
kladní části Sokolskou louku, 
nicméně ta si svůj postup do-
kázala uhájit. Kapři ani letos 
nedokázali přehrát Drůbežá-
ře a DG303 si dle předpokla-
dů hravě poradilo s 5 Samy-
cemi.

Do semifinále se tedy probo-
jovaly „známe firmy“ a tradič-
ní bylo také složení semifiná-
lových dvojic; Otroci již potřetí 
v řadě vyzvali DG303 a Sokol-
ská louka po kratší odmlce 
opět narazila na Vodňanskou 

drůbež. V odvetě si dokon-
ce připsala vítězství, ale Drů-
bežáři díky náskoku z první-
ho zápasu prošli až do finá-
le i letos. A ve finále se před-
stavili již posedmé v řadě, což 
je úctyhodná bilance. Ve dru-
hém duelu si DG303 opět po-
radilo s Otroky, kteří po slib-
ném výkonu v úvodním zápa-
se zklamali hlavně v odvetě, 
a také jeho hráči si tím pro-
dloužili svou finálovou šňů-
ru; DG303 se do finále dosta-
lo popáté v řadě.

V zápasech o 5.–8. místo tro-
chu překvapivě Kapři nesta-
čili na mladíky z B&D Boys 
a museli se spokojit se sou-
bojem o konečné 7. místo, 
kde narazili na 5 Samyc, kte-
ré zase nestačily na nováčky 
z Kůrožroutů. V rozhodujícím 
dvojzápase už se pak Kapři 
rozpomněli na své výkony ze 
základní části a dokázali zví-
tězit, čímž si zajistili koneč-

nou 7. příčku a 5 Samyc tím 
odsunuli na 8. místo. V dra-
matickém duelu o 5. místo 
byli nakonec šťastnější Kůro-
žrouti a coby nováček ligy po-
skočili před B&D Boys, kteří 
tím pádem skončili šestí.

V souboji dalšího nováčka FC 
KIK a Los Bombardos měl 
sice novic soutěže slušně na-
kročeno (vedl už 2:0 na zápa-
sy), ale Los bombardos na-
konec dokázali vývoj otočit 
a skončit na 9. místě.

V duelu o stupně vítězů si pak 
historický úspěch připsa-
li hráči Sokolské louky, když 
poprvé v historii klubu skon-
čili na 3. místě. Otroci se mu-
seli spokojit s bramborovou 
medailí.

V dramatickém finále dokáza-
lo DG303 obhájit titul, i když 
stříbrní Drůbežáři DGčko le-
tos hodně potrápili. 
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Bílý text

v prvním kole vyřazovací části si postup do semifinále v podstatě zajistili hráči dg303, když 
deklasovali 5 samyc. dobrou pozici má i vodňanská drůbež po vítězství nad Fc kapr. sokol-
ská louka bude mít ještě co dělat s b&d boys a nejhektičtější a výsledkově vyrovnané utká-
ní otroků s kůrožrouty slibuje drama. o deváté místo asi nepřijde po vítězství nad los bom-
bardos Fc kik.

10. kolo
družba playoFF 2012
kapři nezaskočili 
drůbežáře ani letos
SOBOTA, 7. 1. 2012

o 9. místo  los bombardos – Fc kik    1:7 (1:2)
Branky: Benedikt – Lukáš Novotný 3, Rothschedl, Hančur, Charvát, Josef Novotný
ŽK: Benedikt, Ondřej Vítovec – Josef Novotný, Čečka
ČK: Benedikt (Los Bombardos)

Los Bombardos pojali zápas jako rozlučku se sezonou, jen se jich moc rozloučit nepřišlo. KIK 
zcela v pohodě vyhrál, nicméně fotbalovost scházela oběma stranám.
 

UTKáNí říDIL: PeTR ŠAFRáNeK
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nejlepší střelci kola

Volmut (DG) 4

Hačka (DRU) 3

Novotný (KIK) 3

37

čtvrtfinále a  dg303 -  samyc    11:0  (2:0)
Branky: Volmut 4, Hájek 2, Štěch, Polák, Srkal, Hornát, Chalupský
Bez ŽK

Jasný favorit – jasný výsledek. Samyce odolávali jen v prvním 
poločase, po změně stran začli DG303 dávat branky a výsledek 
je zcela jasný.

čtvrtfinále b  sokolská louka – b&d boys    5:2 (2:2)
Branky: řepa a Radek Kapusta 2, Jaroslav Ciml – Janšta, Kouba
ŽK: Radek Kapusta (Sokolská louka)

Mládí proti zkušenosti. B&D Boys se ničeho nezalekli a hráli nebojácně, obrana Sokolské 
louky však byla pevná. Po pauze sice měli Boys šance, nedokázali je ale narozdíl  od Sokolské 
proměnit a proto odcházejí pořaženi. V odvetě je však stále o co hrát.

čtvrtfinále c  vodňanská drůbež – Fc kapr    7:2 (4:2)
Branky: Hačka 3, Vlášek a Michalec 2 – Tondr, Křenek
ŽK: Brůžek (FC Kapr)

Drůbežáři splnili roli mírného favorita a dokázali po vcelku vyrovnané hře FC Kapr nakonec 
porazit. Kapři budou muset přidat, jestli chtějí pomýšlet na postup.

čtvrtfinále d  otroci – kůrožrouti    2:2 (1:1)
Branky: Hajný, Marinov – Vondráček, Šekl
ŽK:Bače, Hajný, Machnyk, Hojdekr – Folta, Zlatohlávek
ČK: Hojdekr (Otroci)

Nejnapínavější, ale i nejdrsnější zápas. Ani jeden tým si nevybudoval větší převahu ani brankový 
náskok. Zápas a v podstatě i následnou odvetu navíc zdramatizoval i vyhecovaný závěr utkání. 

www.vodnanskaliga.cz

Hráči DG303 dokázali do playoff vstoupit, jak se na vítěze základní části sluší; 5 Samyc porazili 11:0.
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v odvetných zápasech prvního kola družba playoff 2012 se rozhodlo o složení semifinálo-
vých dvojic, stejně jako o týmech, které se utkají v zápasech o 5.-8. místo. nejdramatičtěj-
ší čtvrtfinále mezi otroky a kůrožrouty se rozhodovalo dokonce až v penaltovém rozstřelu, 
kde byli otroci šťastnější a potřetí v řadě změří v semifinále soutěže síly s dg303.

11. kolo
družba playoFF 2012
otroci postoupili až po
penaltovém rozstřelu
SOBOTA, 14. 1. 2012

o 9. místo  kik – bombardos    5:0 kontumačně
Los Bombardos se k utkání nedostavili

čtvrtfinále c  Fc kapr – vodňanská drůbež    4:9 (1:4)
Branky: J. Jakš 2, Budín, Max - Vlášek 4, Šácha 2, Urban, Valenta, Křenek
Bez ŽK

UTKáNí říDIL: PeTR ŠAFRáNeK
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čtvrtfinále b  b&d boys – sokolská louka    4:3 (3:1)
Branky: Kvěch 2, Polanský, V. Hoffmann - Horák, Faktor, 
Chaluš vlastní
ŽK: Kvěch, Chaluš - Brtna

čtvrtfinále d  otroci – kůrožrouti    2:2 (1:0) na pen. 2:3
Branky: M.carda, M. Vondráček – J. Hajný, T. machnyk
ŽK: T. Machnyk

čtvrtfinále a  5 samyc – dg303    1:13 (0:6)
Branky: Šulc - Volmut 4, Trenda 3, Hájek a Polák 2, Sládek, Hrachovec
Bez ŽK

nejlepší střelci kola

Volmut (DG) 4

Vlášek (DRU) 4

Trenda (DG) 3

www.vodnanskaliga.cz

Na zápasy Vodňanské ligy si v průběhu sezóny nacházela své místo v ochozech také početná skupina diváků.

B&D Boys dokázali Sokolskou louku porazit, ale ta díky náskoku z úvodního zápasu svůj postup uhájila.

Otroci vs. Kůrožrouti



40 41

ve vodňanské víceúčelové hale se odehrály první semifinálové zápasy družba playoff 2012. 
vodňanská drůbež si vytvořila nadějný náskok před sokolskou loukou a dg303 o něco men-
ší před otroky. schyluje se tak k tradičnímu finále, ale odvety ještě můžou leccos změnit. 
v dalších soubojích si b&d boys poradili s Fc kapr, kůrožrouti s 5 samycemi a los bombar-
dos se výhrou nad Fc kik vrátili do hry o konečné 9. místo.

