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úvod
vodňanská liga 
s novou tváří
Počtvrté vás všechny vítám 
nad stránkami ročenky Vod-
ňanské ligy. Věřím, že také 
letos naplní vaše očekávání 
a bude vám přínosným stu-
dijním materiálem k roční-
ku 2014/2015 a třeba i hez-
kou vzpomínkou na příjemné 
chvíle, které jste strávili buď-
to přímo na vodňanské palu-
bovce nebo v ochozech víceú-
čelové haly.

Největší novinkou loňské se-
zóny bylo zavedení systému 
FINAL4, který do vyřazova-
cí části ligy pouští pouze 4 
nejlepší celky soutěže. Tento 
model zůstal zachován i pro 
letošek, takže největší novin-
ka ročníku 2014/2015 nesou-
visí se samotnou hrou, ale 
s prezentací Vodňanské ligy.

Po letech dostala liga nové 
logo a navrch i zbrusu novou 
webovou prezentaci. Na ne-
placené doméně www.vod-

nanskaliga.kvalitne.cz jste 
se s výsledky Vodňanské ligy 
mohli seznamovat už od roku 
2009. Tehdy také vzniklo pů-
vodní logo soutěže. To ale ča-
sem zestárlo a bylo potře-
ba vytvořit logo nové. Lepší 
a nadčasovější. Aby se vizuál 
soutěže nemusel v budouc-
nosti měnit tak razantně, jako 
tomu bylo právě letos.

I přesto ale zůstala zachová-
na určitá kontinuita, proto-
že symbol míče v novém logu 
je naprosto totožný s tím, kte-
rý byl už na původním logu 
z roku 2009.

Kolem loga pak vyrostla i nová 
webová prezentace. O pozná-
ní modernější, než ta, se kte-
rou jste se mohli od roku 2011 
setkávat na placené doméně 
www.vodnanskaliga.cz. Nově 
přibyla sekce multimedia, 
kde se premiérově můžete 
podívat také na videa z Vod-

ňanské ligy a podstatně se 
zlepšila také čitelnost jednot-
livých článků. Zvětšili jsme 
písmo a snažili se o maximál-
ní přehlednost webu, což se 
nám doufejme podařilo. Ná-
vštěvnost nové prezentace 
tomu napovídá.

Se zlepšením mediální pre-
zentace Vodňanské ligy sou-
visí také to, že od příštího 
roku bychom pro ní rádi se-
hnali generálního sponzora 
i další finanční podporovate-
le. Jedině tak můžeme ligu 
dál posouvat a realizovat ná-
pady, kterých je naštěstí stá-
le dost.

Že jdeme správnou cestou 
dokazuje snad i to, jaký byl le-
tos o Vodňanskou ligu zájem 
také u hráčů, kteří nastupu-
jí ve vyšších soutěžích. Otro-
ci postavili zbrusu nový tým 
a jejich kousky museli všech-
ny diváky ligy bavit. 

www.vodnanskaliga.cz
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...se odehrálo v letošním ročníku

zápasů

2600 
minut
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10
...se zúčastnilo letošním ročníku

týmů

představení
účastníci
vodňanské ligy
K ročníku 2014/2015 na-
stoupilo 10 týmů. Stejně jako 
k tomu předchozímu. A nut-
no podotknout, že při hra-
cím systému FINAL4 se tento 
počet jeví jako ideální. Jedno 
kolo má při tomto obsazení  
5 zápasů a celkově se ode-
hraje 13 kol. Díky tomu do-
chází k minimálním kolizím 
s velkým fotbalem a týmy tak 
nastupují takřka v komplet-
ních sestavách. Což mohou 
s povděkem kvitovat přede-
všm diváci. Na palubovceto-
tiž mohou vidět to nejlepší, co 
jednotlivé týmy nabízejí.

Což se ale v závěru sezóny 
bohužel netýkalo Otroků oh-
nivé vody, kteří trochu dopla-
tili na to, že řadě jejich hrá-
čů už naplno začala náročná 
zimní příprava v klubech. Nic-
méně díky tomu, že na sou-
pisku je možno dopsat až 15 
jmen, také oni sezónu regu-
lérně dohráli.

V jejich sestavě jsme v prů-
běhu sezóny mohli vidět i pr-
voligové (Zdeněk Linhart, SK 
Dynamo České Budějovice) 
i třetiligové hráče (Roman 
Zahrádka, FC Písek), futsa-
lové reprezentanty (Radim 
Staněk) i další plejery, kte-
ří prošli mládežnickými vý-
běry budějovického Dyna-
ma (David Radocuh, Dominik 
Hric). Ti všichni byli bezespo-
ru atraktivním oživením Vod-
ňanské ligy a divákům před-
vedli, jak se dá na palubovce 
kouzlit.

Zmínění borci určitě přispě-
li k tomu, že tradiční účast-
níci ligy se dokázali vybičovat 
k ještě lepším výkonům, než 
kdyby proti sobě neměli tako-
vouto konkurenci a tím, kdo 
z toho nejvíce profitoval byl 
opět divák. 

Drůbežáři se po roční pauze 
vrátili mezi elitní čtyřku ligy, 

DG303 dokázalo obhájit titul 
a FC Mexico se poprvé pro-
kousalo až na bednu. O zají-
mavé souboje zkrátka neby-
la nouze.

Složení týmů letos dozna-
lo jedné kosmetické změny, 
když se B&D Boys přejmeno-
vali na Oranjes a znovu jsme 
vyhlašovali 2 nejmladší týmy 
ligy, které získaly slevu ze 
startovného ve výši 1 000 Kč. 

Letos to byli mladíci z Chillu 
a právě zmiňovaní Oranjes. 
Oba týmy byly před sezónou 
pasovány do role černého 
koně soutěže, ale ani jeden 
nedokázal tuto roli naplnit. 
Chillu utekl postup do vyřa-
zovací části především vinou 
kolapsu v utkání s KIKem, 
Oranjes se pak v základ-
ní části nedařilo vůbec 
a po úvodní fázi ligy skonči-
li borci v oranžovém až na  
9. místě tabulky. 

www.vodnanskaliga.cz
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5 samyc

rok založení: 1998
nejlepší
umístění: 6. (2011, 2015)

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 a letos, kdy shodně obsadil 6. místo.

oranjes

rok založení: 2010
nejlepší
umístění: 6. (2011, 2012)

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. Více informací o klubu naleznete na www.bdboys.
webnode.cz.
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dg303

rok založení: 1994
mistr ligy:  6x (2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015)

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 6 mistrovskými tituly - 
ten poslední doplnili právě letos. Více informací o klubu naleznete na www.dg303.cz

Fc kapr

rok založení: 1994
mistr ligy: 2x (1994, 2001)

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.



1110

Vo
dň

an
sk

á 
lig

a 
20

14
/2

01
5

Fc kik

rok založení: 2011
nejlepší
umístění: 10. (2012)

Tým FC KIK letos nastupoval ve Vodňanské lize už ke své čtvrté sezóně. Letos si připsali hráči 
KIKu historické vítězství nad Chillem.

Fc mexico

rok založení: 2012
nejlepší
umístění: 3. (2015)

FC Mexico letos nasupovalo ke své třetí sezóně ve Vodňanské lize a byl to start zase o něco 
lepší, než minulý rok. Mexičani to letos znovu dotáhli až do semifinále a tentokrát se 
protlačili až na 3. příčku. Základ jeho hráčského kádru tvoří aktivní i neaktivní hráči Blaníku 
Strunkovice nad Blanicí.
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chill

rok založení: 2012
nejlepší
umístění: 3. (2013)

Fotbalový tým Chill startoval ve Vodňanské lize poprvé v sezóně 2012/2013 a hned obsadil 3. 
místo. Tím se zařadil mezi nejúspěšnější nováčky v historii ligy.

otroci ohnivé vody

rok založení: 1994
mistr ligy: 2x (1995, 2013)

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. Ten druhý si připsali až v sezóně 2012/2013; 18 let po tom premiérovém.
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sokolská louka

rok založení: 1994
nejlepší
umístění: 2. (2014)

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 2. místo z ročníku 
2013/2014.

vodňanská drůbež

rok založení: 1994
mistr ligy: 2x (2007, 2010)

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.
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výsledky
Základní
část
Základní část nesla také letos 
jméno jednoho ze sponzorů 
Vodňanské ligy. Už podruhé 
v řadě se tak hrála STATOM 
základní část a letos se v ní 
favoritům dařilo o poznání 
lépe, než loni.

Otroci ohnivé vody i DG303 
dominovali a účast ve FINAL4 
si zajistili s předstihem. Otro-
ci dokonce rekordním. O zby-
lá dvě místa se ale vedl tuhý 
boj a nakonec se do elitní 
čtyřky prokousala Vodňanská 
drůbež a znovu také FC Me-
xico. To potvrzuje vzestupnou 
formu a už teď se můžeme 
těšit, jak si povede příští rok.

Do FINAL4 se znovu těs-
ně nedostali mladíci z Chillu. 
Tentokrát se sice vyhnuli ka-
tastrofálnímu vstupu do sou-
těže (i když v prvním kole in-
kasovali debakl od DG303), 
ale osudným se jim nejspíš 
stala šokující porážka v 5. 

kole s KIKem a následně také 
překvapivá porážka DG303 
s FC Mexico.

Loňskou spanilou jízdu ne-
zopakovala Sokolská lou-
ka a pro letošek se musela 
spokojit s účastí ve skupině 
o umístění. Podobně dopad-
li také Kapři, kteří sice měli 
slušný vstup do soutěže, ale 
následně jim došel dech.

5 Samyc naproti tomu pro-
žívalo hodně vydařenou se-
zónu a do poslední chvíle se 
dokonce rvalo o účast mezi 
nejlepšími čtyřmy týmy sou-
těže. Nakonec skončily Sa-
myce v základní části 6., ale 
i to byl historický úspěch.

Asi největším zklamáním 
STATOM základní části pak 
byli Oranjes. Před sezónou 
pasovaní (spolu s Chillem) do 
role černého koně ligy nedo-
kázali naplnit svůj potenci-

ál a museli se spokojit až s 9. 
místem po úvodní části sezó-
ny.

Stejně jako minulý rok, tak 
i letos jsme ale v základní 
části viděli hezkou řádku vy-
pjatých utkání, která musela 
diváky bavit.

Ve stávajícím systému FI-
NAL4 si zkrátka žádný z týmů 
nemůže dovolit cokoli vypus-
tit a citelné je každé zaváhání.

Loňské úspěšné tažení ne-
zopakovala Sokolská lou-
ka ani FC Kapr a ukazuje se 
tak, že vyrovnanost ligy je rok 
od roku větší. Není slabých 
týmů, což dokazuje i vítězství 
KIKu nad mladíky z Chillu. 

www.vodnanskaliga.cz
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420
...padlo v základní části

gólů
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Fc kapr – sokolská louka 2:3 (1:2)
Branky: Hucek, Turek – Ciml M., Ciml J., vlastní (Staněk J.)
Bez karet
Penalty: 3:2

Hned v prvním utkání nové sezóny bylo připraveno střetnutí dvou madailistů z loňského roč-
níku, takže se dal očekávat vyrovnaný zápas. Aktivněji do něj vstoupili Kapři a diktovali tem-
po hry, což vyústilo i ve vedoucí branku. Sokoldu to ale nijak nepoložilo a postupně vyrovnala 
hru. Do poločasu se jim pak podařilo vývoj utkání otočit, když si nejprve srazil přihrávku před 
bránu obránce Kaprů Staněk do vlastní sítě a po hrubé chybě obrany potrestali Sokolíci své-
ho soka i podruhé. Do druhé půle opět vkročili aktivněji Kapři a chtěli strhnout utkání na svojí 
stranu, ale v koncovce jim dnes nebylo přáno, takže po další hrubce v obraně odskočila Sokol-
da už na dvoubrankové vedení. V závěru sice vykřesal pro Kapry trochu naděje Turek, který se 
z dálky trefil nádherně do šibenice, ale vyrovnání se již nedočkali.

Fc kik – 5 samyc 1:4 (0:2)
Branky: Novák P. – Plačko 2, Kopecký, Bláha
ŽK: Kalianko P. (FC KIK)
Penalty: 2:2

Souboj dvou posledních týmů loňského ročníku neměl předem jasného favorita, což bylo od za-
čátku znát i na palubovce. Žádný z týmů nedokázal déle držet míč u svých nohou a kupila se 
jedna nepřesnost za druhou. Do poločasu se ale dvakrát stačili zapsat do gólové listiny hrá-
či Samyc. Do druhé půle vstoupili lépe hráči KIKu a podařilo se jim snížit. To ale bylo z jejich  
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v úvodním kole nového ročníku vodňanské ligy natočilo dg303 mladíkům z chillu čistou dva-
náctku, sokolská louka si v souboji dvou loňských medailistů poradila s kapry, samyce udo-
lali kik, otroci až ve druhé půli přestříleli oranjes a mexico porazilo drůbežáře.

1. kolo
dg303 deklasovalo chill, 
repríZu Zápasu o 3. místo 
vyhráli sokolíci
NeDěLe, 16. 11. 2014

www.vodnanskaliga.cz
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tabulka po 1. kole

DG 303 3

Otroci 3

5 Samyc 3

FC Mexico 3

Sok. louka 3

FC Kapr 0

Vod. drůbež 0

FC KIK 0

Oranjes 0

Chill 0

nejlepší střelci kola

Volmut (DG) 5

hráč kola

Jaroslav
Volmut

útočník
DG303

Jaroslav Volmut každo-
ročně patří mezi elitní 
střelce Vodňanské ligy. 
Z ročníku 2011/2012 si 
dokonce odnesl korunku 
pro krále ligových kano-
nýrů (vstřelil 33 branek). 
Po střelecky slabší loň-
ské sezóně (mezi střel-
ci 8. místo s 13 přesný-
mi zásahy) se ale letos 
výrazně prosadil hned 
v první zápase. V UTKÁ-
NÍ KOLA proti mladíkům 
z Chillu zatěžkal jejich 
konto hned 5 přesnými 
zásahy. A to včetně zřej-
mě nejrychlejšího gólu 
v historii Vodňanské ligy, 
kdy už ve 2. vteřině zá-
pasu rozvlnil síť za zády 
brankáře Davida Jandy.

www.vodnanskaliga.cz

snahy všechno. Postupně začala jejich hra uvadat a hráči Samyc uzavřeli dvěma zásahy jejich 
naděje a do konce zápasu si již hlídali vítězný výsledek.

otroci ohnivé vody – oranjes 4:1 (1:1)
Branky: Hojdekr 2, Slípka, Štajer – Polanský
ŽK: Kříž F. (Otroci Ohnivé Vody)
ČK: Hajný (2xŽK) (Otroci Ohnivé Vody)
Penalty: 3:2

Otroky loňský ročník velmi zklamal, a tak sáhli před sezónou razantně do svého kádru. Od za-
čátku sice drželi míč ve své moci, ale mladíci z Oranjes jim svou rychlostí a především velkou 
aktivitou nedávali moc prostoru k útočení. Hrálo se tak převážně uprostřed palubovky. Polo-
časová remíza byla spravedlivá. Druhá půle začala v duchu té první, ale postupně začali více 
hrozit i Oranjes, které však bravurně vychytal několika zákroky Patrik “Kužel“ Kříž. Hráčům 
Oranjes pak začali docházet síly a toho už Otroci dokázali využít a utkání rozhodnout ve svůj 
prospěch.

chill – dg303 0:12 (0:7)
Branky: Volmut 5, Vorel Zb. 2, Vorel J. 2, Srkal, Hornát, vlastní (Janda)
Bez karet
Penalty: 2:2

V utkání kola by se dala očekávat velmi vyrvnaná partie, ale od začátku bylo jasné, že loňský 
vítěz DG303 rozhodně nehodlá připustit nějakou blamáž. Hned ve 2. vteřině načapal na švest-
kách z rozehrávky Volmut brankáře Jandu a vstřelil nejspíše nejrychleší branku Vodňanské 
ligy. Tato branka mladíky velmi zaskočila a hráči DG svojí hrou bavili diváky a soupeře doslova 
válcovali. V zápase jasně dominovali a mladíkům tak v prvním kole uštědřili debakl.

Fc mexico – vodňanská drůbež 4:2 (0:1)
Branky: Jirkovský 2, Pelech, Záhorka – Šácha, Křenek
Bez karet
Penalty: 2:1

Hráči Drůbeže disponovali pouze jedním hráčem na střídáni, takže se zaměřili především 
na bránění a protiútoky. Mexikáni sice měli od začátku optickou převahu, ale dlouho se nemoh-
li dostat do nějaké lepší střelecké pozice - především díky výborně bránícím Drůbežářům. Těm 
se naopak do poločasu podařilo vstřelit vedoucí branku. Do druhé půle ale nastoupili hráči Me-
xica s větší dravostí a rychle vývoj utkání otočili. Drůbežářům už také začali docházet síly a tak 
si Mexikáni vítězství v klidu pohlídali.

utkání kola

Chil vs. DG303
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Fc mexico – otroci ohnivé vody 6:10 (1:4)
Branky: Beneš V. 2, Beneš P., Jirkovský, Mottl, Kochma – Radouch 3, Reidinger 2, Hric 2, Hro-
mádka, Hojdekr, Šteier
ŽK: Kříž F. (Otroci Ohnivé Vody)
Penalty: 3:2

Úvodní zápas 2. kola nabídnul Utkání kola. Oba mančafty své první zápasy zvládly, takže se dala 
očekávat vyrovnanost obou soupeřů. Opak byl ale pravdou – Otroci posíleni letos o zvučná jmé-
na jihočeského futsalu od začátku Mexikány přehrávali a ti nestačili jejich rychlé kombinace 
včas pokrývat. Prakticky po celý zápas byl míč v držení Otroků. Ti ale v závěru polevili v obra-
né fázi a toho využili Mexikáni k úpravě nelichotivého skóre.