12. kolo
družba playoFF 2012
oba semiFináloví 
Favorité zvítězili
NeDěLe, 22. 1. 2012

o 9. místo  los bombardos – Fc kik    7:3 (5:2)
Branky: D. Vítovec 3, D. Janda, D. Rusín, O. Vítovec, F. Sluka – L. Novotný 2, M. Čečka
ŽK: D. Rusín, F. Sluka – M. Albrecht
ČK: P. Prokop (2 ŽK)
 
V oboustranně hodně útočném a otevřeném zápase, kde ani jeden z týmů nebral příliš ohledů 
na bránění, dokázali Los Bombardos přestřílet FC KIK a snížili tak poměr zápasů na 1:2.

UTKáNí říDIL: PeTR ŠAFRáNeK
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o 5.–8. místo  Fc kapr – b&d boys    3:5 (1:3)
Branky: P. Kortus 2, V. Tondr – T. Kvěch 2, M. Vaněček, T. Janšta, 
P. Hoffmann
ŽK: K. Kortus (FC Kapr)
 
Ve vyrovnaném zápase se trochu nečekaně radovali B&D Boys. 
Kapři pak měli šance ke snížení náskoku mladíků především 
v závěru, ale i s trochou štěstí se B&D Boys podařilo uhájit nadějný dvougólový náskok. 
Kapři se však v odvetě zajisté pokusí zvrátit průběh duelu na svou stranu.
 
 
o 5.–8. místo  kůrožrouti – 5 samyc    10:2 (5:0)
Branky: M. Carda 3, L. Blatský 3, M. Zlatohlávek 2, M. Carda, M. Vondráček – M. Kopecký 2
ŽK: J. Roučka (5 Samyc)
 
Kůrožrouti vstupovali do duelu s 5 Samycemi, jako favorit a se svou rolí se dokázali vypořádat. 
V úvodu sice Samyce ještě odolávali jejich tlaku, ale jakmile si střelci  Kůrožroutů srovnali 
mušku, začali sázet branky. Hattrick završili hned 2 jejich hráči; Martin Carda a Libor Blatský. 

semifinále b  vodňanská drůbež – sokolská louka    4:1 (2:1)
Branky: P. Valenta 2, M. Šácha, K. Michalec – L. řepa
ŽK: J. Lácha (Vod. drůbež)
 
První semifinálový souboj hned od začátku ukázal, že oba týmy postoupily ze čtvrtfinále 
zaslouženě; rychlé tempo a dobrý kombinační fotbal se divákům musel líbit. Úroveň zápasu 
oproti předešlým duelům stoupla. Drůbežáři měli o něco více ze hry a drželi více balon. 
Zodpovědně se dostávali do šancí před brankou Sokolské louky a přidávali i góly. Sokolská 
louka se dokázala střelecky prosadit jen jednou, a tak to vypadá, že do finále se i letos podívají 
Drůbežáři. V odvetě by totiž museli předvést výpadek, který však nejspíš nehrozí.
 
 
semifinále a  dg303 – otroci    3:1 (0:0)
Branky: J. Hornát, J. Hájek, Marinov vlastní – T. Staněk
ŽK: J. Hornát – S. marinov, L. Filip
 
Otroci nastoupili pouze s 5 hráči a tím pádem prázdnou střídačkou. Bylo tedy jasné, že jejich 
taktika bude především defenzivní. DG303 se navíc jejich uspávacímu tempu přizpůsobilo 
a první poločas tak prakticky neměl nasazení. O poločase si hráči DG promluvili a do druhé půle 
nastoupili o poznání aktivněji. Jenže jejich vystupňovaný tlak a následné střely končily buďto 
na konstrukci branky (hned 4x), nebo je eliminoval výborně chytající brankář Kříž. Gólový půst 
ukončil až 5 minut před koncem tradičně výborně hrající Hornát. Jenže Otroci prakticky v zápětí 
srovnali; trefil se Staněk. Ten nachytal náhradního golmana DG303 Srkala, který normálně 
nastupuje v poli, ale vzhledem ke zranění ruky tradiční jedničky Štěcha musel zaskočit v bráně. 
DGčko pak v rychlosti přidalo ještě 2 branky a nakonec si tedy zvládlo udělat nadějný náskok. 
Jenže Otroci mají stále o co hrát  a odveta tak bude ještě hodně zajímavá.

nejlepší střelci kola
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po sobotních zápasech je známo vše potřebné, aby vypukla poslední dvě kola o konečné 
umístění vodňanská ligy. již tradičně se ve finále potkají týmy vodňanské drůbeže a dg303. 
nejzajímavější zápas dne se nakonec neodehrál ani v jednom semifinále, ale překvapivě 
v boji o páté místo mezi mladíky z b&d boys a kapry.

13. kolo
družba playoFF 2012
Finále bude tradiční;
drůbežáři vyzvou dg303
SOBOTA, 4. 2. 2012

o 9. místo  Fc kik - los bombardos    3:11 (1:5)
Branky: Albrecht, Štryncl, Mach Jiří – Vítovec Drahomír, Smékal František 3, Vítovec Ondřej 2, 
Tesař, Sluka František, Janda
ŽK: Mach Zdeněk (KIK)

V utkání o konečné 9. místo je stav srovnám na 2:2. Hráči Los Bombardos si s chutí zastříleli 
a skóre se zastavilo až na 11 brankách. Hodně jim v tom pomohla obrana KIKu, která ke konci 
zápasu téměř neexistovala. 

UTKáNí říDIL: PeTR ŠAFRáNeK
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o 5.–8. místo  5 samyc – kůrožrouti    2:7 (0:2)
Branky: Kopecký 2 – Carda Martin 3, Carda Michal 2, Hroneš 
Daniel, Chrášťanský
ŽK: Vondráček, Chrášťanský (Kůrožrouti)

Tento duel byl rozhodnut už v prvním zápase, kdy Kůrožrouti 
vyhráli o 8 branek, a proto se toto utkání dohrávalo jen z povinnosti. 
Hráči Samyc předvedli bojovný výkon, ale po jejich snížení na 2:3, 
již góly přidávali pouze hosté. Kůrožrouti si tak zaslouženě zahrají 
o vyšší příčky.

o 5.–8. místo  b&d boys – Fc kapr    5:6 (4:5)
Branky: Kouba 2, Jirouš, P. Hoffmann, Kvěch – Kortus Petr 3, Budín, Marchal, Brůžek
ŽK: Kvěch, Kouba – Kortus Karel 2x, Tondr, Budín
ČK: Kortus Karel (Kapr)

První poločas se především útočilo a fotbal se musel líbit. Skóre bylo jako na houpačce; 1:0, 1:2, 
3:2, 3:4, 4:4. V zápase nechyběli ani ostřejší zákroky a emoce, na které doplatil Karel Kortus. 
Po jeho vyloučení následovala penalta a skóre se pohnulo na 3:2 pro B&D Boys. Ve druhém 
poločase se Kapři konečně dočkali alespoň srovnání celkového skóre, na což v polovině druhé 
půle odpověděl Jirouš. Jeho branka se nakonec stala rozhodující. Kapři v posledních vteřinách 
vytvořili neuvěřitelný tlak, ale všechny jejich střely končily na nohách a tělech mladíků stojících 
ve vápně. Po celkovém skóre 10:9 si B&D Boys zahrají o páté místo a Kapři o sedmé.

semifinále a  otroci - dg303    0:5 (0:1)
Branky: Volmut 3, Sládek, Srkal
Bez ŽK

Mělo to být nejzajímavější utkání kola. Oba týmy se sešli v téměř kompletních sestavách, ale 
opak byl pravdou. Na hřišti existovalo pouze jedno mužstvo. Otroci bez důrazu a nasazení téměř 
neohrozili Štěchovu svatyni a s takovým výkonem nemohli pomýšlet na postup do finále. DGčko 
svou trpělivou hrou, držením míče a zkušenostmi postupně trestalo všechna okna v defenzivě 
Otroků a pohlídalo si jasný postup.

semifinále b  sokolská louka - vodňanská drůbež    3:2 (0:1)
Branky: Faktor 2, Dohnal – Šácha, Kopenec
ŽK: Kapusta Milan, Ciml Jaroslav (Sok.louka)

Rozhodně lepší z obou semifinálových zápasů. Sokolská louka ukázala, jak se bojuje o postup. 
Bohužel pro ni končili všechny šance na brankáři drůbežářů. Když v druhé půli zvyšoval 
Kopenec už na 2:0, drůbežáři polevili v koncentraci a dali možnost Sokolské louce na snížení. 
Ta se své šance chopila, ale na úplný zvrat již nezbyl čas a tak se ve finále potkají Vodňanská 
drůbež s DG303, zatímco v boji o bronz Sokolská louka s Otroky.
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v předposledním kole vodňanské ligy se rozdaly karty před posledními zápasy o konečné 
umístění. Favorité vesměs nezaváhali a nadějně vkročili do rozhodujících duelů ligy. možná 
až překvapivě luxusní náskok si však dokázala vytvořit sokolská louka, která přehrála ot-
roky jasně 5:0 a sahá tak po historickém úspěchu; poprvé v dějinách klubu by totiž její hrá-
či mohli dosáhnout až na stupně vítězů. naopak napínavé duely slibuje jak souboj mezi mla-
díky z b&d boys a kůrožrouty v klání o 5. místo, tak i samotné finále, kde si dg303 vytvoři-
lo dvougólový náskok před vodňanskou drůbeží, která se v úvodním finále potýkala s pro-
blémy se sestavou. jasný vítěz pak není znám ani v souboji o konečné 9. místo, kde stačí los 
bombardos v posledním zápase neprohrát s Fc kik.

14. kolo
družba playoFF 2012
sokolská louka rázně 
vykročila ke 3. místu
SOBOTA, 11. 2. 2012

o 9. místo  los bombardos – Fc kik    5:0 kontumačně
Tentokráte se nesešlo mužstvo FC KIK a Los Bombardos tak stačí v závěrečném kole uhrát 
remízu, aby obsadili konečné 9. místo.
 
 

UTKáNí říDIL: PeTR ŠAFRáNeK
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o 7. místo  5 samyc – Fc kapr    2:4 (1:3)
Branky: M. Pasák, M. Kopecký – P. Kortus 2, V. Tondr 2
Bez ŽK
 
Samyce zpočátku dokázaly odolávat tlaku, který na jejich bránu 
Kapři vytvářeli, ale ti se nakonec dokázali prosadit. Na jejich vedoucí gól ještě Samyce dokázaly 
odpovědět krásnou střelou M. Kopeckého z půlky, ale na další branky už odpověď hledaly 
marně. V utkání vynikal s chutí hrající V. Tondr, kterému střelecky sekundoval P. Kortus.

o 5. místo  kůrožrouti – b&d boys    6:4 (1:0)
Branky: M. Carda 3, V. Polánský, M. Zlatohlávek, M. Hroneš – T. Kvěch 3, T. Polanský
ŽK: M. Zlatohlávek (Kůrožrouti)
 
V tomto souboji na sebe narazily jedny z nejmladších týmů ligy bylo to znát; živelný fotbal a akce 
takříkajíc nahoru-dolu. Vyrovnaný průběh ztvrzoval i výsledek prvního poločasu, který vyhráli 
Kůrožrouti gólem ze 17. minuty 1:0. Ve druhém poločase ale B&D Boys zabrali a 2 rychlými 
góly otočili skóre na svou stranu – 2x se trefil kapitán Kvěch. Jenže Kůrožrouti se s vývojem 
nesmířili a stav se znovu měnil v jejich prospěch. Na konečných 6:4 pak upravovali v poslední 
minutě a tato branka může B&D Boys hodně mrzet. Hattrickem se blýskli střelci na obou 
stranách; za Kůrožrouty M. Carda, za B&D Boys kapitán T. Kvěch.
 
 
o 3. místo  otroci – sokolská louka    0:5 (0:3)
Branky: L. řepa 2, M.  Dohnal, R. Kapusta, P. Dunovský
ŽK: R. Horák (Sokolská louka)
 
Otroci měli znovu problémy se sestavou a jejich střídačka opět zela prázdnotou, takže nastoupili 
pouze s 5 hráči do hry. Podobně, jako v úvodním semifinálovém duelu proti DG303, tak do zápasu 
vyrukovali především s obranou taktikou. Jenže Sokolská louka svým trpělivým přístupem 
dokázala jejich obranu překonávat. Poločasové vedení 4:0 tedy bylo naprosto zasloužené, 
přestože několikrát při šancích Otroků podržel golman Tesař. Před odvetou se tedy zdá, že 
Otroci se letos budou muset spokojit s nepopulární bramborovou medailí.
 
 
Finále  dg303 – vodňanská drůbež    5:3 (2:3)
Branky: K. Srkal 2, J. Hájek 2, P. Sládek – M. Šácha, M. Kopenec, P. Valenta
ŽK: J. Volmut, M. Polák – J. Lácha
 
K tradičnímu finále museli Drůbežáři nastoupit v pozměněné sestavě a díky povolání záloh se 
jejich věkový průměr vyšplhal na 41 let. Přesto dokázali Drůbežáři s DGčkem držet krok a do 
poločasu dokonce otočit skóre ve svůj prospěch; z 0:2 na 3:2. Hráči DG303 však neznervózněli 
a dále se drželi své trpělivé hry. Díky tomu se na konci zápasu mohli radovat z dvoubrankového 
vítězství, které jim před odvetou dává nadějný, ale určitě  ještě ne rozhodující náskok. Finále 
se divákům muselo líbit; nechybělo nasazení ani fotbalovost, což je tou nejlepší pozvánkou 
k finálovému rozuzlení ligy.
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poslední kolo ligy přineslo největší drama ve finále; drůbežáři dokázali zvítězit, ale k tomu, 
aby si vynutili penaltový rozstřel jim chyběl 1 gól. dgčko tedy dokázalo obhájit loňský tri-
umf a má už 4 celková prvenství. bronz berou poprvé v historii klubu hráči sokolské louky.

15. kolo
družba playoFF 2012
v dramatickém Finále
dg303 obhájilo titul
SOBOTA, 18. 2. 2012

o 9. místo  Fc kik – los bombardos    5:15 (1:6)
Branky: Z. Mach 3, M. Albrecht, P. Charvát – F. Smékal 8, O. Vítovec 2, D. Janda 2, D. Vítovec, 
F. Kříž, D. Rusín
ŽK: D. Vítovec (Los Bombardos)

V rozhodujícím zápase o konečné 9. místo si Los Bombardos s přehledem poradili s nováčkem 
FC KIK a s chutí si zastříleli. Nejpilnějším střelcem byl F. Smékal, který dokázal skórovat hned 
8x, což je dozajista mimořádný počin. FC KIK tak nedokázali udržet nadějný náskok, když vedli 
už 2:0 na zápasy a coby nováček letošního ročníku skončili poslední.

UTKáNí říDIL: PeTR ŠAFRáNeK
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o 7. místo  Fc kapr – 5 samyc    5:1 (2:0)
Branky: V. Tondr 2, J. Brůžek, P. Novák – S. Šulc
ŽK: J. Roučka (5 Samyc)

Kapři si svůj náskok z úvodního duelu dokázali pohlídat 
a postupným navyšováním skóre si zajistili konečnou 7. příčku. Ta 
pro ně ale dozajista musí být zklamáním. A to zejména s ohledem 
na jejich slibné výkony ze základní části. Za Kapry i tentokráte 
vynikal znovu s chutí hrající V. Tondr.
 
 
o 5. místo  b&d boys – kůrožrouti    6:6 (2:5)
Branky: T. Kvěch 4, T. Kouba, T. Polanský – M. Carda 3, M. Zlatohlávek, Kouba 2 vlastní
Bez ŽK

Zápas týmů sázejících především na mladíky znovu nabízel především fyzický fotbal, kde akce 
střídala akci a o nasazení nebyla nouze. Kůrožrouti si dokázali vytvořit dostatečný poločasový 
náskok 5:2, ale B&D Boys ukázali, jak se správně bojuje a zejména díky střelecké produktivitě 
kapitána T. Kvěcha dokázali srovnat na konečných 6:6. Kůrožrouti tedy ze vzájemného souboje 
odešli, jako vítězové a berou konečné 5. místo, nicméně oba týmy ukázaly, že do budoucna se 
s nimi musí počítat.

o 3. místo  sokolská louka – otroci    1:2 (0:1)
Branky: L. řepa – D. Calta, L. Filip
ŽK: M. Dunovský, V. Faktor (Sok. louka)

Otroci se sice před zápasem tvářili, že už si ho jdou pouze zahrát a užít si rozloučení se sezónou, 
ale v průběhu hry se neustále tlačili před Tesařovu branku a v poločase se dostali také do 
vedení. Z jejich soustavného tlaku vynikal pouze trapný pokus brankáře Kříže, který se ve 2. 
minutě 2. poločasu pokusil ohrozit Tesařovu branku, ale jeho brizantní projektyl skončil asi 
na 15. kachličce v 18. řadě vodňanských ochozů. Sokolská louka se ale s postupujícím časem 
držela své obranné hry a po brance řepy už bylo jasné, že si konečné 3. místo nenechá uniknout. 