5 samyc – dg303 5:8 (3:4)
Branky: Kopecký 2, Kozel 2, Šulc J. – Sládek 3, Volmut 2, Bakula, Polák, Vorel Zb.
Bez karet
Penalty: 2:2

Pro hráče DG to mělo být papírově snadné utkání, ale Samyce od začátku výborně bránily a ne-
dávaly svému soupeři příliš prostoru k zakončení. Naopak se z rychlého protiútoku dostaly do 
vedení. To jim však dlouho nevydrželo a DG velmi rychle otočilo skóre ve svůj prospěch. Ve dru-
hé půli už si obhájce titulu vytvořil potřebný náskok a dirigovali tempo zápasu. Samyce před-
vedly kolektivní obranný výkon, ale na loňského mistra to tentokrát nestačilo.
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otroci ve 2. kole letošního ročníku ukázali svou sílu, když přestříleli Fc mexico. mistrovské 
dg303 dle předpokladů zdolalo 5 samyc. drůbež deklasovala kik, kapři si připsali důležité 
vítězství nad oranjes a chill pokořil loňského finalistu sokolskou louku, čímž se vyhnul své-
mu tradičnímu slabšímu vstupu do soutěže.

2. kolo
chill se letos vyhnul 
nepodařenému vstupu 
do soutěže
SOBOTA, 22. 11. 2014

www.vodnanskaliga.cz
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Fc kik – vodňanská drůbež 0:10 (0:2)
Branky: Mužík 4, Křenek 2, Urban, Tesař, vlastní 2 (Kalianko, Profant)
ŽK: Tesař (Vodňanská Drůbež)
Penalty: 2:3

Hráči KIKu se od začátku urputně bránili, ale Drůbežáři neustále podnikali jeden útok za dru-
hým. I přes nespočet šancí vsítili v první půli jen dvě branky. Ve druhé části zlepšili svojí střelbu 
a nemohoucí hráče KIKu, kterým začala docházet šťáva, doslova válcovali. Novák v bráně Drů-
beže byl kromě dvou větších zákroků prakticky celý zápas bez práce. Jednoznačné vítězství fa-
vorita, které mohlo být ještě daleko vyšší.

Fc kapr – oranjes 6:3 (4:1)
Branky: Staněk 2, Turek 2, Smékal, Marchal – Řepa, Vondráček, Petřík
ŽK: Hucek, Tondr – Madar, Louženský
Penalty: 2:1

Kapři se dostali v úvodu celkem k nadějným příležitostem, které se jim podařilo proměnit a při-
nést potřebný klid do jejich řad. Oranjes nebyli tolik aktivní jako minulý týden, což hrálo do ka-
ret techničtějším Kaprům. Druhá půle již byla celkem vyrovnaná a hrálo se převážně ve středu 
palubovky. Kapři si v klidu hlídali utkání a hráli spíše na rychlé protiútoky. Oranjes sice zača-
li v závěru dostávat soupeře pod lehký tlak, ale jejich šance byly velmi nepřesné, nebo je likvi-
doval brankář Iral.

chill – sokolská louka 4:2 (2:1)
Branky: Färber 2, Veselý, Benedikt O. – Kapusta M., vlastní (Jirouš)
ŽK: Benedikt L. – Kapusta R., Ciml J.
Penalty: 2:2

Mladíci z Chillu narazil také ve 2. kole na velmi silného soupeře. Po debaklu od mistrovské-
ho DG303 je čekal loňskéý finalista Sokolskoá louka. Utkání bylo od začátku velmi vyrovna-
né a těžko by někdo hádal jak to dopadne. Mladíci atakovali svého soupeře velmi tvrdě, což se 
ukázalo jako dobrý způsob,jak hrát s tradičně dobře bránícími Sokolíky. První poločas skončil 
těsným vedením mladíků. Druhá půle se nesla ve stejném duchu jako ta první. Vyrovnaná par-
tie se hrála hlavně mezi vápny. V závěru, kdy mladíci hájili těsný náskok, nasadili Sokolíci vše 
do útoku a dostali tak soupeře pod tlak. Těm se ale podařilo minutu před koncem utnout jejich 
snažení čtvrtou brankou.

tabulka po 2. kole

DG 303 6

Otroci 6

Vod. drůbež 3

FC Kapr 3

5 Samyc 3

Sok. louka 3

FC Mexico 3

Chill 3

Oranjes 0

FC KIK 0

nejlepší střelci kola

Mužík (DRU) 4

Sládek (DG) 3

Radouch (OTR) 3

hráč kola

Miroslav
Färber

útočník
Chill

Mladíkům z Chillu hro-
zil letos podobně nevy-
dařený start do sezóny, 
jako minulý rok; v úvod-
ním duelu schytali deba-
kl od DG303 a ve 2. kole 
je čekal další loňský fi-
nalista - Sokolská louka. 
Tradičně srdnatým vý-
konem a fyzicky nároč-
nou hrou ale hráči Chi-
llu dokázali strhnout 
vítězství na svou stra-
nu. Dvěma brankami se 
na tom podílel Miroslav 
Färber, který pár minut 
před koncem, svým dru-
hým přesným zásahem, 
zchladil naděje Sokolíků 
na závěrečný tlak a po-
kus o vyrovnání.

www.vodnanskaliga.cz
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5 samyc – vodňanská drůbež 3:5 (1:1)
Branky: Šulc S. 2, Lang – Šácha 2, Křenek 2, Tesař
Bez karet
Penalty: 2:2

Hráči Samyc se dnešního soupeře nezalekli a hned od začátku dávali Drůbežářům zabrat. Je-
jich aktivita se jim vyplatila, když při napadání obránců vybojovali balon a ujali se vedení. Drů-
bežáři ale dokázali ještě do poločasu vyrovnat. Ve druhém poločase pak zpřesnili svojí kombi-
naci a soupeře dostávali pod stále větší tlak. Své šance dokázali také proměnit a vybudovali si 
tak dostatečný náskok, který už si do konce utkání pohlídali.

sokolská louka – dg303 2:10 (1:3)
Branky: Kapusta R. 2 – Volmut 4, Hájek 2, Vorel J. 2, Hornát 2
ŽK: Dunovský (Sokolská Louka)
Penalty: 3:1

V repríze loňského finále by se dal očekávat vyrovnaný duel, ale Sokolíci letos nejsou tak pře-
svědčiví, jako minou sezónu, takže favoritem bylo mistrovské DG303. A to se také potvrdilo, 
protože na palubovce už od začátku jasně dominovali právě hráči ve žlutém. Po vyrovnanější 
první půli probudili své střelecké schopnosti naplno tradiční střelci DG303 Vorel a Volmut, kte-
rý s etrefil hned čtyřikrát a s přehledem kraluje tabulce střelců. Sokolíci si připsali již druhou 
prohru v řadě a letošní bitva o FINAL4 pro ně bude těžší, než se před sezónou zdálo.
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ve 3. kole vodňanské ligy skončily všechny zápasy dle papírových předpokladů. drůbežáři si 
poradili se samycemi, dg303 v repríze loňského finále přestřílelo sokolskou louku, chill si 
připsal důležité vítězství nad oranjes, otroci deklasovali kik a kapři zdolali mexico. příští 
týden se tedy diváci mohou těšit na šlágr mezi vedoucím duem dg303 a otroky ohnivé vody 
– oba týmy mají plný počet bodů.

3. kolo
repríZa Finále vyZněla 
jednoZnačně pro dg303, 
samyce trápily drůbež
NeDěLe, 30. 11. 2014

www.vodnanskaliga.cz
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chill – oranjes 5:2 (2:2)
Branky: Benedikt L. 2, Varyš 2, Benedikt L. St. – Madar, Janšta
ŽK: Vítovec – Polanský
Penalty: 1:0

Mladíci z Chill se sice rychle ujali vedení, ale po dvou hrubkách v obraně Oranjes zápas otoči-
li. Hrálo se převážně uprostřed palubovky a žádný z týmů neměl v první půli výraznější převa-
hu. V závěru prvního poločasu se však podařilo Chillu skóre vyrovnat. Ve druhém dějství na-
brala jejich hra rychlejší tempo, které dělalo hráčům Oranjes velké problémy a mladíci se více 
dostávali do nebezpečnějších situací. Většinu těchto šancí ale dokázali obránci likvidovat, jen-
že mladíci stále vytrvale útočili a nakonec se dočkali i několika branek. V utkání kola si připsa-
li důležité vítězství a zatím plní očekávání, které si dali pro letošní rok.

Fc kik – otroci ohnivé vody 2:11 (0:5)
Branky: Bakula M., Čech – Šteier 3, Slípka 2, Zahrádka 2, Reidinger, Hric, Kříž F., vlastní (Mach)
Bez karet
Penalty: 2:2

V tomto utkání se neočekávalo, že by měli mít Otroci se svým soupeřem velké problémy. Od 
začátku na palubovce jasně dominovali a pro hráče KIKu to bylo jak na kolotoči. Zápas pro ně 
mohl skončit daleko větším debaklem, nebýt výborného výkonu brankáře Macha. Otroci tak 
spíše potrénovali na příští týden. To změří své síly s loňským mistrem DG303 v souboji o prv-
ní místo v průběžné tabulce.

Fc kapr – Fc mexico 3:2 (1:0)
Branky: Turek 2, Max – Beneš P., vlastní(Max)
Bez karet
Penalty: 1:3

Závěr hracího dne přinesl další pikantní souboj dvou loňských účastníků FINAL4, kteří spolu 
bojovali o 3. místo. To zvládli lépe Kapři a tak jim měli Mexikáni co vracet. Do utkání ale lépe 
vstoupili právě Kapři, kteří se ujali rychlého vedení a to si do pauzy uhájili. Do druhé půle zas 
aktivněji vyrazili hráči Mexica a podařilo se jim vyrovnat. Poté se hrálo převážně uprostřed hři-
ště. Kapři se ale díky aktivně hrajícímu Turkovi dostali během chvilky do dvoubrankového ve-
dení, po kterém se již zatáhli a hráli pouze na rychlé protiútoky. Hráčům Mexica se sice poda-
řilo dostat soupeře pod mírný tlak, ale obraný val Kaprů se jim podařilo překonat až v závěru 
a na vyrovnání již nezbyl čas.

tabulka po 3. kole

DG 303 9

Otroci 9

Vod. drůbež 6

FC Kapr 6

Chill 6

5 Samyc 3

FC Mexico 3

Sok. louka 3

Oranjes 0

FC KIK 0

nejlepší střelci kola

Volmut (DG) 4

Šteier (OTR) 3

utkání kola

Chill vs. Oranjes

hráč kola

Pavel
Turek

obránce
FC Kapr

Kapři narazili ve 3. kole 
ligy na svého loňského 
soupeře z duelu o bron-
zovou příčku FC Mexico. 
A podle očekávání to byl 
hodně vyrovnaný zápas. 
V něm se kapři moh-
li spolehnout na Pav-
la Turka, který v obraně 
sebejistým výkonem li-
kvidoval útočné snaže-
ní mexičanů a aktivně se 
zapojoval také do útoč-
ných akcí svého týmu. 
A vyplatilo se! Ve dru-
hé půli totiž právě Pavel 
Turek dvěma přesný-
mi střelami ze střed-
ní vzdálenosti rozhodl 
o tom, že 3 body si z dů-
ležitého utkání odne-
se jeho tým. Kapři si tak 
připsali cenné vítězství

www.vodnanskaliga.cz
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oranjes – Fc mexico 3:5 (3:2)
Branky: Louženský, Hoffmann, Řepa – Pelech 2, Mottl, Beneš V., Kochma O.
Bez karet
Penalty: 2:3

Hráči Oranjes už potřebovali naplno bodovat, aby si ještě vytvořili teoretickou šanci na účast 
ve FINAL4. Začali tedy poměrně svižně a rychle se ujali dvoubrankového vedení. Hra se ale za-
čala vyrovnávat a Mexikánům se podařilo ještě do poločasu snížit. V závěru první části ještě 
měli šanci vyrovnat, ale Turek penaltu neproměnil. Na začátku druhé půle už se jim ale vyrov-
nat podařilo. Zlom utkání nastal za stavu 3:3, když Janšta ve 100% šanci přestřelil zcela odkry-
tou branku. Mexikáni následně odskočili soupeři o dvě branky a závěr utkání si pohlídali.

otroci ohnivé vody – dg303 4:3 (3:2)
Branky: Radouch 2, Slípka, vlastní (Bína) – Sládek, Vorel Z., Vorel J.
ŽK: Sládek, Hornát (oba DG303)
Penalty: 3:2

Šlágr kola o průběžné vedení v tabulce STATOM základní části zaplnil ochozy haly. Hra byla 
od začátku velmi vyrovnaná a oba týmy předváděly velmi pohledný fotbal. Do vedení se dostali 
Otroci po krásné kombinaci, ale vyrovnání přišlo velmi rychle; Sládek vystihl rozehrávku sou-
peře a technicky prostřelil Kříže. Otrokům se po vyrovnání dostalo více prostoru před Bíno-
vo brankou a využili ho dvěma góly. Snížení přišlo až v závěru první půle. Z. Vorel nejprve tvr-
dou střelou nastřelil tyč, ale z dorážky už se nemýlil. Druhý poločas byl z obou stran velmi   
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ve šlágru kola byli o gól lepší otroci ohnivé vody, kteří porazili dg303. oranjes prohráli už 
počtvrté v řadě – tentokrát kapitulovali před mexicem. drůbež si připsala důležité vítězství 
nad kapry, sokolská louka splnila povinnost a porazila Fc kik. mladíci z chillu si zastříleli 
proti 5 samycím a jsou už na 4. místě.

4. kolo
ve šlágru kola ZvítěZili 
otroci ohnivé vody, 
drůbež Zdolala kapry
SOBOTA, 6. 12. 2014

www.vodnanskaliga.cz
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opatrný. Otroci spíše vyčkávali na nějakou chybu soupeře, a tak mělo DG o trochu větší prostor 
ke kombinacím. Vyrovnání přišlo asi po 10 minutách druhé půle. To už se hrál fotbal nahoru 
dolu se spoustou šancí na obou stranách. Kříže několikrát dokonce zastoupila konstrukce brá-
ny. Vítězná branka přišla až v závěru utkání. Otroci rozehráli přímý kop na Slípku, který prak-
ticky z nulového úhlu zaskočil Bínu v brance DG303. Otroci si pak závěr utkání pohlídali a při-
psali si skalp loňského mistra.

vodňanská drůbež – Fc kapr 4:3 (2:3)
Branky: Vlášek 3, Baloušek – Machnyk, Turek, Štěch
ŽK: Tesař, Urban – Machnyk, Smékal
Penalty: 1:3

Souboj těchto dvou tradičních rivalů vždy nabízel poměrně slušnou herní úroveň. Do utkání 
lépe vkročili Kapři a ujali se dvoubrankového vedení. Drůbežáře to ale nijak neovlivnilo a hra 
se postupně vyrovnala. Kapři se v závěru poločasu dostali pod tlak, ale vedení do pauzy udrže-
li. Druhá část byla velmi vyrovnaná a do šancí se hráči obou týmů moc nedostávali. Drůbežá-
ři ale byli v koncovce přeci jen šťastnější a vývoj zápasu se jim podařilo otočit. V závěru utkání 
měli ještě Kapři možnost vyrovnat z přímého kopu, ale Turek trefil razantní střelou pouze tyč.

sokolská louka – Fc kik 7:0 (5:0)
Branky: Liška 2, Kvěch 2, Kapusta M., Faktor, vlastní (Záhorka)
ŽK: Kvěch, Liška (oba Sokolská Louka)
Penalty: 3:2

Sokolíci po dvou prohrách nesměli v dnešním zápase zaváhat a roli favorita plnili hned od za-
čátku. Míč byl převážně v jejich držení a skóre se rychle navršovalo. O půli hráči KIKu vymě-
nili brankáře. Předváděl sice výborné zákroky, ale i tak dvakrát kapituloval. Sokolíci si připsa-
li lehké vítězství.