Finále  vodňanská drůbež – dg303    5:4 (3:2)
Branky: O. Hačka 2, V. Vlášek, M. Kopenec, K. Michalec – J. Volmut 2, J. Hornát, J. Raušer
ŽK: M. Kopenec, V. Vlášek, J. Chaluš, K. Michalec – M. Polák, J. Hornát, J. Volmut

DG303 nastoupilo do odvetného finálového zápasu s dvoubrankovým náskokem a do 10. minuty 
prvního poločasu svou typickou trpělivou hrou drželo balon i soupeře v dostatečné vzdálenosti 
od Štěchovi brány. 2 góly se zaskvěl nejlepší střelec ligy Volmut, ale Drůbežáři stejně, jako 
minulý týden dokázali do poločasu stav otočit. Ve druhé půli se pak na koně dostali právě hráči 
Vodňanské drůbeže a obhájce titulu byl v úzkých. Prohrával už o 2 góly, což mazalo rozdíl 
z prvního zápasu, ale možná i díky troše štěstí se nakonec mohl radovat z celkového vítězství. 
A to tím nejtěsnějším rozdílem – 1 branky.
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shrnutí
družba playoFF 2012
bylo dramatické 
až do posledního kola

letošní výsledky vyřazova-
cí části sice nepřinesli, na-
rozdíl od té základní, žádná 
velká překvapení, ale ani tak 
nebyla v jejím průběhu nou-
ze o dramatická utkání. 

Oba největší favorité - DG303 
a Vodňanská drůbež, sice do-
kázali přes čtvrtfinále pro-
jít suverénně, nicméně ve 
zbývajících duelech už jsme 
mohli být svědky litých bojů 
o semifinálovou účast. B&D 
Boys si vyšlápli na druhý tým 
základní části Sokolskou lou-
ku a v odvetném zápase si 
dokonce připsali vítězství, 
ale díky náskoku z prvního 
zápasu nakonec stejně po-
stoupila právě Sokolská lou-
ka. Ta tím potvrdila, že roz-
díl mezi úspěchem a neúspě-
chem se láme právě ve čtvrt-
finále; kdyby se jejím hráčům 
nepodařilo do semifinále po-
stoupit, asi těžko by považo-
vali právě skončenou sezónu 
za úspěšnou. Skvělý výsle-
dek v podobě druhého místa 

v základní části by byl zkrátka 
znehodnocen. Nicméně So-
kolská louka svůj postup do-
kázala uhájit a mohla se tak 
těšit na semifinálové souboje 
s Vodňanskou drůbeží.

Ještě vypjatější to však bylo 
ve čtvrtfinále „D“, kde se 
utkali Otroci s nováčky z Ků-
rožroutů. Oba zápasy skonči-
ly v normální hrací době ne-
rozhodně 2:2, a tak přišly ke 
slovu pokutové kopy. V nich 
byli nakonec štastnější Otroci 
a odvrátili tím hrozící vyřaze-
ní, které by jistě bylo tím nej-
větším překvapením letošní-
ho Družba Playoff.

V dalších zápasech o koneč-
né umístění ještě překvapi-
li mladíci z B&D Boys, kteří 
dokázali zaskočit Kapry a na 
jejich úkor se prokousali do 
zápasu o 5. místo. Kapři tak 
doplatili na slabší defenzivu, 
která letos znehodnocovala 
dobrou útočnou produktivitu 
jejich týmu. Pokud se jim pro 

příští sezónu podaří zapraco-
vat na této fázi hry, mohli by 
příští rok pomýšlet rozhodně 
výše, než je letošní 7. pozice.

Vedle tradičního finále mezi 
DG303 a Vodňanskou drů-
beží bylo ozdobou závěreč-
ných kol ligy bezesporu také 
měření sil mezi Kůrožrouty 
a B&D Boys. Oba týmy sázejí 
především na mladší ročníky 
a ve vzájemných duelech tak 
nechybělo nasazení ani tem-
po. Rozhodně se ukázalo, že 
do budoucna se musí s obě-
ma týmy počítat a liga by tak 
mohla být ještě vyrovnaněj-
ší, než letos. Nicméně pro le-
tošek si oba největší favorité 
ligy - DG303 i Vodňanská drů-
bež - udrželi své výsostné po-
stavení a vzájemné finále si 
zopakovali už popáté v řadě. 
V něm se z vítězství radovali 
hráči DG303, kteří si tím při-
psali už 4. titul z posledních 5 
ročníků ligy a v historické ta-
bulce se posunuli na 2. místo 
za FC Záruba (6 titulů). 

přehled gólů v družba playoFF 2012
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V playoff jsme mohli být svěd-
ky toho, že více gólů znovu za-
člo padat ve druhých poloča-
sech. Vedle toho pak úvodní zá-
pasy jednotlivých duelů přináše-
li méně branek, než ty odvetné. 
V nich už šla většinou zdrženli-
vá taktika stranou a mohli jsme 
být svědky ofenzivních závodů. 
I proto padlo nejvíce gólů v ce-
lém playoff v posledním kole, 
kdy už týmy neměly na co čekat.

Nejlépe střílejícím i bránícím tý-
mem Družba Playoff 2012 byl 
pozdější celkový vítěz DG303, 
který stanovil ojedinělý rekord, 
když ve 4 zápasech čtvrtfiná-
le a semifinále obdržel pouze 2 
branky. To znamená skvělý prů-
měr 0,5 gólu/zápas. Ale dobrou 
bilanci ze základní části si udr-
žela také Sokolská louka se 14 
iknasovanými góly. 

nejproduktivnější týmy družba playoff 2012

týmy s nejlepší obranou v družba playoff 2012

DG303

Los Bombardos

Kůrožrouti

Vodňanská drůbež

B&D Boys

FC Kapr

FC KIK

Sokolská louka

5 Samyc

Otroci

41 vstřelených gólů
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23

18

8
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DG303

Sokolská louka

Kůrožrouti

Otroci

Los Bombardos

Vodňanská drůbež

B&D Boys

FC Kapr

FC KIK

5 Samyc

10 obdržených gólů
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18
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1:4 (1:2)
3:2 (1:0)

MISTR LIGy 2011/2012
DG303

5 Samyc

Otroci

Kůrožrouti

Sok. louka

B&D Boys

Vod. drůbež

FC Kapr

DG303

Otroci

Sok. louka

Vod. drůbež

DG303 Vod. drůbež

DG303

družba playoFF postupový pavouk

zde si můžete prohlédnout přehledného postupového pavouka, který připomene cestu 
jednotlivých týmů skrze družba playoff 2012. 
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239 gólů
padlo celkem
 v playoff

DG303 vstřelilo

41 gólů (17 %)

8 gólů
byl průměrný počet
na zápas

5 minut
byl průměrný čas,
který se čekalo na gól

Los Bombardos vstřelili

39 gólů (16 %)

Kůrožrouti vstřelili

33 gólů (13 %)

Vodňanská drůbež vstřelila

30 gólů (12 %)

Sokolská louka vstřelilai

18 gólů (7 %)

FC KIK vstřelil

23 gólů (9 %)

FC Kapr vstřelil

24 gólů (9,75 %)

B&D Boys vstřelili

26 gólů (10,25 %)

5 Samyc vstřelilo

8 gólů (3 %)

Otroci vstřelili

7 gólů (3 %)

56 % gólů padlo ve druhých poločasech

44 % gólů padlo v prvních poločasech



54 55

1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo 10. kolo 11. kolo 12. kolo 13. kolo 14. kolo 15. kolo

Vo
dň

an
sk

á 
lig

a 
20

11
/2

01
2

shrnutí
18. ročník přinesl
zvýšení počtu účastníků
i vyrovnanější průběh

liga letos po dlouhé době 
nepočítala mezi účastníky 
ztráty, ale naopak přivítala 
2 nové týmy. Fc kik i kůro-
žrouti bezesporu oživili prů-
běh sezóny a především dru-
hý z nováčků naznačil, že by 
se mohl postarat o svěží vítr 
třeba mezi semifinálovými 
účastníky.

Se vzpomínanou vyrovna-
ností letošního ročníku přišel 
také mírný pokles průměr-
ného počtu vstřelených gólů 
na jedno utkání, ale i přes-
to si myslím, že diváci se le-
tos ve víceúčelové hale moh-
li bavit více, než v předešlých 
letech. Favorité sice dokáza-
li na konci sezóny splnit oče-
kávání, ale v průběhu ligy se 
nikdo nevyhnul slabší chvilce. 
Drůbežáři prohráli v základ-
ní části dokonce 3x, což se 
jim nestalo už hezkou řádku 
let a ani DG303 letos neuháji-
lo svou neporazitelnost a su-
verenitu z ročníku 2010/2011. 
Ve 3. kole si jejich cený skalp 

připsali B&D Boys, kteří by 
se dali označit za smolaře le-
tošního ročníku, protože coby 
účastníci vyrovnaného čtvrt-
finále i souboje o konečné 5. 
místo, odešli z obou duelů, 
jako poražení.

Co se týče vývoje vstřele-
ných gólů, tak letošní ročník 
víceméně pokračoval v tren-
du předešlých let; s přibýva-
jícími koly se počet vstřele-
ných branek zvyšoval a nao-
pak v playoff jejich objem kle-
sal. Což je samozřejmě logic-
ké, protože na sebe naráže-
ly týmy, které si výkonostně 
nejvíce odpovídaly a průběh 
zápasů byl tím pádem vyrov-
nanější. Ale ani v těchto due-
lech nešlo o vyloženě gólově 
chudé zápasy. Např. v obou fi-
nálových utkáních padlo cel-
kem 17 branek. To je vzhle-
dem k důležitosti duelu pří-
větivé číslo, protože ukazu-
je, že finále se hrálo útoč-
ně a ani jeden z týmů nena-
stoupil s vyloženě defenzivní 

taktikou. Samozřejmě to bylo 
dáno i tím, že jak DG303 tak 
Drůbežáři dlouhodobě patří 
k nejpilnějším střelcům ligy. 
DGčku se letos podařilo pře-
kročit magickou hranici 100 
vstřelených gólů za sezónu 
a účet Drůbežářů se zastavil 
jen těsně pod touto hranicí - 
na čísle 97.

I přes dramatický vývoj v ně-
kterých čtvrtfinálových du-
elech se nakonec do semi-
finále podívaly „známé fir-
my“, takže na oživení poma-
lu už stojatých vod závěreč-
ných soubojů si musíme po-
čkat minimálně do příští se-
zóny. A stejně tak i na ev. no-
vého účastníka finále, protože 
DG303 a Vodňanská drůbež si 
už popáté v řadě zopakova-
li vzájemný souboj o mistrov-
ský titul. Nicméně ze zpětné-
ho pohledu musíme konsta-
tovat, že zřejmě zaslouženě. 
Uvidíme, komu se pak poda-
ří narušit hegemonii těchto  
2 klubů.   

přehled gólů v sezóně 2011/2012
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V sezóně 2011/2012 padlo celkem 685 gólů, 
což dává průměr 9 branek na utkání. Jak 
už bylo zmíněno oproti předchozímu roč-
níku jde o mírný pokles, ale tento nepříz-
nivý fakt byl vykoupen větší vyrovnaností 
ligy, což zajisté zvedlo její atraktivitu. 

Přes magickou hranici 100 vstřelených 
branek se dokázal letos přehoupnout pou-
ze 1 tým. Pozdější mistr ligy DG303. Tuto 
hranici překonali jeho hráči v úvodním fi-
nálovém duelu proti Vodňanské drůbeži, 
která zůstala pod hranicí 100 vstřelených 
gólů jen těsně; účet Drůbežářů se zasekl 
na 97 vstřelených brankách. S větším od-
stupem pak následují Kůrožrouti a Kapři. 
Další týmy už mezi sebou mají minimální 
odstupy.

Nejpevnější obranou ročníku 2011/2012 se 
může dle předpokladů pochlubit Sokolská 
louka, která patří v tomto směru trvale ke 
špičce ligy.   

nejproduktivnější týmy sezóny 2011/2012

týmy s nejlepší obranou v sezóně 2011/2012

DG303

Vodňanská drůbež

Kůrožrouti

FC Kapr

Los Bombardos

B&D Boys

Sokolská louka

Otroci

5 Samyc

FC KIK

107 vstřelených gólů
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FC KIK

38 obdržených gólů
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All Star team 2011/2012 (zleva): M. Baloušek 
(Vod. drůbež), J. Hornát, K. Štěch, J. Volmut 
(všichni DG303) a v nepřítomnosti J. Křenka 
(Vod. drůbež) hl. pořadatel ligy R. Bakula.
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shrnutí
slavnostní vyhlášení 
výsledků a předávání
individuálních ocenění

letos již podruhé proběh-
lo závěrečné slavnostní vy-
hlašování výsledků ligy v zá-
bavném centru družba. byly 
zde oceněny nejen jednotlivé 
týmy, ale také vítězové indi-
viduálních kategorií. 

Těsně po skončení finálového 
zápasu se všichni účastníci  
i příznivci ligy sešli v prosto-
rách zábavného centra Druž-
ba, kde nastal závěrečný ce-
remoniál letošního ročníku.

Po krátkém shrnutí novi-
nek, které přinesla sezóna 
2011/2012 se přešlo k vyhlá-
šení zmiňovaných individuál-
ních kategorií. Korunu krá-
le střelců si letos vystřílel J. 
Vomlut z DG303, který za se-
zónu nastřílel úctyhodných 
33 branek. Nejlepší střelec 
ligy tak po letech znovu doká-
zal překročit magickou hra-
nici 30 gólů a vůbec popr-
vé v historii ligy se stal nej-
lepším střelcem hráč týmu 
DG303.

V diváckém hlasování o nej-
lepšího hráče a brankáře pak 
příznivci ligy rozhodli násle-
dovně; nejlepším hráčem byl 
zvolen J. Volmut z DG303, 
který tak na pomyslném trů-
nu vystřídal svého spoluhrá-
če J. Hornáta, který triumfo-
val ve 2 předchozích roční-
cích ligy. Nejlepším branká-
řem byl zvolen Z. Liška z Ků-
rožroutů a nováček soutěže si 
tak přivlastnil ceněnou trofej.

V hlasování samotných hrá-
čů o ideální sestavu roč-
níku byli do All Star teamu 
2011/2012 zvoleni; do bran-
ky K. Štěch (DG303), do obra-
ny pak J. Hornát (DG303) a J. 
Křenek (Vod. drůbež) a do 
útoku J. Volmut (DG303) a M. 
Baloušek (Vod. drůbež). Finá-
loví účastníci tak zcela ovládli 
toto hlasování a potvrdili tím, 
že oba týmy se do finále do-
staly zaslouženě.

Po těchto individuálních kate-
goriích byl ještě vyhlášen ví-

těz TIpligy, která se letos hrá-
la poprvé a cenou pro vítěze 
byl soudek piva Velkopopo-
vický Kozel 11°, který do sou-
těže věnoval bar U Sv. Anny ve 
spolupráci s pivovarem Pra-
zdroj. Z vítězství se mohl ra-
dovat. J. Koleš, hráč Sokol-
ské louky, který dokázal v se-
zóně nasbírat nejvíce bodů 
a zároveň i uhodnout nejvíce 
přesných výsledků.