5 samyc – chill 3:10 (2:7)
Branky: Pasák V., Šulc S., Tesař – Varyš 5, Färber 2, Benedikt O., Veselý, Špatný
ŽK: Šulc S. – Benedikt L.
Penalty: 1:2

Mladíci ihned od začátku utkání jasně dominovali. Velmi aktivní byl v útoku Varyš, který vstře-
lil hned pět branek. Chill už druhou půli nedohrával naplno a spíše kombinoval uprostřed pa-
lubovky. Snadnou výhrou se mladíci bodově dotáhli na drůbežáře a DG303, takže jsou nyní 
na průběžné čtvrtém místě.

tabulka po 4. kole

Otroci 12

DG 303 9

Vod. drůbež 9

Chill 9

FC Kapr 6

FC Mexico 6

Sok. Louka 6

5 Samyc 3

Oranjes 0

FC KIK 0

nejlepší střelci kola

Varyš (CHI) 5

Vlášek (DRU) 3

hráč kola

Patrik
Kříž

brankář
Otroci

Ve 4. kole Vodňanské 
ligy došlo na očekávaný 
šlágr mezi DG303 a Ot-
roky ohnivé vody. Otroci 
byli nakonec o gól lepší 
a velkou zásluhu na tom, 
že si po 5 letech připsali 
vítězství nad DG303 měl 
jejich brankář Patrik 
Kříž. Skvělými zákroky 
likvidoval šance obháj-
ce titulu a několikrát při 
něm stála také štěstěna, 
když ho zastoupila bran-
ková konstrukce. Štěs-
tí se ale musí jít naproti, 
takže Patrik Kříž se stá-
vá HRÁČeM 4. KOLA.

www.vodnanskaliga.cz
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Otroci vs. DG303
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chill – Fc kik 3:5 (1:2)
Branky: Varyš 2, Veselý – Bakula M. 2, Bakula T., Dohnal, vlastní (Benedikt L. St.)
Bez karet
Penalty: 2:0

Mladíky čekal v 5. kole papírově snadný soupeř, proti kterému chtěli potvrdit stoupající formu. 
Oba týmy měly pouze po dvou hráčích na střídání, což se později ukázalo jako větší problém pro 
hráče Chillu. Od začátku byl míč převážně v držení mladíků, ale ve skóre byli vždy o krok poza-
du. Ve druhé půli se jim podařilo srovnat na 3:3 a soupeře následně dostali pod velký tlak, jen-
že veškeré útočné snažení kryl výbornými zákroky Zdeněk Mach. Hráčům KIKu se naopak po-
dařilo přidat z protiútoků dvě branky a dotáhli zápas do zdárného konce, čímž si připsali první 
letošní vítězství. Jak velká bude tato ztráta pro mladíky se teprve ukáže.

vodňanská drůbež – otroci ohnivé vody 4:10 (2:5)
Branky: Baloušek 2, Mužík, Šácha – Hromádka 3, Hajný 2, Hojdekr, Hric, Slípka, Vokatý, vlast-
ní (Tesař)
ŽK: Kříž F. (Otroci Ohnivé Vody)
Penalty: 1:2

Otroci od začátku drůbežáře přehrávali a tři rychlé branky jim dali velkou jistotu, jak se zápas 
bude vyvíjet. Hráčům drůbeže se nedařilo pokrývat soupeře a tak měli Otroci dostatek času 
kombinovat před jejich brankou. Po dvou brankově stejných poločasech si Otroci připsali po-
měrně snadné vítězství nad jedním z aspirantů na FINAL4.
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v 5. kole statom základní části ztratil nejeden z favoritů. ve hře o Final4 stále zůstávají 
všechny týmy - snad s výjimkou oranjes, kteří si proti dg303 připsali už 5. porážku v řadě. 
chill překvapivě prohrál s kikem, otroci si připsali vítězství nad vodňanskou drůbeží, mexi-
co v utkání kola zdolalo sokolskou louku a kapři překvapivě podlehli 5 samycím.

5. kolo
kik senZačně 
poraZil chill, 5 samyc 
Zaskočilo kapry
NeDěLe, 14. 12. 2014

www.vodnanskaliga.cz
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sokolská louka – Fc mexico 1:3 (0:0)
Branky: Kapusta R. – Kochma O. 2, Kochma M.
ŽK: Ciml M., Kapusta M., Liška - Peterka
Penalty: 2:1

Utkání kola se hrálo velmi vyrovnaně a žádný z týmů si nechtěl dovolit udělat chybu. V prvním 
poločase moc šancí vidět nebylo a tak se šlo do pauzy za bezbrankového stavu. Start druhé 
půle začal lépe pro hráče Mexica, kteří se ujali vedení. Hra sokolíků začala poté v defenzivě do-
stávat velké trhliny, které dokázali Mexičani ještě dvakrát potrestat. Sokolíci vrhli vše do úto-
ku, ale kýžené branky se nemohli dočkat. Ujala se až střela v poslední vteřině zápasu, kterou 
vyslal Radek Kapusta parádně přímo do šibenice.

oranjes – dg303 7:11 (5:4)
Branky: Louženský 2, Minář 2, Řepa 2, Kouba – Vorel J. 4, Volmut 3, Hornát 2, Kukla, Vorel Z.
Bez karet
Penalty: 1:3

Oranjes proti loňskému mistrovi narukovali v nových dresech a v prvním poločase hráli s vel-
kou chutí, což prokázali i gólově a do pauzy odcházeli s jednobrankovým vedením. Ve druhé půli 
ale hráči DG zpřesnili kombinaci a velmi rychle vývoj utkání otočili. Hráčům Oranjes se letos 
opravdu nedaří a připsali si již pátou prohru v tomto ročníku. DG303 si naopak spravilo chuť 
po minulé porážce od Otroků a osamostatnili se na druhém místě tabulky.

5 samyc – Fc kapr 4:2 (0:1)
Branky: Kopecký 2, Lang 2 – Smékal, vlastní (Kozel)
ŽK: Tesař (5 Samyc)
Penalty: 1:1

Kapři začali lépe a byli velmi aktivní ve hře dopředu. Poměrně brzo se ujali i vedení, ale ze zby-
lých šancí už se jim do poločasu žádný gól vstřelit nepodařilo. Na začátku druhé půle se hrá-
čům 5 Samyc podařilo zápas otočit a kapři se nemohli dostat do tempa. Podařilo se jim tedy 
aspoň vyrovnat, ale když Marchal za tohoto stavu nedal do prázdné branky, hned z protiútoku 
vsítil vedoucí branku jejich soupeř. Snaha kaprů byla veliká, ale jejich hra byla velmi nervóz-
ní a nepřesná, což po další chybě v obraně samyce znovu potrestali brankou. Kapři se v závěru 
do většího tlaku nedostali a hráči 5 Samyc si tak připsali překvapivé vítězství.

tabulka po 5. kole

Otroci 15

DG 303 12

Vod. drůbež 9

FC Mexico 9

Chill 9

FC Kapr 6

Sok. Louka 6

5 Samyc 6

FC KIK 3

Oranjes 0

nejlepší střelci kola

Vorel J. (DG) 4

Volmut (DG) 3

Hromádka (OTR) 3

hráč kola

Zdeněk
Mach

brankář
FC KIK

5. kolo Vodňanské ligy 
přineslo hned několik 
překvapení, které určitě 
zamotají boj o FINAL4. 
FC KIK zaskočil mladí-
ky z Chillu a vyhrál tepr-
ve svůj třětí zápas v lize. 
Naposledy se to hráčům 
v červených dresech po-
dařilo 7. 1. 2012 pro-
ti Los Bombardos (kon-
tumační výhry ze sezóny 
2012/2013 nepočítáme). 
Velký podíl měl na tomto 
úspěchu Zdeněk Mach, 
který likvidoval velký 
náport mladíků a efetní-
mi i efektivními zákroky 
hájil svou svatyni až do 
závěrečné sirény.

www.vodnanskaliga.cz

utkání kola

Sok. louka vs. FC Mexico
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vodňanská drůbež – dg303 2:3 (0:1)
Branky: Šácha, Vlášek – Hornát 2, Vorel J.
ŽK: Polák, Hornát (oba DG303)
Penalty: 2:1

Utkání kola začalo svižně z obou stran. Do zakončení se více tlačilo DG303, ale jejich šance po-
strádaly na přesnosti. Dobrou mušku neměli ani hráči Drůbeže, takže brankář Liška neměl 
v prvním poločase moc práce. Jedinou branku v první půli tak vstřelilo DGčko. Do druhé půle 
vstoupil loňský mistr aktivněji a drůbežáři měli co dělat, aby nápor ustáli. Hrálo se opravdu vy-
rovnaně, ale když si DG udělalo náskok dvou branek, zaměřili se převážně na bránění a proti-
útoky. Drůbežářům se podařilo snížit až v samotném závěru, ale na vyrovnávací branku již ne-
byl čas.

5 samyc – otroci ohnivé vody 0:8 (0:4)
Branky: Radouch 2, Staněk 2, Reidinger, Hajný, Slípka, Hric
ŽK: Kozel, Bareš - Hajný
Penalty: 3:2

Od začátku zápasu byl míč v držení otroků, kterým ale dnes vázla kombinace. Hráči Samyc 
přesto nestíhali pokrývat jejich rozehrávku a před soupeřovu branku se pomalu ani nedostali. 
Otrokům se podařilo v každém poločase vstřelit “pouze“ čtyři branky, ale po spoustě zahoze-
ných šancí mohlo být skóre opravdu daleko vyšší. Samyce v tomto zápase neměly šanci a otro-
ci se připsali snadné vítězství.
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v 6. kole vodňanské ligy tentokrát na žádné překvapení nedošlo. v ostře sledovaných zápa-
sech si cenná vítězství připsalo dg303 (nad vodňanskou drůbeží) a chill (nad Fc mexico). 
v dalších zápasech si otroci připsali povinné vítězství proti 5 samycím, sokolská louka po-
razila oranjes a kapi rozstříleli Fc kik.

6. kolo
derby s drůbeží vyhrálo 
těsně dg303, chill si 
poradil s mexicem
SOBOTA, 20. 12. 2014

www.vodnanskaliga.cz
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sokolská louka – oranjes 5:1 (2:1)
Branky: Ciml M. 3, Kiš, Kvěch - Kouba
Bez karet
Penalty: 2:1

V minulém kole předvedli Oranjes slibné zlepšení, takže se dalo očekávat, že by mohli sokolí-
kům zatopit. Sokolda ovšem začala výborně a šla rychle do dvoubrankového vedení. Oranjes 
se podařilo krásnou Koubovou střelou snížit a vytvořit si mírný tlak ještě do konce poločasu. 
Branku se jim ale ani po velkých šancí vstřelit nepodařilo. Sokolíci ve druhé půli zpřesnili kom-
binaci a hráli svojí klasickou hru na brejky. Ty jim vycházely výborně a přidali z nich další bran-
ky. Oranjes to tedy opět nevyšlo a na své první body si tedy musí ještě počkat.

Fc kik – Fc kapr 3:12 (1:6)
Branky: Bakula T., Bakula M., Svoboda – Smékal 5, Turek 3, Budín 2, Hucek, Staněk T.
Bez karet
Penalty: 3:2

Kapři už si nemohli dovolit další ztrátu bodů, a tak přistoupili k tomuto zápasu odpovědně. Za-
čali opravdu dobře a aktivně, ale své šance neproměnili a přišel tedy trest v podobě vedoucí 
branky FC KIK. To kapry ještě víc probudilo a podnikali jeden útok za druhým, až konečně před-
vedli i lepší mušku a do poločasu zápas šesti brankami otočili. Ve druhé půli v klidu kombinova-
li a přidávali na účet soupeře další branky. KIK i přes nelichotivé skóre přesto dál útočil a při-
dal také nějaký gól.

chill – Fc mexico 6:3 (2:1)
Branky: Špatný 3, Varyš 2, Benedikt O. – Kochma O., Peterka, Mottl
ŽK: Benedikt O., Benedikt L., Vítovec - Mottl
Penalty: 3:1

Oba týmy měly před zápasem v tabulce stejný počet bodů, a tak by výhra velmi přiblížila jedno-
ho z nich do účasti ve FINAL4. Utkání bylo velmi vyrovnané již od začátku, ale optickou převa-
hu si vytvářeli mladíci z Chillu, kteří se dostali do vedení. Mexikánům se podařilo po pěkných 
kombinacích do poločasu snížit. Druhá půle byla nahoru dolů, ale hráči Mexica si nedokázali 
poradit s tvrdší hrou soupeře, který z těchto soubojů velmi těžil a také trestal brankami. Mladí-
ci předvedli proti soupeři velmi bojovný výkon a díky své bojovnosti po právu zvítězili.

tabulka po 6. kole

Otroci 18

DG 303 15

Chill 12

FC Kapr 9

Vod. drůbež 9

Sok. Louka 9

FC Mexico 9

5 Samyc 6

FC KIK 3

Oranjes 0

nejlepší střelci kola

Smékal (KAP) 5

Turek (KAP) 3

Špatný (CHI) 3

Ciml M. (SOK) 3

utkání kola

Vod. drůbež vs. DG303

hráč kola

Albert
Špatný

útočník
Chill

V 6. kole se hrál důleži-
tý zápas mezi FC Mexico 
a mladíky z Chillu. Ti na-
konec dokázali strhnout 
vítězství na svou stra-
nu a připsali si 3 body, 
které je posunuli zase 
o něco blíž vytouženému 
FINAL4. Mexicu dělalo 
problémy především na-
sazení a důraz, se kte-
rým šel Chill za důleži-
tým vítězstvím. A i když 
Mexico dokázalo sní-
žit, právě Albert Špat-
ný dokázal za mladíky 
včas zareagovat dvěma 
přesnými zásahy, který-
mi završil svůj hattrick 
a díky němu se také stá-
vá HRÁČeM 6. KOLA.

www.vodnanskaliga.cz
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Fc mexico – dg303 7:6 (3:3)
Branky: Jirkovský 3, Kochma O. 2, Kochma M. 2 – Vorel J. 3, Bakula 2, Volmut
Bez karet
Penalty: 2:0

DG mělo problémy se sestavou, protože k dispozici nebyl ani jeden brankář. Do branky tak mu-
sel Zbyněk Vorel. I přesto DG začalo lépe a od začátku kontrolovalo hru. Už to vypadalo, že si 
do poločasu ponese slibný dvoubrankový náskok, ale Mexikáni se vyhecovali a v závěru polo-
času dokázali vyrovnat. To je velmi nabudilo a od začátku druhé půle loňského mistra přehrá-
vali. DG ale jejich prvotní tlak ustálo a vstřelilo i další vedoucí branku. Mexikáni ale vycítili šan-
ci svého soupeře porazit a obrana DG najednou nestíhala. Mexikáni rychle zápas otočili a poté 
se stáhli před svou bránu. DGčko si začalo v závěru vytvářet obrovský tlak, ale aspoň na vyrov-
nání už to dnes nestačilo. Mexikáni vyhráli zaslouženě.

otroci ohnivé vody – Fc kapr 9:4 (3:1)
Branky: Radouch 4, Staněk 2, Slípka, Linhart, Hric – Turek 2, Smékal, Brůžek
ŽK: Slípka (Otroci)
Penalty: 2:2

Kapři byli od začátku celkem vyrovnaným soupeřem. V obraně podávali dobrý výkon a útoč-
níci Otroků se dlouho nemohli dostat do vyloženějších šancí. Ty větší pak pochytal Iral. Prv-
ní branku tedy mohli diváci vidět až v 15. minutě. To už byli Otroci o poznání lepší než soupeř. 
Ve druhé půli sice Kapři dokázali snížit, ale pak už se střelecky začalo dařit Otrokům a skóre   
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v 7. kole vodňanské ligy znovu došlo na nejedno překvapení; mexico porazilo dg303 a sa-
myce si poradily se sokolskou loukou. v dalších zápasech si první vítězství v sezóně připsali 
oranjes - zdolali Fc kik, drůbežáři zvítězili nad chillem a otroci si výhrou nad kapry zajistili 
2 kola před koncem základní části první místo v tabulce a nejlepší výchozí pozici pro Final4.

7. kolo
mexico překvapilo 
obhájce, drůbež Zdolala 
mladíky Z chillu
PÁTeK, 26. 12. 2014

www.vodnanskaliga.cz
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rychle narůstalo. Kapři sice podali proti silnému soupeři statečný a bojovný výkon, ale bohužel 
jim to nestačilo. V boji o FINAL4 mají už jen teoretickou šanci. Otroci si tímto vítězstvím zajisti-
li 2 kola před koncem triumf ve STATOM základní části.

oranjes – Fc kik 9:2 (4:0)
Branky: Řepa 4, Hoffmann 2, Minář 2, Petřík – Záhorka, Šmíd
Bez karet
Penalty: 2:1

Hráčům Oranjes se letos nedaří, tak jak by si přáli, ale proti papírově nejslabšímu týmu už se 
chtěli vytáhnout. Od začátku vrhli vše do útoku a rychle si vytvořili náskok. Skóre v prvním po-
ločase mohlo být i vyšší, ale v brance KIKu předváděl Dohnal pomalu nadpozemské zákroky. 
Druhý poločas se již dohrával v poklidnějším tempu a Oranjes si svojí převahu dokázali v klidu 
pohlídat. Připsali si teprve první vítězství v letošním ročníku a odpoutali se z posledního místa.

vodňanská drůbež – chill 5:3 (2:2)
Branky: Baloušek 4, Mužík – Varyš 3
ŽK: Mužík (Vod. Drůbež)
ČK: Vítovec (2xŽK), Färber (oba Chill)
Penalty: 1:2

Utkání se rozehrálo v opravdu vysokém tempu, které mladíkům hodně vyhovuje. Ti se dosta-
li i rychle do vedení, ale do poločasu se podařilo Drůbežářům vyrovnat. Druhá půle byla spíše 
o tvrdosti a u hráčů Chillu i o nedisciplinovanosti, když se nejdříve za dvě žluté vykartoval Víto-
vec a po tvrdém faulu na hrazení šel do sprch i Färber. Za obě červené karty následovaly poku-
tové kopy, které v klidu proměnil Baloušek. Hra se poté celkem uklidnila a mladíci si zkoušeli 
vytvářet tlak. Drůbežáři ale výborně bránili a do větších šancí je nepoušteli. Drůbež tak v ta-
bulce bodově dohnala svého soupeře.

sokolská louka – 5 samyc 3:6 (1:1)
Branky: Ciml M., Kvěch, vlastní (Pasák M.) - Kopecký 3, Šulc J., Kozel, Lang
ŽK: Kiš – Tesař, Kozel
Penalty: 3:1

Sokolíci drželi od začátku míč ve své moci a pečlivě čekali na chyby soupeře. Ten ale velmi dob-
ře napadal a občas i velmi pěknými akcemi zaskočil jinak vždy pevnou obranu. Do poločasu se 
tedy šlo za vyrovnaného stavu. Sokolda hned na začátku druhé půle odskočila na dvoubranko-
vé vedení a už to vypadalo, že si do konce zápasu v klidu výsledek pohlídá. Samyce ale nesložily 
zbraně a začaly střílet z jakékoliv pozice. Rychle zápas otočily a začaly bránit své vedení. Zasko-
čení Sokolíci následně zatlačili Samyce před jejich branku, jenže většina šancí končila vedle. 
Samyce ještě v závěru z dvou rychlých protiútoků přidaly další dvě branky a můžou si tak při-
psat skalp dalšího silného soupeře.