Na závěr následovalo vy-
hlášení pořadí jednotlivých 
týmů, které vyvrcholilo pře-
dáváním pohárů 3 nejlepším 
mančaftům. Kapitán DG303 
J. Volmut pak převzal také 
krásný putovní pohár, jenž byl 
pořízen před loňskou sezó-
nou z příspěvku města Vod-
ňany a od té doby je tou hlav-
ní cenou pro mistra ligy. Pak 
už následovala tradiční do-
kopná, kterou jednotlivé týmy 
oslavily individuálně, nicmé-
ně velká část se sešla na dis-
kotéce, kterou moderoval  
V. Tondr, hráč FC Kapr. 

www.vodnanskaliga.cz

J. Volmut (DG303); nejlepší hráč, střelec
a člen All Star teamu 2011/2012

J. Hrachovec (vlevo) a J. Volmut přebírají 
poháry pro mistra Vodňanské ligy 2011/2012.
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vodňanská liga 2011/2012 
tabulky a výsledky
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2. kolo (neděle, 6. listopadu 2011)
tabulka po 2. kole

tým Z V R P GV GO +/- B

1. Otroci 2 2 0 0 15 : 6 +9 6

2. DG303 2 2 0 0 15 : 8 +7 6

3. Sokolská louka 2 2 0 0 10 : 5 +5 6

4. FC Kapr 2 1 0 1 16 : 12 +4 3

5. Vodňanská drůbež 2 1 0 1 7 : 7 0 3

6. B&D Boys 2 1 0 1 8 : 10 -2 3

7. FC KIK 2 1 0 1 7 : 10 -3 3

8. Kůrožrouti 2 0 0 2 6 : 9 -3 0

9. 5 Samyc 2 0 0 2 7 : 14 -7 0

10. Los Bombardos 2 0 0 2 5 : 15 -10 0

výsledky: Otroci – 5 Samyc 8:3 (6:2), Vodňanská drůbež – Sokolská louka 1:3 (1:1), FC KIK – Kůrožrouti 4:3 (2:3), 
B&D Boys – Los Bombardos 4:3 (2:3), DG303 – FC Kapr 10:5 (4:2)

3. kolo (sobota, 12. listopadu 2011)
tabulka po 3. kole

tým Z V R P GV GO +/- B

1. Sokolská louka 3 3 0 0 13 : 6 +7 9

2. FC Kapr 3 2 0 1 28 : 16 +12 6

3. Otroci 3 2 0 1 17 : 9 +8 6

4. Vodňanská drůbež 3 2 0 1 22 : 14 +8 6

5. DG303 3 2 0 1 20 : 16 +4 6

6. B&D Boys 3 2 0 1 16 : 15 +1 6

7. Kůrožrouti 3 1 0 2 9 : 11 -2 3

8. FC KIK 3 1 0 2 11 : 22 -11 3

9. 5 Samyc 3 0 0 3 8 : 17 -9 0

10. Los Bombardos 3 0 0 3 12 : 30 -18 0

výsledky: Sokolská louka – 5 Samyc 3:1 (1:1), FC KIK – FC Kapr 4:12 (3:5), DG303 – B&D Boys 5:8 (2:4), 
Otroci – Kůrožrouti 2:3 (2:1), Vodňanská drůbež – Los Bombardos 15:7 (6:3)

1. kolo (neděle, 30. října 2011)
tabulka po 1. kole

tým Z V R P GV GO +/- B

1. FC Kapr 1 1 0 0 11 : 2 +9 3

2. Otroci 1 1 0 0 7 : 3 +4 3

3. Sokolská louka 1 1 0 0 7 : 4 +3 3

4. Vodňanská drůbež 1 1 0 0 6 : 4 +2 3

5. DG303 1 1 0 0 5 : 3 +2 3

6. Kůrožrouti 1 0 0 1 3 : 5 -2 0

7. 5 Samyc 1 0 0 1 4 : 6 -2 0

8. B&D Boys 1 0 0 1 4 : 7 -3 0

9. FC KIK 1 0 0 1 3 : 7 -4 0

10. Los Bombardos 1 0 0 1 2 : 11 -9 0

výsledky: Vodňanská drůbež – 5 Samyc 6:4 (4:1), FC KIK – Otroci 3:7 (1:2), B&D Boys – Sokolská louka 4:7 (1:1), 
DG303 – Kůrožrouti 5:3 (1:1), FC Kapr - Los Bombardos 11:2 (5:0)

na následujících stránkách 
si můžete připomenout a 
prohlédnout nejen výsledky 
jednotlivých kol, ale také to, 
jak se promítaly do tabulky. 
po každém odehraném kole 
samozřejmě docházelo k po-
hybům jednotlivých mužstev 
a vy budete mít díky přiřa-
zeným šipkám hned jasno, 
který z týmů si polepšil, zů-
stal na svém nebo si naopak 
pohoršil. stejně tak může-
te sledovat aktivní nebo pa-
sivní bilanci skóre u jednotli-
vých týmů.

Na čele tabulky se letos vy-
střídaly celkem 4 týmy; FC 
Kapr, Otroci, Sokolská lou-
ka a DG303. První dva se na 
špici udrželi pouze 1 kolo, 
ale Sokolská louka už vládla 
Vodňanské lize celkem 4 týd-
ny. Na nejvyšší příčku se do-
stala už ve 3. kole a dokáza-
la se na ní udržet až do kola 
7., kdy jí Otroci připravili prv-
ní letošní porážku a jejího za-
váhání dokázali využít hráči 
DG303. Ti už se na čele udr-
želi až do konce základní čás-
ti a do playoff tak vstupovali 

z nejvýhodnější pozice, kdy se 
coby vítězové základní čás-
ti utkali s 8. týmem 5 Samyc. 

Vyrovnaný byl také souboj 
o poslední příčku zaručující 
účast v Družba Playoff 2012. 
Své zkušenosti tu nakonec 
zúročilo mužstvo 5 Samyc, 
které se do vyřazovací části 
ligy dostalo na úkor Los Bom-
bardos a nováčků FC KIK. Ty 
5 Samyc porazilo v posledním 
9. kole základní části a své 
účasti v Družba Playoff 2012 
tím dalo definitivu.  
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6. kolo (neděle, 4. prosince)
tabulka po 6. kole

tým Z V R P GV GO +/- B

1. Sokolská louka 6 5 1 0 25 : 14 +12 16

2. DG303 6 4 1 1 43 : 27 +16 13

3. Vodňanská drůbež 6 4 0 2 50 : 24 +26 12

4. Otroci 6 4 0 2 31 : 23 +8 12

5. FC Kapr 6 3 1 2 40 : 29 +11 10

6. Kůrožrouti 6 3 0 3 25 : 23 +2 9

7. B&D Boys 6 3 0 3 26 : 26 0 9

8. 5 Samyc 6 1 1 4 22 : 33 -11 4

9. FC KIK 6 1 0 5 12 : 44 -32 3

10. Los Bombardos 6 0 0 6 21 : 53 -32 0

výsledky: FC Kapr – 5 Samyc 5:5 (4:2), Los Bombardos – DG303 3:13 (2:4), Kůrožrouti – B&D Boys 5:2 (2:0), 
Sokolská Louka – FC KIK 3:0 (1:0), Otroci – Vodňanská drůbež 4:10 (1:3)

7. kolo (sobota, 10. prosince 2011)
tabulka po 7. kole

tým Z V R P GV GO +/- B

1. DG303 7 5 1 1 52 : 31 +21 16

2. Sokolská louka 7 5 1 1 27 : 17 +11 16

3. Otroci 7 5 0 2 34 : 25 +9 15

4. FC Kapr 7 4 1 2 49 : 31 +18 13

5. Vodňanská drůbež 7 4 0 3 56 : 31 +25 12

6. Kůrožrouti 7 4 0 3 32 : 29 +3 12

7. B&D Boys 7 3 0 4 28 : 35 -7 9

8. 5 Samyc 7 1 1 5 26 : 42 -16 4

9. Los Bombardos 7 1 0 6 31 : 54 -23 3

10. FC KIK 7 1 0 6 13 : 54 -41 3

výsledky: DG303 – 5 Samyc 9:4 (6:2), FC Kapr – B&D Boys 9:2 (5:1), Los Bombardos – FC KIK 10:1 (3:1), 
Kůrožrouti – Vodňanská drůbež 7:6 (1:3), Sokolská louka – Otroci 2:3 (0:2)

5. kolo (neděle, 27. listopadu 2011)
tabulka po 5. kole

tým Z V R P GV GO +/- B

1. Sokolská louka 5 4 1 0 22 : 14 +9 13

2. Otroci 5 4 0 1 27 : 13 +14 12

3. DG303 5 3 1 1 30 : 24 +6 10

4. Vodňanská drůbež 5 3 0 2 40 : 20 +20 9

5. FC Kapr 5 3 0 2 35 : 24 +11 9

6. B&D Boys 5 3 0 2 24 : 21 +3 9

7. Kůrožrouti 5 2 0 3 20 : 21 -1 6

8. 5 Samyc 5 1 0 4 17 : 28 -11 3

9. FC KIK 5 1 0 4 12 : 41 -29 3

10. Los Bombardos 5 0 0 5 18 : 40 -22 0

výsledky: Los Bombardos – 5 Samyc 3:5 (2:3), Kůrožrouti – FC Kapr 3:6 (0:3), Sokolská louka – DG303 4:4 (2:2), 
Otroci – B&D Boys 5:3 (2:1), Vodňanská drůbež – FC KIK 14:0 (5:0)