tabulka po 7. kole

Otroci 21

DG 303 15

Vod. drůbež 12

Chill 12

FC Mexico 12

FC Kapr 9

Sok. Louka 9

5 Samyc 9

Oranjes 3

FC KIK 3

nejlepší střelci kola

Radouch (OTR) 4

Baloušek (DRU) 4

Řepa (ORA) 4

hráč kola

David
Radouch

útočník
Otroci

Proti silným kaprům na-
stoupili Otroci prakticky 
v nejsilnější sestavě, se 
všemi hvězdami svého 
týmu. Jenže kapři dlou-
ho odolávali, i když to 
nakonec stejně nestači-
lo. David Radouch před-
váděl výborné kličky a 
individuálně se snadno 
prosazoval přes obranu, 
která ho nestačila ani 
faulovat. Čtyřmi přesný-
mi zásahy přispěl k ví-
tězství svého týmu v zá-
pase i STATOM základní 
části, díky čemuž se stá-
vá hráčem 7. kola.

www.vodnanskaliga.cz

utkání kola

Otroci vs. FC Kapr
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vodňanská drůbež – sokolská louka 9:7 (4:1)
Branky: Vlášek 3, Šácha 2, Baloušek, Valenta, Mužík, Křenek – Kvěch 3, Kapusta M., Faktor, 
Trnka, vlastní (Šácha)
ŽK: Mužík – Kapusta R.
Penalty: 2:2

V utkání kola museli drůbežáři sáhnout po jiném brankáři. Této role se ujal Radek Varyš a od za-
čátku si vůbec nevedl špatně. Drůbežáři více kontrolovali hru a dařilo se jim dávat branky z vy-
ložených šancí. Sokoldě v první půli šance pochytal právě Varyš. Druhá půle začala opět lépe 
pro drůbežáře a vypadalo to na jednoduché vítězství. Sokolda se ale najednou zvedla a několi-
ka góly se na svého soupeře skoro dotáhla. Na zvrat už to ale nestačilo, a tak si Vodňanská drů-
bež kolo před koncem základní části zajistila účast ve FINAL4.

otroci ohnivé vody – chill 12:1 (3:0)
Branky: Zahrádka 4, Vokatý 2, Hric 2, Slípka, Šteier, Kříž F., vlastní (Benedikt L.) - Rusín
ŽK: Kříž F., Hajný, Zahrádka – Benedikt L., Benedikt L. st.
Penalty: 3:2

Otroci už sice mají prvenství v základní části ve svých rukou, ale každý zápas berou vážně. Pro-
ti Chillu sice nechali svá esa odpočívat, ale i tak nastoupili opět se silnou sestavou. Hned od za-
čátku měli míč ve své moci a zasypávali soupeřovu branku jednou střelou za druhou. Skóre 
mohlo být do poločasu větší, ale Janda hodně pokusů zneškodnil. Druhý poločas se odehrá-
val ve stejném duchu a branky v síti Chill rychle naskakovaly. Mladíci se do šancí dostávali   
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v předposledním kole statom základní části si definitivu účasti ve Final4 zajistila vodňan-
ská drůbež vítězstvím nad sokolskou loukou a dg303 výhrou nad Fc kapr. otroci jsou dál 
suverénní a rozstříleli také chill. mexico nakonec přestřílelo Fc kik a samyce si poradili 
s oranjes, takže také ony budou v posledním kole bojovat o Final4.

8. kolo
kapři Ztratili šance 
na Final4, kam naopak 
míří Fc mexico
SOBOTA, 3. 1. 2015

www.vodnanskaliga.cz
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jen zřídka a jedinou trefu si připsali až v samotném závěru. Mladíci jsou sice stále ve hře o po-
stup mezi nejlepší 4 mužstva, ale ani vítězství v posledním kole nad FC Kapr jim nemusí zaru-
čit účast ve FINAL4.

Fc kapr – dg303 5:6 (3:2)
Branky: Vokatý, Tondr, Staněk T., Max, Turek – Vorel J. 3, Volmut 2, Vorel Z.
ŽK: Bakula, Vorel J., Volmut (všichni DG303)
Penalty: 3:1

Kapři se ještě chtěli pokusit porvat o teoretickou šanci bojovat o FINAL4 až do posledního kola 
a vlétli na svého soupeře velmi aktivně. DG ale prvotní tlak ustálo a ujalo se poklidného dvou-
brankového vedení. Kapři ale nikdy neskládají zbraně a vysokým napadáním si vytvářeli stále 
větší tlak a do poločasu se jim podařilo skóre otočit. Druhá půle začala celkem zvolna a sou-
peři čekali na chybu soupeře. Kapři po jedné rychlé akci zvýšili svůj náskok další brankou, ale 
DG pohotově dokázalo snížit. V polovině druhého poločasu nastala velmi sporná situace, která 
nejspíše rozhodla o osudu utkání. Kapři při velké šanci dokázali překonat brankáře Lišku, ale 
obránce DG míč vykopl z čáry/brány. Sudí tuto situaci vyhodnotil tak, že míč nebyl celým ob-
jemem za brankovou čarou a tak se skóre neměnilo. DG od tohoto momentu začalo lépe kom-
binovat a otočilo vývoj ve svůj prospěch. Kapři opět vrhli vše do útočení a podařilo se jim vy-
rovnat, ale šťastnější závěr mělo DG a necelou minutu před koncem vstřelilo vítěznou branku.

oranjes – 5 samyc 2:3 (2:2)
Branky: Chaluš 2 – Šulc S. 2, Kopecký
ŽK: Tesař, Kozel (oba 5 Samyc)
Penalty: 1:3

Hráči Samyc nabuzení výhrou nad silnou Sokoldou šli do zápasu od začátku s velkou vervou, 
ale první kdo otevřel skóre byl jejich soupeř. Poté se hra vyrovnala a šancí na obou stranách 
moc k vidění nebylo. Po chybě v obraně se ale podařilo Oranjes opět skórovat a vypadalo to, že 
si dnes půjdou pro vítězství. Samyce se ale zvedly a ještě do poločasu se jim podařilo vyrov-
nat. Druhá půle byla velmi opatrná a nepřesná z obou stran. Do vážnějších šancí se ani jeden 
z týmů příliš nedostávaly a hrálo se tedy převážně uprostřed palubovky. Šťastnější ale nakonec 
byly Samyce, které tak dokázaly zápas otočit a čtvrtou výhrou v ročníku se zařadily mezi účast-
níky o postup do FINAL4.

Fc mexico – Fc kik 7:6 (5:2)
Branky: Kochma M. 2, Peterka 2, Mottl 2, Beneš P. – Svoboda 2, Bakula T. 2, Mach, Dohnal
ŽK: Peterka - Šmíd
Penalty: 1:1

Mexico začalo velmi dobře a hned od začátku vytvářelo na soupře tlak. KIK se sice urputně brá-
nil, ale proti rychlým a přesným kombinacím byl bezvládný. Počet inkasovaných branek rych-
le narůstal a Mexico polevilo; chtělo si se soupeřem spíše pohrávat. Hráči KIKu toho ale využili 

a podařilo se jim vstřelit ještě do poločasu dvě branky. Do druhé 
půle opět vstoupili Mexičani zodpovědněji. Za stavu 7:2 ale začali 
soupeře podceňovat a ten 3 brankami začal zápas dramatizovat. 
Mexico bylo v tu chvíli tak zaskočeno, že se na jejich branku valil 
jeden útok za druhým a dostalo se do vážných problémů. Hráčům 
KIKu se z něj podařilo vstřelit v závěru pouze jednu branku, ale 
na vyrovnání nebo dokonce otočení zápasu i přes hromadu šan-
cí nedosáhli. I přes prohru si za závěrečný tlak zasloužili potlesk 
všech přítomných diváků.

tabulka po 8. kole

Otroci 24

DG 303 18

Vod. drůbež 15

FC Mexico 15

5 Samyc 12

Chill 12

FC Kapr 9

Sok. Louka 9

Oranjes 3

FC KIK 3

nejlepší střelci kola

Zahrádka (OTR) 4

Vorel J. (DG) 3

Vlášek (DRU) 3

Kvěch (SOK) 3

hráč kola

Stanislav
Šulc

útočník
5 Samyc

Proti ambiciózním mla-
díkům z Oranjes, kteří 
však zdaleka nenaplňují 
předsezónní prognózy, si 
v 8. kole ligy připsal tým 
5 Samyc už své čtvrté le-
tošní vítězství. Tradiční 
účastník ligy bral 3 body 
především díky trefám 
Stanislava Šulce. Ten se 
trefil už v prvním poloča-
se a svou druhou bran-
ku přidal po přestávce, 
čímž zajistil svému týmu 
důležité vítězství. Díky 
němu se Samyce v po-
sledním kole utkají s Me-
xicem o účast ve FINAL4 
a to lze bezesporu ozna-
čit za jedno z největších 
překvapení letošního 
ročníku.

www.vodnanskaliga.cz
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Fc mexico – 5 samyc 4:1 (3:1)
Branky: Jirkovský 2, Beneš V., Beneš P. – Šulc S.
Bez karet
Penalty: 1:1

Samyce se v utkání kola musely obejít bez dvou tradičních opor Tesaře a Kozla, kteří si odpy-
kávali trest za žluté karty. Od začátkuse hrálo velmi opatrně a soupeři se spíše oťukávali. Po-
stupně se ale osmělili Mexikáni a začali svého soupeře přehrávat. Přes větší převahu a počet 
střel na branku si udělali pouze tříbrankový náskok, ale Samycím se podařilo ještě do poločasu 
jednou brankou snížit. Druhý poločas byli opět lepší hráči Mexica, ale veškeré střelecké poku-
sy končili buď na tyčích nebo vedle. Samyce hrály převážně na protiútoky, ale do větších šancí 
se moc nedostávaly. Mexičanům se podařilo vstřelit ve druhé části ještě jednu branku a vítěz-
stvím si zajistili postup do FINAL4, ve kterém se utkají s obhájcem titulu DG303.

oranjes – vodňanská drůbež 4:7 (2:3)
Branky: Kouba 2, Chaluš, Madar – Šácha 2, Křenek 2, Vlášek, Varyš, Baloušek
Bez karet
Penalty: 2:2

Drůbežáři se na svého soupeře vrhli hned od začátku, ale jejich muška nebyla moc přesná. Po-
stupně ale začali lépe mířit a skóre se začalo navyšovat. Oranjes ale nikdy neskládají zbraně 
a do poločasu se jim podařilo snížit na rozdíl jediné branky. Drůbež ale ve druhé půlce zpřesni-
la hru a snadněji se dostávala před branku soupeře. Většina střel sice končila vedle, ale i tak   
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v posledním kole základní části si Fc mexico definitivně zajistilo třetí pozici a zároveň účast 
ve Final4. na čtvrtou příčku odsnulo vodňanskou drůbež a ta tedy vyzve vítěze základní 
části otroky ohnivé vody. dg303 se postaví právě mexicu a z těchto týmů na konci soutěže 
vzejde letošní mistr vodňanské ligy.

9. kolo
otroci vyhráli Základní 
část beZe Ztráty bodu, 
chill těsně mimo Final4
SOBOTA, 10 . 1. 2015

www.vodnanskaliga.cz
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jim tam čtyři branky padly. Poté v útočení trochu polevili a snažili se spíše kombinovat a držet 
míč. Oranjes se ještě podařilo v závěru zápasu dvěma góly korigovat výsledek. Drůbež potvrdi-
la roli favorita a ve FINAL4 vyzve vítěze základní části Otroky.

Fc kik – dg303 6:15 (3:8)
Branky: Novák P. 2, Bakula M. 2, Bakula T. 2 – Volmut 5, Kukla 3, Raušer 2, Bakula R., Hájek, 
Vorel J., Vorel Z., Hornát
ŽK: Vorel J. (DG303)
Penalty: 1:2

Do branky DG se musel přes nepřítomnost obou brankářů postavit Srkal. DGčku vyšel úvod 
zápasu a rychle se dostalo do vedení. KIK ale zaskočil všechny přítomné fanoušky a skóre se 
jim podařilo otočit. Pro techničtější a zkušenější DG to ale nebyla překážka, která by je zlomi-
la. Do poločasu nastříleli soupeři dalších sedm branek a byla otázka na jakém čísle se koneč-
né skóre zastaví. Ve druhé půli jasně dominovali a branky v síti KIKu rychle narůstaly. Párkrát 
ale zapoměli bránit a do nebezpečných situací se dostával i jejich soupeř. DG si ale s posledním 
týmem soutěže v klidu poradilo a připsalo si velmi snadné a vysoké vítězství.

Fc kapr – chill 4:11 (1:5)
Branky: Filip, Brůžek, Machnyk, vlastní(Benedikt L.) – Varyš 6, Veselý, Janda, Špatný, Vítovec, 
Benedikt L.
ŽK: Tondr – Vítovec, Benedikt O., Janda
Penalty: 3:2

Mladíci při výhře Mexica ztratili veškeré naděje na postup do FINAL4, takže si v tomto utkání 
chtěli pouze vytvořit lepší postavení do tabulky o umístění. Zápas se rozehrál v poměrně vyso-
kém tempu. Od začátku byla sice hra velmi vyrovnaná, ale mladíci prokázali v první půlce lep-
ší mušku a do pauzy tak odcházeli se čtyřbrankovým náskokem. Kapři ve druhé části zpřes-
nili hru a střelecky se jim taky začalo dařit lépe. Podařilo se jim stáhnout skóre na rozdíl dvou 
branek a vypadalo to, že zápas ještě zdramatizují. To se ale opět rozstřílel nejlepší střelec mla-
díků Varyš, který v tomto utkání zaznamenal šest branek a uštědřil kaprům na závěr základní 
části vysokou prohru.

otroci ohnivé vody – sokolská louka 5:0 kont.

tabulka po 9. kole

Otroci 27

DG 303 21

FC Mexico 18

Vod. drůbež 18

Chill 15

5 Samyc 12

Sok. Louka 9

FC Kapr 9

Oranjes 3

FC KIK 3

nejlepší střelci kola

Varyš (CHI) 6

Volmut (DG) 5

Kukla (DG) 3

hráč kola

Jakub
Varyš

útočník
Chill

Kvůli vítězství Mexi-
ca nad 5 Samycemi už 
sice mladíci z Chillu ve 
svém posledním zá-
pase STATOM základ-
ní části nehráli o postup 
do FINAL4, ale přesto si 
připsali cenné vítězství 
nad FC Kapr. A největ-
ší podíl na tomto úspě-
chu má Jakub varyš, 
který zatížil konto kaprů 
hned šesti přesnými zá-
sahy. Ty z něj udělali ne-
jen HRÁČe 9. KOLA, ale 
zároveň ho katapultovali 
na průběžné druhé mís-
to v žebříčku nejlepších 
střelců letošního roč-
níku. Uvidíme, jestli ve 
zbývajících kolech využi-
je toho, že Chill bude mít 
papírově slabší soupeře 
a urve pro sebe titul nej-
lepšího střelce soutěže.

www.vodnanskaliga.cz

utkání kola

FC Mexico vs. 5 Samyc



www.vodnanskaliga.cz

5554

Vo
dň

an
sk

á 
lig

a 
20

14
/2

01
5

DG303

Otroci ohnivé vody

Vodňanská drůbež

Chill

FC Mexico

FC Kapr

Oranjes

Sokolská louka

5 Samyc

FC KIK

74 vstřelených gólů

73

48

43

41

41

32

30

29

25

přehled gólů v Základní částishrnutí
systém Final4 potvrdil, 
že díky němu je liga 
dramatičtější

minulý rok se ve vodňanské 
lize poprvé hrálo systémem 
Final4. při účasti 10 muž-
stev se do vyřazovacích bojů 
kvalifikují pouze 4 nejlepší 
týmy ligy. 

Mladíci z Chillu se sice letos 
vyhnuli slabšímu startu do 
soutěže, ale především vinou 
kolapsu v 5. kole, kdy nečeka-
ně podlehli KIKu, se nakonec 

do FINAL4 znovu těsně nedo-
stali.

Naopak obhájit svou účast 
v elitní čtyřce se podařilo Me-
xicu a poprvé si nový systém 
vyzkoušeli také favorizovaní 
Otroci ohnivé vody a Vodňan-
ská drůbež.

DG303 si zopakovalo semifi-
nálový duel z minulého roku 

proti Mexicu, na drůbežáře 
čekali posílení Otroci.

Díky systému FINAL4 se to 
už v základní části hemži-
lo zajímavými zápasy a žádný 
z týmů si nemohl dovolit po-
levit v obezřetnosti.

Otroci nakonec zvítězili na-
prosto suverénně, když ne-
ztratili ani bod.  

celkem
1. poločas
2. poločas

Co se týče počtu vstřelených branek, 
tak letošní ročník nijak nevybočo-
val z nastavného trendu. Gólově nej-
produktivnější tým STATOM základní 
části byl obhájce titulu DG303, který 
si připsal ned 74 vstřelených branek. 
Těsně za DGčkem skončili Otroci oh-
nivé vody, kteří si připsali 72 vstřele-
ných gólů.

Následovali drůbežáři se 48 vstřele-
nými góly, Chill se 43, Mexico se 41, 
Kapr rovněž se 41, Oranjes s 32, So-
kolská louka s 30, Samyce s 29 a FC 
KIK s 25 vstřelenými brankami.

Nejlepší obranu měli v letošní zá-
kladní části Otroci, kteří inkasovali 
pouze 21 branek. Za nimi následova-
li drůbežáři s 37 inkasovanými góly, 
DG303 s 38, Mexico s 38, Sokolská 
louka se 40, Samyce se 43, Kapr se 
45, Chill se 48, Oranjes se 48 a KIK 
se 78 inkasovanými góly. 

nejproduktivnější týmy základní části

týmy s nejlepší obranou v základní části

konečná tabulka statom základní části (po 9. kole)
tým Z V R P GV GO +/- B

1. Otroci 9 9 0 0 73 : 21 52 27

2. DG303 9 7 0 2 74 : 38 36 21

3. FC Mexico 9 6 0 3 41 : 38 3 18

4. Vodňanská drůbež 9 6 0 3 48 : 37 11 18

5. Chill 9 5 0 4 43 : 48 -5 15

6. 5 Samyc 9 4 0 5 29 : 43 -14 12

7. Sokolská louka 9 3 0 6 30 : 40 -10 9

8. FC Kapr 9 3 0 6 41 : 45 -4 9

9. Oranjes 9 1 0 8 32 : 48 -16 3

10. FC KIK 9 1 0 8 25 : 78 -53 3

33
15
18

54
22
32

45
16
29

42
29
13

48
20
28

39
19
20

53
20
22

54
24
30

52
26
26

1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo

Otroci ohnivé vody

Vodňanská drůbež

DG303

FC Mexico

Sokolská louka

5 Samyc

FC Kapr

Chill

Oranjes

FC KIK

21 obdržených gólů

37

38

38

40

43

45

48

48

78
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exkluZivní 
špička ligy
Atraktivní semifinálové dvo-
jice seskládali vítězové STA-
TOM základní části Otroci 
ohnivé vody a Vodňanská drů-
bež, druhou dvojici pak tvo-
řil obhájce titulu DG303 a FC 
Mexico.

Otroci si s drůbežáři poradi-
li rozhodujícím rozdílem už 
v prvním zápase. DG303 mělo 
s Mexicem o poznání složitěj-
ší práci, i když v odvetě už se 
dokázali borci ve žlutém vý-
razněji prosadit.

Naopak Otrokům odveta vů-
bec nevyšla a s oslabený-
mi drůbežáři, kteří nastoupili 
pouze ve 4 hráčích (bez mož-
nosti střídat) překvapivě pro-
hráli.

Stalo se tak vůbec popr-
vé v sezóně, ale právě tento 
zápas byl možná rozhodují-
cí také pro další vývoj sou-
těže. Otroci totiž přišli nejen 

o neporazitelnost, ale také 
o nejlepšího hráče ligy Davi-
da Radocuha, který se zra-
nil doslova pár sekund před 
koncem odvetného semifiná-
le proti Vodňanské drůbeži.

Otroci pak ve finále měli pro-
blémy se sestavou a právě je-
jich klíčový hráč jim bezespo-
ru chyběl. Ale těžko usuzovat, 
jestli by ve finále dokázal na-
plno odvrátit obě porážky, 
které jeho týmu uštědřilo 
DG303.

Obhájce titulu možná v zá-
kladní části nebyl tak suve-
rénní, jako právě jeho nějvět-
ší konkurent v boji o titul, ale 
o to stabilnější formu proka-
zoval v průběhu celé sezóny. 

Navíc se dokonale vyrovnal 
se ztrátou brankářské jed-
ničky Zdeňka Lišky (zranění 
před FINAL4), kterého nahra-
dil matador Filip Bína a ten se 

především ve finále vybičoval 
ke skvělým výkonům. Nepus-
til za svá záda ani jeden gól 
a následně se stal také nej-
lepším brankářem ročníku 
2014/2015.

DG303 zkrátka znovu proká-
zalo, že poslední dobou mu 
rozhodující fáze sezóny svěd-
čí a vždy se dokáže prezento-
vat maximální herní soustře-
děností i vzorovým týmovým 
výkonem. 

O kvalitní finále se však za-
sloužili také Otroci, kteří ce-
lou ligu obohatili o skvělé vý-
kony neokoukaných hráčů, 
čehož důkazem budiž trojná-
sobné zastoupení v letošním 
All Star týmu ligy.

Na vodňanské palubovce 
jsme tak v jejich dresu letos 
mohli vidět prvoligové i tře-
tiligové hráče nebo futsalové 
reprezentanty. ...padlo ve Final4

gólů
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o umístění ( 5.-10. místo )
oranjes - Fc kapr 4:1 (3:1)
Branky: Petřík 2, Kouba, Řepa - Filip
ŽK: Smékal (FC Kapr)

Ve druhé bitvě v letošní sezóny mezi těmito týmy byli tentokrát úspěšnější hráči Oranjes. Kapři 
do zápasu nastoupili v oslabené sestavě a pouze se třemi hráči na střídání. To se na jejich hře 
podepsalo jak v četnosti střelby tak i úspešnosti přihrávek. Hráči Oranjes se rychle dostali do 
vedení 2:0. Gólový rozdíl snížil Filip z Kaprů, vyrovnání ale nepřišlo. Naopak hráčům v oranžo-
vém se do poločasu podařilo vrátit výsledek na rozdíl dvou branek. Druhý poločas už byl v po-
dání Kaprů marný. Soupeř se dostal do několika šancí a Kapry 4x zachránila dobře postavená 
branka Jirky Irala. Jedna střela za jeho záda však prošla a Oranjes tak zaslouženě vyhráli. Dle 
zákulisních informací tato prohra velmi rozkývala židli pod manažerem Kaprů Fandou Huckem 
a jeho postavení v týmu je ohroženo.

5 samyc - Fc kik 6:1 (1:1)
Branky: Kopecký 2, Šulc, Lang, Kozel, Šmíd vl. - Kvěch

První poločas byl od obou týmů opatrný. Do vedení se po gólu Jardy Kvěcha dostali hráči KIKu, 
které pár minut drželi, ale soupeři se podařilo srovnat a první půle tak skončila nerozhodně. 
Druhý poločas už byl v režii týmu 5 Samyc, kterým se podařilo překonat dobře chytajícího gól-
mana KIKu Zdeňka Macha. Hráči v červeném si i přesto vytvořili pár šancí, jejich snažení však 
ztroskotalo na bídné koncovce. Samyce zaslouženě vyhrály a získaly tak pátou výhru v sezóně.
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v 10. kole vodňanské ligy začalo Final4, které určí letošního mistra. v úvodním semifinále 
si defakto zajistili účast ve finále otroci ohnivé vody – smetli vodňanskou drůbež. v tom dru-
hém má před odvetou slibný náskok dg303, ale Fc mexico ještě zdaleka není bez šance. Za-
jímavé zápasy ale nabídla také skupina o umístění.

10. kolo
otroci smetli naděje 
drůbežářů na Finále, 
dg303 poraZilo mexico
NeDěLe, 18. 1. 2015

www.vodnanskaliga.cz
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chill - sokolská louka 7:4 (2:2)
Branky: Benedikt L. ml., Varyš 2, Veselý, Rusín, Benedikt L. st. - Kapusta R. 2, Trnka, Ciml M.
ŽK: L. Benedikt ml., L. Benedikt st. (oba Chill), Liška (Sokolská louka)
ČK: O. Benedikt (Chill), M. Kapusta (Sokolská louka)

Do druhého vzájemného zapasu v sezóně nastoupili hráči Sokolské louky pouze s jedním hrá-
čem na střídání a vypadalo to, že je mladíci z Chillu brzy uběhají. Ze začátku byla hra obou týmů 
opatrná, ale jak minuty obíhaly, hra se přitvrdila a tempo se zvýšilo. Na to doplatil Radek Ka-
pusta, který se zranil a musel tak palubovku opustit a nechat spoluhráče jen ve čtyřech. Po 
prohraném souboji neudržel nervy na uzdě Milan Kapusta a zezadu podrazil Ondru Benedik-
ta. Ten si to však nenechal líbit a ohnal se po soupeři. Oba zmiňovaní za své jednání obdrželi 
červenou kartu a zraněný Radek Kapusta tak po rychlém ošetření musel znovu nastoupit. Prv-
ní poločas skončil 1:1 na červené karty a 2:2 na branky. V druhém poločase se začalo projevo-
vat oslabení týmu Sokolské louky a Chill se tak pomalu ale jistě přibližoval k druhému vítěz-
ství nad Sokoldou v sezóně.

Final4
semifinále a
otroci ohnivé vody - vodňanská drůbež 8:2 (5:0)
Branky: Radouch 5, Hromádka 2, Hric - Šácha, Vlášek
ŽK: F. Kříž, Hromádka (oba Otroci ohnivé vody)

V prvním boji o finále se utkali Otroci a Drůbežáři. Již od začátku utkání Otroci drželi míč a hrá-
čům ve žlutém jej nepůjčili a nepřipustili, aby se soupeř dostal do vážnější šance. Otroci si přes-
nými přihrávkami a pěknými fotbalovými akcemi postupně navyšovali náskok. V utkání nejví-
ce vynikal gólman Drůbeže, který se dle vlastních slov zapotil víc něž jeho spoluhráči v poli 
a skvěle střílející David Radouch, kterému se podařilo vsítit celkem 5 gólů a přiblížil se tak boji 
o nejlepšího střelce Vodňanské ligy. Otroci v závěru hry v tempu polevili a umožnili tak Drůbeži 
vstřelit dva góly. Pokud se ponese odveta ve stejném rytmu, je o prvním finalistovi rozhodnuto.

semifinále b
dg303 - Fc mexiko 4:2 (2:1)
Branky: Volmut 3, J. Vorel - Mottl, P. Beneš
ŽK: Jirkovský (FC Mexiko)

V druhém semifinále byl k vidění vyrovnaný boj, stejně jako v prvním vzájemném utkání v letoš-
ní sezóně. I tentokrát se do branky nepostavila brankářská jednička Zdeněk Liška a zastoupit 
ho tak musel Filip Bína. Ze začátku byla hra DG nepřesná, čehož Mexiko ale využít nedokázalo. 
Dlouho se hrálo za stavu 0:0 a soupeři se otrkávali. Jako první se do vedení dostalo DGčko, když 
se trefil Jarda Volmut. Mexikánům se po nedorozumění hráčů DG s rozhodčím podařilo srov-
nat stav skóre na 1:1. Pár vteřin před koncem svou šanci proměnil Jarda Volmut a žlutočerní 
tak získali jednogólový náskok. Druhý poločas svým tempem připomínal ten předchozí. DGčko 
dokázalo zvýšit náskok na 3:1, ale školáckou chybu v zadních řadách Mexiko trestalo nekom-
promisně a střelou do prázdné branky snížili na 3:2. Už to vypadalo, že tímto výsledkem utká-

ní i skončí, ale stejně jako v prvním poločase se DGčku podařilo 
skórovat pár vteřin před koncem. Utkání tak skončilo 4:2 a finá-
le jsou blíž hráči DG303. Uvidíme, zda jim dvoubrankový náskok 
do odvety bude stačit.

tabulka po 10. kole

5 Samyc 6

Oranjes 3

Chill 3

Sokolská louka 3

FC KIK 3

FC Kapr 0

nejlepší střelci kola

Radouch (OTR) 5

Volmut (DG) 3

hráč kola

Radek
Kapusta

obránce
Sok. louka

V 10. kole měla Sokol-
ská louka problémy se 
sestavou a vypadalo to, 
že mladíky z Chillu čeká 
snadné utkání, ve kte-
rém si připíšou důležité 
body v boji o konečnou 5. 
příčku. Jenže sokolíci se 
rozpomněli na své loň-
ské tažení Vodňanskou 
ligou a i s jedním hrá-
čem na střídání byli více 
než důstojným soupe-
řem. Nakonec sice pro-
hráli, ale bojovali oprav-
du srdnatě. Což dokládá 
i obětavost Radka Ka-
pusty, který po vylouče-
ní svého bratra Milana 
naskočil zpátky do zá-
pasu i přes nepříjemné 
zranění, které předtím 
utrpěl. Navíc si připsal 2 
vstřelené góly, takže se 
stává hráčem 10. kola.
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utkání kola

FC Kapr vs. Oranjes
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o umístění ( 5.-10. místo )
sokolská louka – Fc kik 4:1 (1:0)
Branky: Kiš 2, Kapusta R., Kvěch - Profant
ŽK: Mach (KIK)

Papírový favorit byl v tomto zápase jasný; Sokolská louka. Hráči KIKu dnes ale od začátku po-
ctivě bránili, což dělalo útočníkům Sokoldy vážnější problémy a většina šancí končila vedle 
nebo v náručí Macha. Poločasové vedení pouze o jednu branku a dávalo hráčům KIKu trochu 
naděje. Ve druhém poločase to bylo ze strany sokolíků opět o dobývání branky soupeře, ale 
střelecky to bylo stejné trápení jako v první půli. Hráčům KIKu ale začali docházet síly a toho už 
sokolíci využili a zápas dotáhli do vítězného konce.

5 samyc – Fc kapr 6:3 (0:2)
Branky: Bareš 3, Lang 2, Šulc J. – Brůžek, Filip, Staněk J.
ČK: Max (2xŽK) (FC Kapr)

Kapři měli svému soupeři rozhodně co vracet, protože 5 Samyc je dokázali v základní části po-
razit. Utkání se rozjelo poměrně v rychlém tempu a více ze hry měli kapři. V obrané fázi nedá-
vali soupeři moc prostoru k zakončování, ale v útoku se hodně trápili. V prvním poločase nic-
méně dokázali dvakrát skórovat a do pauzy tak odcházeli s lepším pocitem, než jejich protivník. 
Druhou půli už to vypadalo, že si tento zápas pohlídají, ale Samycím se najednou začalo dařit 
lépe zakončovat a vývoj utkání otočili. Zaskočení kapři se již nedokázali vzpamatovat a připsali 
si ve hře o umístění již druhou prohru a krčí se na posledním místě tabulky.
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5 samycím se ve skupině o umístění daří – porazily Fc kapr. sokolíci zvítězili nad kikem 
a chill si v derby poradil s oranjes. ve finále se utkají dva největší favorité ligy; otroci ohni-
vé vody a dg303. o bronzovou příčku zabojují Fc mexico a vodňanská drůbež.

11. kolo
otroci poprvé padli, 
drůbežáři je přehráli 
beZ střídání
NeDěLe, 25. 1. 2015

www.vodnanskaliga.cz



64

FI
N

A
L4

 2
01

5

chill – oranjes 5:2 (2:0)
Branky: Varyš 3, Färber, Rusín – Řepa, Hoffmann
ŽK: Benedikt L., Benedikt L. St. - Vondráček

Úvod zápasu vyšel lépe Chillu a ten rychle se ujal jednobrankového vedení. To jim dodalo lepší 
pohodu a diktovali tempo hry. Oranjes se postupně začali osmělovat, jenže nedokázali přesně-
ji zakončovat. Následně si začali vytvářet šance i menší převahu, ale v závěru poločasu neby-
li pozorní v obraně a toho dokázal Chill ještě jednou vstřelenou brankou využít. Druhý poločas 
byl velmi vyrovnaný a z obou stran spíše opatrný. Útočníci Chillu ale předvedli v zakončení lep-
ší mušku než jejich soupeř a z vyrovnaného souboje si připsali cenné vítězství nad nevyzpyta-
telným soupeřem z Oranjes.