4. kolo (sobota, 19. listopadu 2011)
tabulka po 4. kole

tým Z V R P GV GO +/- B

1. Sokolská louka 4 4 0 0 18 : 9 +9 12

2. Otroci 4 3 0 1 22 : 10 +12 9

3. DG303 4 3 0 1 26 : 20 +6 9

4. B&D Boys 4 3 0 1 21 : 16 +5 9

5. FC Kapr 4 2 0 2 29 : 21 +8 6

6. Vodňanská drůbež 4 2 0 2 26 : 20 +6 6

7. Kůrožrouti 4 2 0 2 17 : 15 +2 6

8. FC KIK 4 1 0 3 12 : 27 -15 3

9. 5 Samyc 4 0 0 4 12 : 25 -13 0

10. Los Bombardos 4 0 0 4 15 : 35 -20 0

výsledky: Kůrožrouti – 5 Samyc 8:4 (3:4), Sokolská louka – Los Bombardos 5:3 (2:1), 
B&D Boys – FC KIK 5:1 (3:0), DG303 – Vodňanská drůbež 6:4 (5:1), Otroci – FC Kapr 5:1 (1:1)
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9. kolo (neděle, 25. prosince 2011)
tabulka po 9. kole

tým Z V R P GV GO +/- B

1. DG303 9 7 1 1 66 : 37 +29 22

2. Sokolská louka 9 6 2 1 38 : 24 +15 20

3. Vodňanská drůbež 9 6 0 3 67 : 35 +32 18

4. Otroci 9 6 0 3 43 : 34 +9 18

5. Kůrožrouti 9 5 1 3 45 : 37 +8 16

6. FC Kapr 9 4 1 4 54 : 41 +4 13

7. B&D Boys 9 3 1 5 33 : 46 -13 10

8. 5 Samyc 9 2 2 5 37 : 52 -15 8

9. Los Bombardos 9 1 0 8 37 : 68 -31 3

10. FC KIK 9 1 0 8 22 : 69 -47 3

výsledky: FC KIK - 5 Samyc 6:7 (3:4), B&D Boys - Vodňanská drůbež 1:7 (0:5), DG303 - Otroci 6:3 (3:1), 
FC Kapr - Sokolská louka 2:6 (1:3), Los Bombardos - Kůrožrouti 3:8 (2:2)

8. kolo (sobota, 17. prosince 2011)
tabulka po 8. kole

tým Z V R P GV GO +/- B

1. DG303 8 6 1 1 60 : 34 +26 19

2. Otroci 8 6 0 2 40 : 28 +12 18

3. Sokolská louka 8 5 2 1 32 : 22 +11 17

4. Vodňanská drůbež 8 5 0 3 60 : 34 +26 15

5. FC Kapr 8 4 1 3 52 : 35 +8 13

6. Kůrožrouti 8 4 1 3 37 : 34 +3 13

7. B&D Boys 8 3 1 4 32 : 39 -7 10

8. 5 Samyc 8 1 2 5 30 : 46 -16 5

9. Los Bombardos 8 1 0 7 34 : 60 -26 3

10. FC KIK 8 1 0 7 16 : 62 -46 3

výsledky: B&D Boys – 5 Samyc 4:4 (1:3), DG303 – FC KIK 8:3 (3:1), FC Kapr – Vodňanská drůbež 3:4 (2:3), 
Los Bombardos – Otroci 3:6 (0:4), Kůrožrouti – Sokolská louka 5:5 (2:4)

10. kolo (sobota, 7. ledna 2012)
výsledky: O 9. místo  Los Bombardos – FC KIK 1:7 (1:2), Čtvrtfinále A  DG303 -  Samyc 11:0  (2:0), 
Čtvrtfinále B  Sokolská louka – B&D Boys 5:2 (2:2), Čtvrtfinále C  Vodňanská drůbež – FC Kapr 7:2 (4:2), 
Čtvrtfinále D  Otroci – Kůrožrouti 2:2 (1:1)

11. kolo (sobota, 14. ledna 2012)
výsledky: O 9. místo  KIK – Bombardos 5:0 kontumačně, Čtvrtfinále C  FC Kapr – Vodňanská drůbež 4:9 (1:4), 
Čtvrtfinále B  B&D Boys – Sokolská louka 4:3 (3:1), Čtvrtfinále D  Otroci – Kůrožrouti 2:2 (1:0) na pen. 2:3, 
Čtvrtfinále A  5 Samyc – DG303 1:13 (0:6)

12. kolo (neděle, 22. ledna 2012)
výsledky: O 9. místo  Los Bombardos – FC KIK 7:3 (5:2), O 5.–8. místo  FC Kapr – B&D Boys 3:5 (1:3), 
O 5.–8. místo  Kůrožrouti – 5 Samyc 10:2 (5:0), Semifinále B  Vodňanská drůbež – Sokolská louka 4:1 (2:1), 
Semifinále A  DG303 – Otroci 3:1 (0:0)

13. kolo (sobota, 4. února 2012)
výsledky: O 9. místo  FC KIK - Los Bombardos 3:11 (1:5), O 5.–8. místo  5 Samyc – Kůrožrouti 2:7 (0:2), 
O 5.–8. místo  B&D Boys – FC Kapr 5:6 (4:5), Semifinále A  Otroci - DG303 0:5 (0:1), 
Semifinále B  Sokolská louka - Vodňanská drůbež 3:2 (0:1)

14. kolo (sobota, 11. února 2012)
výsledky: O 9. místo  Los Bombardos – FC KIK 5:0 kontumačně, O 7. místo  5 Samyc – FC Kapr 2:4 (1:3), 
O 5. místo  Kůrožrouti – B&D Boys 6:4 (1:0), O 3. místo  Otroci – Sokolská louka 0:5 (0:3), 
FINáLe  DG303 – Vodňanská drůbež 5:3 (2:3)

15. kolo (sobota, 18. února 2012)
výsledky: O 9. místo  FC KIK – Los Bombardos 5:15 (1:6), O 7. místo  FC Kapr – 5 Samyc 5:1 (2:0), 
O 5. místo  B&D Boys – Kůrožrouti 6:6 (2:5), O 3. místo  Sokolská louka – Otroci 1:2 (0:1), 
FINáLe  Vodňanská drůbež – DG303 5:4 (3:2)
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vodňanská liga 2011/2012
konečná tabulka

tým Z V R P GV GO +/- B

1. DG303 15 12 1 2 107 : 47 +60 37

2. Vodňanská drůbež 15 10 0 5 97 : 54 +43 30

3. Sokolská louka 15 9 2 4 56 : 38 +18 29

4. Otroci 15 7 2 6 50 : 52 -2 23

5. Kůrožrouti 15 8 4 3 78 : 55 +23 28

6. B&D Boys 15 5 2 8 59 : 75 -16 17

7. FC Kapr 15 7 1 7 78 : 70 +8 22

8. 5 Samyc 15 2 2 11 45 : 102 -57 8

9. Los Bombardos 15 5 0 10 76 : 86 -10 15

10. FC KIK 15 3 0 12 45 : 108 -63 9

Volmut (DG 303) - 33
Martin Carda (Kůrožrouti) - 26
Vlášek (Vod. Drůbež) - 22
Šácha (Vod. drůbež) - 21
Budín (FC Kapr) - 14
M. Kopecký (5 Samyc) - 14
Smékal (Los Bombardos) - 13
Tondr (FC Kapr) -13
Trenda (DG 303) - 12
P. Kortus (FC Kapr) - 12
Srkal (DG 303) - 12
T. Kvěch (B&D Boys) - 12
O. Vítovec (Los Bombardos) - 12
Polák (DG 303) - 11
Hojdekr (Otroci) - 10
Urban (Vod. drůbež) - 10
Křenek (Vod. drůbež) - 10
T. Polanský (B&D Boys)- 10
Zlatohlávek (Kůrožrouti) - 10
K. Kortus (FC Kapr) - 9
Ciml (Sokolská) - 9