Final4
semifinále b
Fc mexico – dg303 5:13 (4:7)
Branky: Jirkovský 2, Beneš P., Beneš V., Mottl – Vorel J. 4, Volmut 3, Kukla 3, Hornát, Sládek, 
Vorel Z.
ŽK: Sládek, Kukla, Srkal (všichni DG303)

Z prvního utkání šlo do odvety s dvoubrankovým vedením DG303, takže od Mexica se dalo oče-
kávat ofenzivnější pojetí a snaha porvat se o finále. Obhájce titulu ale nechtěl připustit něja-
ké drama a od začátku dostal svého soupeře pod tlak a hlavně díky přesné mušce svých elit-
ních střelců rychle navyšovalo skóre. V druhém poločase již nenechávali Mexicu moc prostoru 
a pěknými kombinacemi párkrát doslova vykoupali jinak výborně chytajícího Turka, kterému 
jeho obránci příliš nepomáhali. DG303 si tak opět zahraje o titul a hráče Mexica čeká, stejně 
jako loni, souboj o 3. místo.

semifinále a
vodňanská drůbež – otroci ohnivé vody 3:2 (1:2)
Branky: Mužík 2, Křenek – Hric, Kříž F.
Bez karet

Otroci měli do odvety poměrně slušný náskok a vypadalo to, že i v odvetě budou mít navrch, 
protože drůbežáři se sešli pouze v pěti lidech a čekal je celý zápas bez střídání. Od samého za-
čátku Otroci dominovali a na Novákovu branku se valil jeden útok za druhým. Zakončení Ot-
roků bylo ale velmi špatné a po jednom rychlém protiútoku se skóre měnilo na druhé straně, 
drůbežáři šli do vedení. To ale netrvalo dlouho a ještě do poločasu se podařilo Otrokům utkání 
otočit. Druhá půle byla opět hra na jednu branku, jenže Otroci se nedokázali prosazovat a vy-
ložené šance trestuhodně zahazovali. Když na chvilku polevili v koncentrovanosti, drůbežá-
ři toho využili a vedení opět strhli na svou stranu. Otrokům se sice v závěru podařilo vyrovnat, 
ale střelec Tomáš Vokatý přiznal teč rukou a tak se skóre neměnilo. V závěrečných vteřinách 
nejdříve mohl pojistit vítězství Mužík, ale nedokázal trefit prázdnou branku. Otroci i přes prv-
ní prohru v sezóně postoupili do finále, kde vyzvou obhájce DG303. Drůbež čeká v boji o 3. mís-
to FC Mexico.

nejlepší střelci kola

Vorel J. (DG) 4

Bareš (SAM) 3

Varyš (CHI) 3

Volmut (DG) 3

Kukla (DG) 3

hráč kola

Petr
Novák

brankář
Vod. drůbež

V 11. kole Vodňanské ligy 
byly na programu odve-
ty semifinálových duelů 
letošního FINAL4. Dosa-
vadní suverén ligy Otro-
ci ohnivé vody nastoupil 
proti oslabeným drůbe-
žářům, kteří nastoupili 
pouze ve 4 hráčím v poli 
- bez možnosti střídat. 
Čekalo se tedy, že otroci 
si přípíší další vítězství 
na své cestě do finále. 
Jenže drůbežáři v nedě-
li bojovali s enormním 
odhodláním a houževna-
tostí, čímž otroky doko-
nale zaskočili a s tímto 
přístupem nakonec sla-
vili úspěch. Absolutori-
um bezesporu zaslouží 
všichni hráči z pole, ale 
možná nejvýraznější po-
díl na překvapivém vý-
sledku má brankář Vod-
ňanské drůbeže Petr 
novák. Ten úspěšně če-
lil náporu otroků a míč 
za svá záda pustil pou-
ze 2x.

www.vodnanskaliga.cz

tabulka po 11. kole

5 Samyc 9

Chill 6

Sokolská louka 6

Oranjes 3

FC KIK 3

FC Kapr 0

utkání kola

Chill vs. Oranjes
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o umístění ( 5.-10. místo )
sokolská louka – oranjes 3:5 (1:1)
Branky: Kiš, Ciml M., Kvěch – Vondráček, Masák, Louženský, Řepa, Minář
ŽK: Liška, Kvěch (oba Sokolská louka)

Zápas se rozehrál v poměrně rychlém tempu, ale na obou stranách byla kombinace velmi ne-
přesná. Hrálo se tedy převážně uprostřed palubovky a do šancí se dostávaly oba týmy spí-
še sporadicky. Do konce první půle se ale podařilo vstřelit oběma soupeřům po jedné bran-
ce. Ve druhém poločase se hra více zpřesnila a útočných akcí na obou stranách přibývalo. 
Lepší mušku měli hráči Oranjes, kteří se dostávali do zakončení snáze než Sokolíci. Výsledek 
mohl skončit i vyšším rozdílem, ale Babický v bráně sokolíků předvedl výborný výkon a nema-
lé množství šancí ještě pochytal.

Fc kapr – Fc kik 8:1 (4:0)
Branky: Smékal 2, Staněk T. 2, Staněk J., Tondr, Štěch, Brůžek - Záhorka
ŽK: Mach (FC KIK)

Na kaprech se neúspěšná základní část podepsala a v tabulce o umístění se před tímto zá-
pasem krčili až na posledním místě. S KIKem tedy svedli souboj o předposlední místo a poja-
li ho velmi zodpovědně. Od začátku měli více ze hry a snáze se dostávali přes rychlé kombina-
ce do zakončování. Mnoho šancí ale zahodili, takže čtyři branky v síti Macha byly pro hráče   
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k obhajobě titulu nakročilo dg303 nadějně. v prvním finálovém duelu zvítězilo nad otroky 
4:0. drůbež si předtím v souboji o bronz poradila s mexicem poměrem 6:4 a také ona si do 
odvety nese nadějný výsledek. v zápasech o umístění se kapři konečně probrali z posledních 
matných výkonů a rozstříleli kik 8:1. chill zvítězil nad samycemi poměrem 8:2 a do formy 
se ke konci soutěže dostali také oranjes – porazili sokolskou louku 5:3. v sobotu je na pro-
gramu poslední kolo, které rozhodne o letošním mistrovi vodňanské ligy i dalším umístění.

12. kolo
dg303 blíZko obhajobě, 
drůbežáři se derou 
na stupně vítěZů
NeDěLe, 1. 2. 2015
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v červeném ještě přívětivé. Do druhého poločasu vstoupili kapři opět velmi aktivně, ale střelec-
ky se trápili stejně jako v první části. Hráčům KIKu se sice podařilo vstřelit alespoň jeden gól, 
ale moc šancí si v tomto zápase nevytvořili. Kapři tak dnešního soupeře odsunuli na poslední 
místo tabulky, ale po loňské bronzové příčce je to jistě velké zklamání.

5 samyc – chill 2:8 (0:3)
Branky: Kopecký 2 – Varyš 4, Veselý 3, Janda
ŽK: Färber, Varyš (oba Chill)

Hráčů Samyc se sešlo málo a s jedním hráčem na střídačce to znamenalo pro mladíky poměr-
ně jednoduché utkání. Od začátku byl míč více v režii Chillu a ten si diktoval klidné tempo hry. 
Vytvářel si dost šancí, ale muška hráčů ve fialovém nebyla moc přesná, navíc dost střel pochy-
tal i Fučík v brance Samyc. Ve druhém poločase již předváděl přesnější zakončování nejlepší 
střelec týmu a aspirant na krále střelců letošního ročníku Varyš a připsal si další čtyři branky. 
Mladíci si celý zápas v klidu hlídali a připsali si poměrně snadné vítězství.

Final4
o 3. místo
FC Mexico – Vodňanská drůbež 4:6 (2:3)
Branky: Kochma M. 2, Jirkovský 2 – Mužík 2, Křenek 2, Valenta, Baloušek
ŽK: Baloušek (Vodňanská Drůbež)

Od samého začátku se hra rozběhala do vysokého tempa, ale žádný z týmů neměl výrazněj-
ší převahu. Postupně se ale projevila větší zkušenost drůbežářů a ti začali svého soupeře mír-
ně přehrávat. Vždy když některý tým vstřelil branku, tak přišla okamžitá odpověď. Do pauzy 
ale odcházeli spokojenější drůbežáři, i když pouze s náskokem jednoho gólu. Na začátku dru-
hé půle bylo Mexico lepší, ale moc dlouho jim to nevydrželo a hra se opět vyrovnala. Po komic-
ké vsuvce od brankáře Nováka, který při pokusu o střelu zaklínil míč mezi trámy téměř pod 
střechou haly, již začala Drůbež přebírat iniciativu a snadněji se dostávala do zakončení. Druhý 
poločas skončil výsledkově úplně stejně jako ten první, takže drůbežáři si do odvety ponesou 
dvoubrankové vedení. Snad hráči Mexica najdou přes týden přesnější mušku a ještě se porvou 
o bronzovou příčku.

Finále
dg303 – otroci ohnivé vody 4:0 (2:0)
Branky: Bakula, Volmut, Kukla, Vorel Z.
ŽK: Volmut – Hajný, Kříž P., Kříž F.

Finále se rozehrálo volnějším tempem a velmi opatrně z obou stran. Od začátku byli více 
na míči Otroci, ale hra se rychle vyrovnala. Oba týmy byly se svojí rozehrávkou trpělivé a vy-
čkávali na chybu svého soupeře. Otroci hrozili hlavně střelami z větší vzdálenosti, ale s těmi 
moc problémů Bína v rance DG neměl. Skóre se měnilo až v závěru poločasu. Nejprve Patrik 
Kříž fauloval u vápna Srkala a DGčko z rozehraného přímého kopu vstřelilo Kuklou první bran-

ku. Za chvilku to již bylo 2:0, když milimetrovou přihrávku promě-
nil zabíhající Bakula přesně k tyči. Do druhého poločasu vstoupili 
aktivněji Otroci. Nejprve nastřelili tyč a poté z rychle rozehrané-
ho přímáku trefil samotný Zahrádka pouze dobře postaveného 
brankáře Bínu. Hra se opět vyrovnala a do útočení se začalo drát 
DG303 a skóre se opět měnilo v jeho prospěch . Z rohového kopu 
sice Kukla nastřelil tyč, ale Zbyněk Vorel byl u míče nejrychle-
ji a pohotově dorazil. DG pak svého soupeře přehrávalo. Na 4:0 
zvyšoval Volmut, když šel s Kuklou v přečíslení na branku Otro-
ků. Otroci si vytvořili ještě pár slibných šancí, ale dnes na bran-
káře Bínu nenašli potřebný recept. DG303 si tak do odvety od-
neslo poměrně slušný náskok, ale uvidíme jak se s tím Otroci 
vyrovnají a zda se nepokusí finále ještě zdramatizovat.

nejlepší střelci kola

Varyš (CHI) 4

Veselý (CHI) 3

hráč kola

Filip
Bína

brankář
DG303

DG303 se letos ve FI-
NAL4 musí obejít bez 
brankáře Zdeňka Liš-
ky, který je dlouhodo-
bě zraněný. Na místě tý-
mové jedničky ho tak 
v průběhu sezóny vy-
střídal velezkušený Fi-
lip Bína. Leckdo v tom 
před duelem o titul vi-
děl oslabení obhájce pr-
venství, ale Filip Bína 
v nedělním finále uká-
zal, že svoje zkušenos-
ti dokáže prodat doko-
nale. Předvedl vynikající 
výkon, kterým se paso-
val do role jednoho z líd-
rů svého týmu a za svá 
záda nepustil ani jeden 
pokus nebezpečných Ot-
roků. Ti trefili branku 
celkem 14x (15x mířili 
mimo), ale na brankáře 
DG tentokrát recept ne-
našli. Ve finále tedy Filip 
Bína udržel čisté kon-
to a to se, podle dostup-
ných výsledků, doposud 
žádnému brankáři v his-
torii Vodňanské ligy ne-
povedlo! 
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tabulka po 12. kole

Chill 9

5 Samyc 9

Oranjes 6

Sokolská louka 6

FC Kapr 3

FC KIK 3

utkání kola

DG303 vs. Otroci
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o umístění ( 5.-10. místo )
oranjes – Fc kik 10:1 (2:0)
Branky: Řepa 3, Janšta 2, Petřík 2, Kouba, Louženský, Chaluš – Novák P.
Bez karet

Hráčům KIKu chyběl velký počet hráčů, a tak je čekal celý zápas bez střídání. Oranjes hned od 
začátku na svého soupeře zatlačili, ale i přes velký počet šancí se jim nedařilo dlouho načíst 
skóre. KIK se hodně srdnatě bránil a do útoku vyrážel pouze v rychlých protiútocích. Oranjes se 
v prvním poločase podařilo vstřelit pouze dvě branky. Na začátku druhé půle ještě hráči KIKu 
hráli poměrně vyrovnanou partii, ale postupně jim začali docházet síly a toho již Oranjes využi-
li a svého soupeře deklasovali.

Fc kapr – chill 2:5 (0:3)
Branky: Filip, Brůžek – Varyš 4, Janda
ŽK: Veselý (Chill)

Kvůli povinnostem většiny hráčů u obou mužstev z velkého fotbalu se začalo o pár minut déle. 
Kapři měli i vinou velké marodky pouze jednoho hráče na střídání. Chill byl po celý zápas lep-
ším týmem. Na začátku druhé půle to sice vypadalo, že se Kapři chytnou a ještě zápas zdra-
matizují, ale opět zabral nejlepší střelec týmu Varyš a dotáhl svůj tým k vítězství. Navíc se stal 
i nejlepším střelcem celého ročníku.
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v posledním kole ročníku 2014/2015 se definitivně rozhodlo o konečném pořadí týmů. dg303 
obhájilo titul. navíc otrokům nedovolilo vstřelit branku ani v odvetě. bronz si v penaltovém 
rozstřelu vystřílelo Fc mexico, na drůbež tak zbyla nepopulární bramborová medaile. mla-
díci z chillu skončili 5., 5 samyc 6., oranjes 7., sokolská louka 8., Fc kapr 9. a 10. místo ob-
sadil Fc kik.

13. kolo
dg303 je pošesté mistrem 
ligy, v penaltách o bronZ 
šťastnější mexico
SOBOTA, 7. 2. 2015

www.vodnanskaliga.cz
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sokolská louka – 5 samyc 3:5 (3:4)
Branky: Kapusta M. 3 – Kopecký 2, Kozel, Lang, Tesař
ŽK: Faktor, Dunovský M - Lang

V základní části vyhrál tým 5 Samyc, takže jim Sokolda měla co vracet. Sokolíci začali velmi 
aktivně a rychle vedli o dvě branky, ale hra se poté vyrovnala a začalo se střelecky dařit i Sa-
mycím. V závěru prvního poločasu se jim dokonce podařilo vývoj utkání otočit. Druhá půle byla 
velmi vyrovnaná a oba týmy držely skvělými zákroky brankáři. Sokolíci sice měli více šancí, ale 
vyrovnat se jim nepodařilo. Štěstí v zakončení měli Samyce a v závěru se jim podařilo vstřelit 
vítěznou branku.

Final4
o 3. místo
vodňanská drůbež – Fc mexico 3:5 (2:2)
Branky: Vlášek 2, Křenek – Mottl 2, Jirkovský, Kochma M., Beneš P.
ŽK: Beneš V., Richter (oba FC Mexico)

Mírnějším favoritem v odvetě o 3. místo byly drůbežáři, kteří v prvním utkání zvítězili o dvě 
branky. Zápas začal poměrně ve vysokém tempu s mírnější převahou hráčů Mexica. Oba týmy 
si vytvářely velmi slušné brankové příležitosti, ale koncovka byla nepřesná. V první půli se tre-
fily oba týmy shodně po dvou brankách, takže stále byla ve výhodě Drůbež. Ve druhém polo-
čase ale Mexico hodně zabralo, jenže stále se jim nedařilo stáhnout dvě branky svého soupe-
ře z prvního zápasu. V závěru už bylo Mexico přeci jen šťastnějším týmem a kýženou branku se 
jim podařilo vstřelit, takže po závěrečné siréně přišly na řadu penalty. V těch bylo oproti loň-
skému roku FC Mexico úspěšnější a vystoupalo na 3. místo letošního ročníku.

Penalty:
1. Urban X 1. Jirkovský X
2. Mužík ● 2. Kochma M. X
3. Vlášek X 3. Peterka ●
4. Křenek X 4. Beneš P. ●
5. Baloušek ● 5. Mottl ●

Finále
otroci ohnivé vody – dg303 0:5 (0:1)
Branky: Volmut 2, Kukla, Vorel Z., Srkal
ŽK: Vorel J., Sládek (oba DG303)

DG s komfortním náskokem čtyř branek od začátku zápasu vývoj odvety v klidu hlídalo. Ot-
rockům sice nasazení nechybělo, ale v koncovce to dnes bylo ještě horší než v prvním zápase. 
V první půli padla pouze jedna branka a to do sítě Otroků. J. Vorel tvrdě vystřelil, jeho pokus 
zastavila tyč, od které se míč odrazil ke Kuklovi a ten se již z dorážky prosadil. Do druhého po-
ločasu Otroci svojí hru více otevřeli a tak se DG303 dostávalo snáze k zakončování. Na 2:0 zvy-
šoval po závaru před brankou tvrdou ranou Volmut. Po chvilce to již bylo 3:0, když Kříž udělal 

při výhozu hrubku a nechal pohodlně Volmuta skórovat do prázd-
né branky. To už vázla Otrokům i kombinace a po nepřesné ro-
zehrávce u půlící čáry zvýšil na 4:0 do prázdné Z. Vorel. Závěr již 
zcela patřil obhájci titulu a důraz před brankou využil Srkal na 
5:0. Otroci tak po skvěle rozehrané sezóně skončili na druhém 
místě. DG303 obhájilo titul a příští rok bude útočit na hattrick.

nejlepší střelci kola

Varyš (CHI) 4

Řepa (ORA) 3

Kapusta M. (SOK) 3

hráč kola

Miroslav
Turek

brankář
FC Mexico

V závěrečných kolech 
letošního ročníku Vod-
ňanské ligy kralova-
li především brankáři. 
A nejinak tomu bylo také 
v souboji o konečné 3. 
místo mezi Vodňanskou 
drůbeží a FC Mexico. 
Brankář Miroslav Turek 
patřil k oporám Mexica 
v průběhu celé sezóny 
a to nejlepší si schoval 
na tu nejdůležitější chví-
li. V duelu o bronz došlo 
až na penalty a naroz-
díl od předchozí sezóny, 
tentokrát v nich mexi-
čani obstáli. Drůbežá-
ře přestříleli a popr-
vé se dostali na bednu. 
Miroslav Turek inkaso-
val z 5 střel ze značky 
pokutového kopu pouze 
2x a díky tomu se stává 
hráčem 13. kola.

www.vodnanskaliga.cz

tabulka po 13. kole

Chill 12

5 Samyc 12

Oranjes 9

Sokolská louka 6

FC Kapr 3

FC KIK 3

utkání kola

Sok. louka vs. 5 Samyc
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shrnutí
letos to byl souboj dvou 
suverénů, ale také další 
vZestup Fc mexico

vodňanská liga, to byl v roč-
níku 2014/2015 především 
souboj otroků ohnivé vody 
a dg303. vědět o sobě ale 
daly také další týmy, kte-
ré se do budoucna rozhodně 
vyplatí sledovat. kdo se tedy 
tlačí do nejužší špičky ligy?

Jak už bylo několikrát zmí-
něno; Otroci ohnivé vody na-
stoupili do letošního ročníku 
s naprosto překopaným ká-
drem a jejich hvězdná sesta-
va musela diváky svými výko-
ny bavit.

Nakonec měla sice navrch 
sehranost DG303, ale i díky 
tomu jsme byli svědky zají-
mavé sezóny.

Krom těchto dvou rivalů sto-
jí za zmínku především po-
stupný vzestup FC Mexico. 
Tým nastoupil do Vodňanské 
ligy před třemi lety, kdy se 
se soutěží teprve seznamoval 
a skončil 9. místě tabulky.

Už loni z toho ale byla účast 
v prestižním FINAL4 a tenhle 
kousek se mexičanům poda-
řilo zopakovat také letos. Na 
příští rok bysme tedy Mexico 
měli počítat rovnou mezi fa-
vority ligy, nebo minimálně 
mezi medailové adepty.

Uvidíme, jestli svou letoš-
ní zlepšenou formu potvr-
dí drůbežáři. Letos v jejich 
dresu prokazoval formu pře-
devším nestárnoucí tahoun 
mužstva Miroslav Baloušek, 
který znovu potvrdil svou ex-
tratřídu a stačil i o generaci 
mladším borcům. Ukazují se 
však také jeho mladší spolu-
hráči, takže uvidíme, jestli za 
rok potvrdí návrat do nejvyš-
ších pater Vodňanské ligy. 

Tam se minulý rok, po del-
ší pauze, dostali také Kap-
ři, ale letos to pro ně muselo 
být těžké vystřízlivění. Na-
konec skončili až na předpo-
sledním (9.) místě a svoje am-
bice tedy určitě nenaplnili. 

I přes zajímavé posílení kádru 
jim postupně docházel dech 
a v průběhu sezóny dokonce 
došlo i na odvolání manage-
ra. To se v historii Vodňanské 
ligy ještě nestalo.

Ze stínu své první sezóny se 
pak stále nedaří vystoupit ani 
mladíkům z Chillu. Ti hned 
při své premiérové účasti ve 
Vodňanské lize vystoupali na 
4. pozici, ale od té doby skon-
čili 2x mimo nejužší špičku 
soutěže.

Zatímco v předchozích dvou 
ročnících to bylo vinou špat-
ných startů do soutěže, le-
tos se tomuto koloritu Chill 
úspěšně vyhnul. Pro změnu 
si ale neodpustil zbytečnou 
ztrátu v 5. kole, kdy podle-
hl KIKu a právě tenhle zápas 
měl pro mladíky fatální ná-
sledky směrem k účasti ve 
FINAL4. Uvidíme, kdy dokáží 
nasbírané zkušenosti přeta-
vit v návrat do nejužší špičky 
ligy.    
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vyhlašování
otroci ovládli 
individuální kategorie, 
dg303 psalo historii

každoročně oceňujeme nejen 
nejlepší týmy, ale také indivi-
duality vodňanské ligy. a ne-
jinak tomu bylo také letos. 

Tentokrát se sice nekonala 
společná dokopná ve vestibu-
lu haly, ale tradiční ceremoni-
ál proběhl beze změn.

Poháry do trvalého vlastnic-
tví převzaly týmy na prvních 3 
místech. Mistr ligy pak tradič-
ně obdržel také velký putovní 
pohár, na který už v průběhu 
večera mohl instalovat štítek 
se svým jménem. DG303 zví-
tězilo pošesté a vyrovnalo tak 
rekord týmu FC Záruba.

Na přední straně poháru už v 
té době samozřejmě svítil ští-
tek s novým logem Vodňan-
ské ligy.

Nyní už ale přejděme k reka-
pitulaci jednotlivých kategorií;

all star tým letos znovu volili 
diváci a fanoušci ligy pomocí 

hlasovacího formuláře. Ten-
to způsob se minulý rok se-
tkal s velkou odezvou a ta se 
letos ještě zvýšila. Své hlasy 
poslalo přes 60 hlasujících!  
Členství v nejlepší formaci 
ligy tedy bezesporu má svou 
váhu. A jak tedy vypadá ideál-
ní sestava Vodňanské ligy pro 
sezónu 2014/2015?

V bráně Patrik Kříž (Otroci), 
v obraně Jan Hornát (DG303) 
a Martin Slípka (Otroci). V úto-
ku elitní forvardi David Ra-
douch (Otroci) a Jaroslav Vol-
mut (DG303).

nejlepším brankářem letoš-
ního ročníku byl vyhlášen Fi-
lip Bína (DG303). Ten do sezó-
ny nastupoval coby zastupující 
brankář, ale po zranění Zdeň-
ka Lišky se z něj stala nezpo-
chybnitelná jednička obhájce 
titulu. A se situací se vyrovnal 
bravurně; ve finále jako prv-
ní brankář v historii ligy udr-
žel čisté konto a to dokonce 
v obou finálových duelech.

nejlepším střelcem se stal 
Jakub Varyš (Chill), kte-
rý vstřelil 33 branek. Letos 
mu tedy korunka pro krá-
le střelců neutekla - v sezó-
ně 2013/2014 mu k ní chybě-
ly 2 góly.

nejlepším hráčem byl by-
hlášen David Radouch (Otro-
ci), který beze zbytku naplnil 
zvěsti o nejlepším futsalistovi 
jižních Čech. Doufejme, že to-
hoto plejera budeme na vod-
ňanské palubovce vídat také v 
budoucnosti.

S pořízením ocenění nám le-
tos pomohli trenéři FK Vod-
ňany Václav Hrachovec a Jan 
Trnka, kterým tímto děkuje-
me za pomoc a skvělý výběr 
cen.

Všem oceněným pak ješ-
tě jednou gratulujeme a pře-
jeme mnoho úspěchů také 
do dalších let i sezón Vodňan-
ské ligy. 
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rekapitulace
Zástupci jednotlivých týmů hodnotí seZónu 2014/2015

rostislav bakula (dg303, 1. místo)
 Se sezónou jsme samozřejmě spokojení. Dokázali jsme vyhrát náš šestý mistrovský titul, 
čímž jsme vyrovnali rekord ligy a naše hra měla ve FINAL4 svojí nezpochybnitelnou kvalitu. 
Myslím, že jsme předváděli ještě o kousek lepší výkony, než minulý rok a v současnosti máme 
asi nejlepší tým, jaký kdy DGčko mělo. Neusínáme však na vavřínech! Na příští rok chceme 
kádr ještě posílit, abychom konečně dosáhli na vytoužený zlatý hattrick.

patrik kříž (otroci ohnivé vody, 2. místo)
 Sezónu i přes finálový neúspěch hodnotíme kladně. Kluci spolu hráli poprvé a i přesto jsme 
dokázali vyhrát základní část bez ztráty bodu a dokonce i penaltový rozstřel. Na ten jsme se 
sice nijak nesoustředili, ale i tak jsme za vítězství v něm samozřejmě rádi. V All Star týmu 
máme trojnásobné zastoupení a David Radouch se navíc stal nejlepším hráčem ligy. Příští rok 
se pokusíme překazit DG303 hattrick a uděláme pro to maximum.

miroslav turek (Fc mexico, 3. místo)
 S letošní sezonou jsme spokojeni. Podařilo se nám dosáhnout historicky prvního medailo-
vého umístění. Letos si účasti ve FINAl 4 velice cením, protože narozdíl od loňské sezony nás 
stíhala zranění dříve, než sezona vůbec začala a během ní další zranění hráči přibývali. Musím 
ocenit výborný přístup hráčů, kteří v té záplavě absencí ukázali, že je na ně spolehnutí a díky 
tomu jsme nakonec dosáhli výborného třetího místa. 

petr novák (vodňanská drůbež, 4. místo)
 Až na poslední zápas, kdy se nám nepodařilo překlopit vítězství na naší stranu, musím celý 
ročník hodnotit jen kladně. Penaltový rozstřel je vždycky o štěstí a to jsme tentokrát neměli. 
Celá sezóna byla výbornou přípravou na velký fotbal. Odehráli jsme plno těžkých utkání a to je 
vždycky dobře. Přišlo také hodně nových hráčů, kteří vesměs zvedli úroveň ligy a to je pokaž-
dé plus. 
 Na závěr bych chtěl za celý tým ještě jednou poděkovat všem co se okolo ligy točí. Vodňan-
ská liga udělala velký kus práce a to je vidět hlavně na spokojenosti všech co ji hrají.

jaroslav tesař (5 samyc, 6. místo)
 Jak bylo psáno před úvodem sezóny, v 5 SAMYCÍCH se velké obměny kádru nenosí a tak jedi-
nou, ale zato podstatnou změnou, byla změna na brankářském postu. Nový brankář Tomáš Fu-
čík se sice nevyvaroval pár chyb v úvodu sezony, kdy si zvykal a v samém závěru, kdy se po pro-
dělané viróze a s naraženými žebry hůře dostával do formy, ale jinak se osvědčil a v několika 
zápasech tým vyloženě podržel, což se samozřejmě pozitivně promítlo do výsledků i herního 
projevu. Po této stránce tedy panuje v mužstvu spokojenost a i 6 místo je hodnoceno, jako od-
povídající našim schopnostem.
 Na zamyšlenou ovšem je, že zatímco polovina kádru chodila svědomitě a hrála i se zdravot-
ními problémy, ostatní se účastnili jen příležitostně, nebo zcela výjimečně - tam je největší ne-
švar a možnost zlepšení pro příští sezonu - asi i prostor pro, do budoucna potřebné, omlazení  
kádru. Tak uvidíme, s jakou sestavou se v příští sezóně představíme. Za tuto děkujeme všem,co 
nám přišli fandit i všem, co se podíleli na chodu soutěže a těšíme se na podzim v hale na shle-
danou 

jaroslav kvěch (Fc kik, 10. místo)
 Ačkoli FC KIK skončil opět na neoblíbené  poslední příčce, může zakončit sezonu se zdviže-
nou hlavou. Zejména v prvních poločasech jsme ukázali, že dokážeme být nepříjemným soupe-
řem a dokážeme potrápit kohokoli. Především bych vyzdvihnul výkon zápasu proti Chillu, kte-
rý jsme proměnili v historické vítězství. Kádr prošel velkými změnami, gólmana Jirku Macha 
nahradil jeho bratr Zdeňek, který ale neodchytal všechny zápasy. Ze všech posil bych asi nejví-
ce vyzdvihnul dvojici bratrů Bakulových, Marka a Tomáše, kteří se podělili o nejlepšího střelce 
našeho týmu. Pevně věřím, že KIK je i nadále schopen posunu k lepšímu, pokud vydrží chuť a 
síla pokračovat. Osobně mě nejvíc mrzí, že jsem svému týmu nemohl pomoci ve více zápasech 
kvůli náhlému zranění. Těším se tedy na další sezonu této skvělé ligy.

jakub brůžek (Fc kapr, 9. místo)
FC Kapr nemá k minulé nepovedené sezóně ve vodňanské lize co říci. Soustředíme se na pří-
ští sezonu a na příchod nejméně dvou kvalitních posil, na které jsme uvolnili nemalou peněžní 
částku. Posily budou předvedeny snad už na letním turnaji DG303 OPeN.

david janda (chill, 5. místo)
 Do sezóny jsme vstupovali se stejným cílem, jako do té předchozí a to probojovat se do FI-
NAL4.Bohužel, díky naší nedisciplovanosti a nezvládnutí klíčovych zápasů se nám dveře FI-
NAL4 opět zavřeli.Když přístí sezónu změníme pár věcí, myslím si, že se můžeme poprat i o fi-
nále, je to jen o našem přístupu. Je třeba jít zápas od zápasu a do každého jít s maximálním 
nasazením.

michal dunovský (sokolská louka, 8. místo)
 Sokolská louka alespoň v očích samotných hráčů zůstala za svým očekáváním. V právě uply-
nulém ročníku nebyla Sokolda tím týmem, jako v minulých letech. Velký počet obdržených gólů 
byl z části zapříčiněn odchodem stabilních členů týmu a jistou nesehraností členů nových. Le-
tos se ani produktivita týmu nemohla rovnat s předními celky ligy. Jako raritu bych uvedl např. 
svou nemohoucnost nebo chcete-li neschopnost vsítit gól, když ani v jednom z devíti zápasů do 
kterých jsem nastoupil, jsem nebyl schopen pokořit soupeřovu branku. :) Nicméně na proběhlé 
dokopné jsme se usnesli, že pro další sezonu převezme manažerské otěže zkušený Radek Ka-
pusta, který již navrhl určité změny, jenž by mohly vést k navrácení Sokolské louky do vyšších 
pater tabulky, kde se po mnoho let pohybovala. :) Tímto bych chtěl hráčům našeho týmu podě-
kovat za odvedenou práci a popřát všem to potřebné zdravíčko a štěstíčko. :) 
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vodňanská liga 2014/2015
tabulky a výsledky

2. kolo (sobota, 22. listopadu 2014)
tabulka po 2. kole

tým Z V R P GV GO +/- B

1. DG 303 2 2 0 0 20 : 5 15 6

2. Otroci 2 2 0 0 14 : 7 7 6

3. Vodňanská drůbež 2 1 0 1 12 : 4 8 3

4. FC Kapr 2 1 0 1 8 : 6 2 3

5. 5 Samyc 2 1 0 1 9 : 9 0 3

6. Sokolská louka 2 1 0 1 5 : 6 -1 3

7. FC Mexico 2 1 0 1 10 : 12 -2 3

8. Chill 2 1 0 1 4 : 14 -10 3

9. Oranjes 2 0 0 2 4 : 10 -6 0

10. FC KIK 2 0 0 2 1 : 14 -13 0

výsledky: FC Mexico – Otroci  6:10 (1:4) 5 Samyc – DG303  5:8 (3:4), FC KIK – Vodňanská drůbež  0:10 (0:2),
FC Kapr – Oranjes  6:3 (4:1), Chill – Sokolská louka  4:2 (2:1)

3. kolo (neděle, 30. listopadu 2014)
tabulka po 3. kole

tým Z V R P GV GO +/- B

1. DG 303 3 3 0 0 30 : 7 23 9

2. Otroci 3 3 0 0 25 : 9 16 9

3. Vodňanská drůbež 3 2 0 1 17 : 7 10 6

4. FC Kapr 3 2 0 1 11 : 8 3 6

5. Chill 3 2 0 1 9 : 16 -7 6

6. 5 Samyc 3 1 0 2 12 : 14 -2 3

7. FC Mexico 3 1 0 2 12 : 15 -3 3

8. Sokolská louka 3 1 0 2 7 : 16 -9 3

9. Oranjes 3 0 0 3 6 : 15 -9 0

10. FC KIK 3 0 0 3 3 : 25 -22 0

výsledky: 5 Samyc – Vodňanská drůbež  3:5 (1:1), Sokolská louka – DG303  2:10 (1:3), Chill – Oranjes  5:2 (2:2),
FC KIK – Otroci  2:11 (0:5), FC Kapr – FC Mexico  3:2 (1:0)

1. kolo (neděle, 16. listopadu 2014)
tabulka po 1. kole

tým Z V R P GV GO +/- B

1. DG 303 1 1 0 0 12 : 0 12 3

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

3. 5 Samyc 1 1 0 0 4 : 1 3 3

4. FC Mexico 1 1 0 0 4 : 2 2 3

5. Sokolská louka 1 1 0 0 3 : 2 1 3

6. FC Kapr 1 0 0 1 2 : 3 -1 0

7. Vodňanská drůbež 1 0 0 1 2 : 4 -2 0

8. FC KIK 1 0 0 1 1 : 4 -3 0

9. Oranjes 1 0 0 1 1 : 4 -3 0

10. Chill 1 0 0 1 0 : 12 -12 0

výsledky: FC Kapr – Sokolská louka  2:3 (1:2), FC KIK – 5 Samyc  1:4 (0:2), Otroci – Oranjes  4:1 (1:1), 
Chill – DG303  0:12 (0:7), FC Mexico – Vodňanská drůbež  4:2 (0:1)

na následujících stránkách si 
můžete připomenout a pro-
hlédnout nejen výsledky jed-
notlivých kol, ale také to, jak 
se promítaly do tabulky. po 
každém odehraném kole sa-
mozřejmě docházelo k pohy-
bům 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 pouze 2 týmy. DG303 
se na čele drželo do 4. kola, 
ale pak už je na pozici lídra 
vystřídali Otroci ohnivé vody. 
Ti se na špici udrželi po zby-
tek STATOM základní čás-
ti a dokonce jí celou vyhráli 
beze ztráty bodu.

O FINAL4 se pak znovu vedl 
tuhý boj, ve kterém se jed-
notlivé mančafty přetahovaly 
o to, kdo se nakonec prokou-
še mezi čtyři nejlepší týmy 
ligy a zahraje si o titul.

Mladíkům z Chillu vyřazova-
cí boje znovu těsně unikly, ale 
za očekáváním skončili i další 
adepti. Sokolská louka (loň-
ský finalista) se musela spo-
kojit až se 7. místem a FC 
Kapr (další z loňských medai-
listů) skončil dokonce až na 8. 
místě.