Janšta (B&D Boys) - 9
F. Sluka (Los Bombardos) - 9
M. Vondráček (Kůrožrouti) - 9
Hájek (DG 303) - 9
Hačka (Vod. Drůbež) - 9
D. Vítovec (Los Bombardos) - 9
L.Novotný (KIK Team) - 8
Michalec (Vod. Drůbež) - 8
Krejčí (FC Kapr) - 7
Jirkovský (5 Samyc) - 7
Prokop (FC KIK) - 7
Valenta (Vod. drůbež) - 7
J. Mach (KIK Team) - 7
R. Kapusta (Sokolská) - 7
Bače (Otroci) - 6
P. Hoffmann (B&D Boys) - 6
Blatský (Kůrožrouti) - 6
Faktor (Sokolská) - 6
Hajný (Otroci) - 6
Hrachovec (DG 303) - 6
P. Dunovský (Sokolská) - 6

Sládek (DG303) - 6
Šulc (5 Samyc) - 6
Kouba (B&D Boys) - 6
Brůžek (FC Kapr) - 6
řepa (Sokolská) - 6
M. Machnyk (Otroci) - 5
M. Dunovský (Sokolská) - 5
Rusín (Los Bombardos) - 5
Tesař (Los Bombardos) - 5
Janda (Los Bombardos) - 5
Hornát (DG 303) - 5
Chrášťanský (Kůrožrouti) - 5
Marchal (FC Kapr) - 5
T. Machnyk (Otroci) - 5
Calta (Otroci) - 5
Baloušek (Vod. Drůbež) - 4
Chalupský (DG303) - 4
M. Carda (Kůrožrouti) - 4
T. Staněk (Otroci) - 4
Max (FC Kapr) - 4
V. Hoffmann (B&D Boys) - 4
Z. Mach (KIK Team)  - 4
Dohnal (Sokolská) - 4
M. Kapusta (Sokolská) - 3
(hráč č.8) - (Los Bombardos) - 3
Šlehofer (B&D Boys) - 3
J. Kopetzký (5 Samyc) - 3
P. Turek (B&D Boys) - 3
Koleš (Sokolská) - 3
J. Kvěch (Kik team) - 3
M. Sluka (Kůrožrouti) - 3
Bláha (5 Samyc) - 3
Čečka (Kik Team) - 3
M. Pasák (5 Samyc) - 3
Kopenec (Vod. Drůbež) - 3
Rusín (Los Bombardos) - 3
Filip (Otroci) - 3
eliáš (Kůrožrouti) - 2
Chaluš (Vod. Drůbež) - 2
Tík (Sokolská) - 2
Jakl (Kůrožrouti) - 2
Marinov (Otroci) - 2
D. Hroneš (Kůrožrouti) - 2
M. Hroneš (Kůrožrouti) - 2
Jakš (FC Kapr) - 2
Křenek (FC Kapr) - 2

Benedikt ( Los Bombardos) - 2
Kříž (Los Bombardos) - 2
Horák (Sokolská) - 2
Vaněček (B&D Boys) - 2
Novák (FC Kapr) - 2
Albrecht (FC Kik) - 2
Raušer (DG 303) - 2
Charvát (FC Kik) - 2
Tušl (B&D Boys) - 1
Jirouš (B&D Boys) - 1
V. Pasák (5 Samyc) - 1
Škoda (DG 303) - 1
Vokatý (Otroci) - 1
Roučka (5 Samyc) - 1
Šupík (B&D Boys) - 1
Liška (Kůrožrouti) - 1
Mikoláš ( Los Bombardos) - 1
Brtna (Sokolská) - 1
Hlaváč (B&D Boys) - 1
V. Polanský (Kůrožrouti) - 1
Lácha (Vod. Drůbež) - 1
Fürst (DG303) - 1
J. Novotný (FC Kik) - 1
Havel (5 Samyc) - 1
Kozel (5 Samyc) - 1
Folta (Kůrožrouti) - 1
Vorel (Otroci) - 1
Štěch (DG 303) - 1
J. Ciml (Sokolská) - 1
Hančur (FC Kik) - 1
Rothschedl (FC Kik) - 1
Štryncl (FC Kik) - 1
Šekl (Kůrožrouti) - 1
Tesař (5 Samyc) - 1

kompletní přehled střelců sezóny 2011/2012
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Roučka (5 Samyc) - 6
Zlatohlávek (Kůrožrouti) - 5
Z. Mach (FC Kik) - 4
Fiala (Otroci) - 3
Prokop (FC Kik) - 3
Hojdekr (Otroci) - 3
Lácha (Vodňanská drůbež) - 3
Folta (Kůrožrouti) - 3
Chaluš (Vodňanská drůbež) - 3
Hornát (DG303) - 3
Polák (DG303) - 3
Volmut (DG 303) - 3
D. Vítovec (Los Bombardos) - 3
K. Kortus (FC Kapr) - 2
Hančur  (FC Kik) - 2
Kapusta R. (Sokolská Louka) - 2
P. Kříž (Otroci) - 2
Turek (B&D Boys) - 2
Mikoláš (Los Bombardos) - 2
Tesař  (5 Samyc) - 2
Kozel (5 Samyc) - 2
Křenek (Vodňanská drůbež) - 2
O. Vítovec (Los Bombardos) - 2
Benedikt (Los Bombardos) - 2
Novotný J. (FC Kik) - 2
Sluka (Los Bombardos) - 2
Albrecht (FC Kik) - 2
Rusín ( Los Bombardos) - 2
Kvěch (B&D Boys) - 2
J. Ciml (Sokolská) - 2
Chrášťanský (Kůrožrouti) - 2
Horák (Sokolská) - 2
Vondráček (Kůrožrouti) - 2
Tondr (FC Kapr) - 2
T. Machnyk (Otroci) - 2
Kapusta M. (Sokolská) - 2
M. Dunovský (Sokolská) - 2
Michalec (Vod. Drůbež) - 2
Štrincl (FC Kik) - 1
Chalus (B&D Boys) - 1
Hajný (Otroci) - 1
Tušl (B&D Boys) - 1

S. Marinov (Otroci) - 1
L. Filip (Otroci) - 1
Charvát (FC Kik) - 1
Hrachovec (DG 303) - 1
Bače (Otroci) - 1
Budín (FC Kapr) - 1
Šácha (Vod. Drůbež) - 1
Vlášek (Vod. Drůbež) - 1
Kopenec (Vod. Drůbež) - 1
Max (FC Kapr) - 1
Kopetzký (5 Samyc) - 1
J. Mach (FC Kik) - 1
V. Pasák (5 Samys) - 1
M. Pasák (5 Samys) - 1
Čečka (FC Kik) - 1
F. Kříž (Los Bombardos) - 1
Trenda (DG303) - 1
Tík (Sokolská) - 1
Rothschedl (FC Kik) - 1
Kreuz (Kůrožrouti) - 1
Volf (B&D Boys) - 1
Bláha (5 Samyc) - 1
Smékal (Los Bombardos) - 1
Kubát (Los Bombardos) - 1
Staněk (Otroci) - 1
Vorel (Otroci) - 1
Brtna (Sokolská) - 1
Faktor (Sokolská) - 1
Kouba (B&D Boys) - 1
Brůžek (FC Kapr) - 1
Šulc (5 Samyc) - 1

čk

Prokop (FC KiK) - 1
Novotný L. (FC Kik) - 1
Roučka (5 Samyc) - 1
Hojdekr (Otroci) - 1
K. Kortus (FC Kapr) - 1
Benedikt (Los Bombardos) - 1
Kapusta M. (Sokolská Louka) - 1

kompletní přehled karetních trestů sezóny 2011/2012

na závěr
Napsáno už toho bylo více než dost, takže doufám, že se vám premiérová ročenka Vodňanské 
ligy líbila a třeba se k ní budete i vracet. Určitě je ještě spousta statistik, které by se do ní daly 
vložit, ale vzhledem k časové náročnosti toho nešlo zvládnout víc. Alespoň se už teď budete 
moci těšit na tu příští, která bude zase o něco bohatší. Věřím ale, že vás uspokojí i 68 stran té 
stávající.

Vaše názory, pochvaly i pohlavky rád uvidím na diskusním fóru ligy. Šiřte ročenku volně dál 
a tím i povědomí o Vodňanské lize.

Za pořadatele Vodňanské ligy
Rostislav Bakula
bakeero@seznam.cz
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