I přesto nabídla Vodňanská 
liga ve své základní části řadu 
zajímavých zápasů a diváci si 
určitě přišli na své. 
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6. kolo (sobota, 20. prosince 2014)
tabulka po 6. kole

tým Z V R P GV GO +/- B

1. Otroci 6 6 0 0 47 : 16 31 18

2. DG 303 6 5 0 1 47 : 20 27 15

3. Chill 6 4 0 2 28 : 27 1 12

4. FC Kapr 6 3 0 3 28 : 19 9 9

5. Vodňanská drůbež 6 3 0 3 27 : 23 4 9

6. Sokolská louka 6 3 0 3 20 : 20 0 9

7. FC Mexico 6 3 0 3 23 : 25 -2 9

8. 5 Samyc 6 2 0 4 19 : 34 -15 6

9. FC KIK 6 1 0 5 11 : 47 -36 3

10. Oranjes 6 0 0 6 17 : 36 -19 0

výsledky: Vodňanská drůbež – DG303  2:3 (0:1), 5 Samyc – Otroci  0:8 (0:4), Sokolská louka – Oranjes  5:1 (2:1),
FC KIK – FC Kapr  3:12 (1:6), Chill – FC Mexico  6:3 (2:1)

7. kolo (pátek, 26. prosince 2014)
tabulka po 7. kole

tým Z V R P GV GO +/- B

1. Otroci 7 7 0 0 56 : 20 36 21

2. DG 303 7 5 0 2 53 : 27 26 15

3. Vodňanská drůbež 7 4 0 3 32 : 26 6 12

4. Chill 7 4 0 3 31 : 32 -1 12

5. FC Mexico 7 4 0 3 30 : 31 -1 12

6. FC Kapr 7 3 0 4 32 : 28 4 9

7. Sokolská louka 7 3 0 4 23 : 26 -3 9

8. 5 Samyc 7 3 0 4 25 : 37 -12 9

9. Oranjes 7 1 0 6 26 : 38 -12 3

10. FC KIK 7 1 0 6 13 : 56 -43 3

výsledky: FC Mexico – DG303  7:6 (3:3), Otroci – FC Kapr  9:4 (3:1), Oranjes – FC KIK  9:2 (4:0),
Vodňanská drůbež - Chill  5:3 (2:2), Sokolská louka – 5 Samyc  3:6 (1:1)

5. kolo (neděle, 14. prosince 2014)
tabulka po 5. kole

tým Z V R P GV GO +/- B

1. Otroci 5 5 0 0 39 : 16 23 15

2. DG 303 5 4 0 1 44 : 18 26 12

3. Vodňanská drůbež 5 3 0 2 25 : 20 5 9

4. FC Mexico 5 3 0 2 20 : 19 1 9

5. Chill 5 3 0 2 22 : 24 -2 9

6. FC Kapr 5 2 0 3 16 : 16 0 6

7. Sokolská louka 5 2 0 3 15 : 19 -4 6

8. 5 Samyc 5 2 0 3 19 : 26 -7 6

9. FC KIK 5 1 0 4 8 : 35 -27 3

10. Oranjes 5 0 0 5 16 : 31 -15 0

výsledky: Chill – FC KIK  3:5 (1:2), Vodňanská drůbež – Otroci  4:10 (2:5), Sokolská louka – FC Mexico  1:3 (0:0),
Oranjes – DG303  7:11 (5:4), 5 Samyc – FC Kapr  4:2 (0:1)

4. kolo (sobota, 6. prosince 2014)
tabulka po 4. kole

tým Z V R P GV GO +/- B

1. Otroci 4 4 0 0 29 : 12 17 12

2. DG 303 4 3 0 1 33 : 11 22 9

3. Vodňanská drůbež 4 3 0 1 21 : 10 11 9

4. Chill 4 3 0 1 19 : 19 0 9

5. FC Kapr 4 2 0 2 14 : 12 2 6

6. FC Mexico 4 2 0 2 17 : 18 -1 6

7. Sokolská louka 4 2 0 2 14 : 16 -2 6

8. 5 Samyc 4 1 0 3 15 : 24 -9 3

9. Oranjes 4 0 0 4 9 : 20 -11 0

10. FC KIK 4 0 0 4 3 : 32 -29 0

výsledky: Oranjes – FC Mexico  3:5 (3:2), Otroci – DG303  4:3 (3:2), Vodňanská drůbež – FC Kapr  4:3 (2:3),
Sokolská louka – FC KIK  7:0 (5:0),  5 Samyc – Chill  3:10 (2:7)
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9. kolo (sobota 10. ledna 2015)
tabulka po 9. kole

tým Z V R P GV GO +/- B

1. Otroci 9 9 0 0 73 : 21 52 27

2. DG 303 9 7 0 2 74 : 38 36 21

3. FC Mexico 9 6 0 3 41 : 38 3 18

4. Vodňanská drůbež 9 6 0 3 48 : 37 11 18

5. Chill 9 5 0 4 43 : 48 -5 15

6. 5 Samyc 9 4 0 5 29 : 43 -14 12

7. Sokolská louka 9 3 0 6 30 : 40 -10 9

8. FC Kapr 9 3 0 6 41 : 45 -4 9

9. Oranjes 9 1 0 8 32 : 48 -16 3

10. FC KIK 9 1 0 8 25 : 78 -53 3

výsledky: FC Mexico – 5 Samyc  4:1 (3:1), Oranjes – Vodňanská drůbež  4:7 (2:3), FC KIK – DG303  6:15 (3:8),
FC Kapr – Chill  4:11 (1:5), Otroci – Sokolská louka  5:0 kont.

8. kolo (sobota, 3. ledna 2015)
tabulka po 8. kole

tým Z V R P GV GO +/- B

1. Otroci 8 8 0 0 68 : 21 47 24

2. DG 303 8 6 0 2 59 : 32 27 18

3. Vodňanská drůbež 8 5 0 3 41 : 33 8 15

4. FC Mexico 8 5 0 3 37 : 37 0 15

5. 5 Samyc 8 4 0 4 28 : 39 -11 12

6. Chill 8 4 0 4 32 : 44 -12 12

7. FC Kapr 8 3 0 5 37 : 34 3 9

8. Sokolská louka 8 3 0 5 30 : 35 -5 9

9. Oranjes 8 1 0 7 28 : 41 -13 3

10. FC KIK 8 1 0 7 19 : 63 -44 3

výsledky: Vodňanská drůbež – Sokolská louka  9:7 (4:1), Otroci – Chill  12:1 (3:0), FC Kapr – DG303  5:6 (3:2),
Oranjes – 5 Samyc  2:3 (2:2), FC Mexico – FC KIK  7:6 (5:2)

konečná tabulka soutěže „penaltový rozstřel“

tým Z V R P GV GO +/- B

1. Otroci 9 5 2 2 21 : 17 4 12

2. FC Kapr 9 5 2 2 20 : 16 4 12

3. FC Mexico 9 5 2 2 17 : 13 4 12

4. Chill 9 5 2 2 18 : 13 5 12

5. Sokolská louka 9 5 2 2 19 : 15 4 12

6. 5 Samyc 9 2 5 2 16 : 16 0 9

7. Vodňanská drůbež 9 2 3 4 15 : 18 -3 7

8. DG303 9 2 2 5 14 : 19 -5 6

9. FC KIK 9 1 3 5 14 : 19 -5 5

10. Oranjes 9 1 1 7 12 : 20 -8 3

tabulka skupiny o 5.–10. místo před 10. kolem*
tým Z V R P GV GO +/- B

5. FC KIK 1 1 0 0 5 : 3 2 3

6. 5 Samyc 1 1 0 0 3 : 2 1 3

7. Sokolská louka 1 1 0 0 3 : 2 1 3

8. FC Kapr 1 0 0 1 2 : 3 -1 0

9. Oranjes 1 0 0 1 2 : 3 -1 0

10. Chill 1 0 0 1 3 : 5 -2 0

*  Do tabulky skupiny o 5.–10. místo se započítávají výsledky ze základní části.  
Konkrétně pak výsledky zápasů těchto týmů:  
5. vs. 10. (Chill - FC KIK  3:5) 
6. vs. 9. (5 Samyc - Oranjes  3:2) 
7. vs. 8. (Sokolská louka - FC Kapr  3:2)



www.vodnanskaliga.cz

8786

Vo
dň

an
sk

á 
lig

a 
20

14
/2

01
5

10. kolo (neděle, 18. ledna 2015)
tabulka skupiny o 5.–10. místo po 10. kole

tým Z V R P GV GO +/- B

5. 5 Samyc 2 2 0 0 9 : 3 6 6

6. Oranjes 2 1 0 1 6 : 4 2 3

7. Chill 2 1 0 1 10 : 9 1 3

8. Sokolská louka 2 1 0 1 7 : 9 -2 3

9. FC KIK 2 1 0 1 6 : 9 -3 3

10. FC Kapr 2 0 0 2 3 : 7 -4 0

výsledky: O 5.–10. místo  
Oranjes – FC Kapr  4:1 (3:1), 5 Samyc – FC KIK  6:1 (1:1), Chill – Sokolská louka  7:4 (2:2)
pod věží Final4:
Semifinále A  Otroci - Vodňanská drůbež  8:2 (5:0)
Semifinále B  DG303 – FC Mexico  4:2 (2:1)

11. kolo (neděle, 25. ledna 2015)
tabulka skupiny o 5.–10. místo po 11. kole

tým Z V R P GV GO +/- B

5. 5 Samyc 3 3 0 0 15 : 6 9 9

6. Chill 3 2 0 1 15 : 11 4 6

7. Sokolská louka 3 2 0 1 11 : 10 1 6

8. Oranjes 3 1 0 2 8 : 9 -1 3

9. FC KIK 3 1 0 2 7 : 13 -6 3

10. FC Kapr 3 0 0 3 6 : 13 -7 0

výsledky: O 5.–10. místo 
Sokolská louka – FC KIK  4:1 (1:0), 5 Samyc – FC Kapr  6:3 (0:2), Chill – Oranjes  5:2 (2:0)
pod věží Final4:
Semifinále B  FC Mexico - DG303  5:13 (4:7)
Semifinále A  Vodňanská drůbež - Otroci  3:2 (1:2)

12. kolo (neděle, 1. února 2015)
tabulka skupiny o 5.–10. místo po 12. kole

tým Z V R P GV GO +/- B

5. Chill 4 3 0 1 23 : 13 10 9

6. 5 Samyc 4 3 0 1 17 : 14 3 9

7. Oranjes 4 2 0 2 13 : 12 1 6

8. Sokolská louka 4 2 0 2 14 : 15 -1 6

9. FC Kapr 4 1 0 3 14 : 14 0 3

10. FC KIK 4 1 0 3 8 : 21 -13 3

výsledky: O 5.–10. místo  
Sokolská louka – Oranjes  3:5 (1:1),  FC Kapr – FC KIK   8:1 (4:0), 5 Samyc – Chill  2:8 (0:3)

pod věží Final4:
O 3. místo FC Mexico - Vodňanská drůbež  4:6 (2:3)
FINÁLe DG303 - Otroci  4:0 (2:0)

13. kolo (sobota, 7. února 2015)
tabulka skupiny o 5.–10. místo po 13. kole

tým Z V R P GV GO +/- B

5. Chill 5 4 0 1 28 : 15 13 12

6. 5 Samyc 5 4 0 1 22 : 17 5 12

7. Oranjes 5 3 0 2 23 : 13 10 9

8. Sokolská louka 5 2 0 3 17 : 20 -3 6

9. FC Kapr 5 1 0 4 16 : 19 -3 3

10. FC KIK 5 1 0 4 9 : 31 -22 3

výsledky: O 5.–10. místo  
Oranjes – FC KIK  10:1 (2:0), FC Kapr – Chill  2:5 (0:3), Sokolská louka – 5 Samyc  3:5 (3:4)

pod věží Final4:
O 3. místo Vodňanská drůbež – FC Mexico  3:5 (2:2), na penalty 2:3
FINÁLe Otroci - DG303  0:5 (0:1)
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vodňanská liga 2014/2015
konečná tabulka

tým Z V R P GV GO +/- B

1. DG 303 13 11 0 2 100 : 45 55 33

2. Otroci 13 10 0 3 83 : 35 48 30

3. FC Mexico 13 7 0 6 57 : 64 -7 21

4. Vodňanská drůbež 13 8 0 5 62 : 56 6 24

5. Chill 13 9 0 4 68 : 58 10 27

6. 5 Samyc 13 7 0 6 48 : 58 -10 21

7. Oranjes 13 4 0 9 53 : 58 -5 12

8. Sokolská louka 13 4 0 9 44 : 58 -14 12

9. FC Kapr 13 4 0 9 55 : 61 -6 12

10. FC KIK 13 1 0 12 29 : 106 -77 3

Jakub Varyš Chill 33
Jaroslav Volmut DG303 31
Jaromír Vorel DG303 22
David Radouch Otroci 16
Marek Kopecký 5 Samyc 15
Luboš Řepa B&D Boys 14
Pavel Jirkovský Mexico 13
Pavel Turek FC Kapr 12
Jaroslav Křenek Vod. drůbež 12
Roman Mužík Vod. drůbež 11
Václav Vlášek Vod. drůbež 11
Martin Šácha Vod. drůbež 10
Dominik Hric Otroci 10
Miroslav Baloušek Vod. drůbež 10
Tomáš Smékal FC Kapr 10
Zbyněk Vorel DG303 10
Jan Hornát DG303 9
Tomáš Kvěch Sok. louka 9
Karel Kukla DG303 9
Miroslav Kochma Mexico 9
Petr Mottl Mexico 9
Martin Slípka Otroci 8

Roman Veselý Chill 8
Marek Lang 5 Samyc 8
Stanislav Šulc 5 Samyc 7
Martin Ciml Sok. louka 7
Petr Beneš Mexico 7
Ondřej Kochma Mexico 6
Stanislav Šteier Otroci 6
Roman Zahrádka Otroci 6
Marek Bakula KIK 6
Tomáš Bakula KIK 6
Leoš Hromádka Otroci 6
Radek Kapusta Sok. louka 6
Tomáš Staněk FC Kapr 6
Tomáš Kouba B&D Boys 6
Vladimír Petřík B&D Boys 6
Milan Kapusta Sok. louka 6
Rostislav Bakula DG303 5
Albert Špatný Chill 5
Ladislav Benedikt Chill 5
Petr Sládek DG303 5
Miroslav Färber Chill 5
Václav Beneš Mexico 5

Mikuláš Minář B&D Boys 5
Vlastimil Kozel 5 Samyc 5
Ladislav Louženský B&D Boys 5
Jakub Brůžek FC Kapr 5
Lukáš Filip FC Kapr 4
Michal Hojdekr Otroci 4
Lukáš Reidinger Otroci 4
Radim Staněk Otroci 4
Petr Hoffmann B&D Boys 4
Miroslav Kiš Sok. louka 4
Ivan Chaluš B&D Boys 4
Petr Novák KIK 4
Stanislav Pelech Mexico 3
Ondřej Benedikt Chill 3
Jan Hajný Otroci 3
Tomáš Vokatý Otroci 3
David Svoboda KIK 3
Martin Peterka Mexico 3
Jiří Hájek DG303 3
Jaroslav Šulc 5 Samyc 3
Filip Kříž Otroci 3
Daniel Rusín Chill 3
Josef Bareš 5 Samyc 3
David Janda Chill 3
Tomáš Janšta B&D Boys 3
Richard Plačko 5 Samyc 2
Václav Tesař Vod. drůbež 2
Michal Liška Sok. louka 2
František Hucek FC Kapr 2
Jan Budín FC Kapr 2
Antonín Max FC Kapr 2
Václav Faktor Sok. louka 2
Martin Dohnal KIK 2
Ondřej Madar B&D Boys 2
Martin Machnyk FC Kapr 2
Josef Raušer DG303 2
Ladislav Benedikt st. Chill 2
Jan Trnka Sok. louka 2
Matouš Vondráček B&D Boys 2
Petr Štěch FC Kapr 2
Filip Záhorka KIK 2
Vratislav Tondr FC Kapr 2
Petr Valenta Vod. drůbež 2
Jiří Staněk FC Kapr 2
Karel Srkal DG303 2
Jaroslav Tesař 5 Samyc 2

Jaroslav Ciml Sok. louka 1
Roman Bláha 5 Samyc 1
Tomáš Polanský B&D Boys 1
Jan Záhorka Mexico 1
Michal Polák DG303 1
Pavel Marchal FC Kapr 1
Jiří Urban Vod. drůbež 1
Josef Čech KIK 1
Václav Pasák 5 Samyc 1
Tomáš Šmíd KIK 1
Zdeněk Linhart Otroci 1
Michal Vokatý FC Kapr 1
Zdeněk Mach KIK 1
Radek Varyš Vod. drůbež 1
Ondřej Vítovec Chill 1
Jaroslav Kvěch KIK 1
Michal Profant KIK 1
Tomáš Masák B&D Boys 1

kompletní přehled střelců seZóny 2014/2015

průměrný počet 
obdržených branek 
jednotlivých brankářů 
v seZóně 2014/2015

Filip Bína DG303 2,57
Patrik Kříž Otroci 2,92
Zdeněk Liška DG303 3,50
Lukáš Varyš Chill 3,75
Petr Novák Vod. drůbež 4,08
Tomáš Fučík 5 Samyc 4,27
Tomáš Babický Sok. louka 4,42
Matěj Huneš Oranjes 4,42
Jiří Iral FC Kapr 4,69
David Janda Chill 4,78
Miroslav Turek FC Mexico 4,92
Zdeněk Mach KIK 8,00
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žluté karty
Vlastimil Kozel 5 Samyc 3 ŽK
Josef Bareš 5 Samyc 1 ŽK
Stanislav Šulc 5 Samyc 1 ŽK
Marek Lang 5 Samyc 1 ŽK
Jaroslav Tesař 5 Samyc 3 ŽK
Jan Hornát DG303 2 ŽK
Michal Polák DG303 1 ŽK
Petr Sládek DG303 3 ŽK
Rostislav Bakula DG303 1 ŽK
Jaroslav Volmut DG303 2 ŽK
Jaromír Vorel DG303 3 ŽK
Karel Srkal DG303 1 ŽK
Karel Kukla DG303 1 ŽK
František Hucek FC Kapr 1 ŽK
Vratislav Tondr FC Kapr 2 ŽK
Martin Machnyk FC Kapr 1 ŽK
Tomáš Smékal FC Kapr 2 ŽK
Ladislav Louženský Oranjes 1 ŽK
Tomáš Polanský Oranjes 1 ŽK
Ondřej Madar Oranjes 1 ŽK
Matouš Vondráček Oranjes 1 ŽK
Tomáš Kvěch Sok. louka 2 ŽK
Martin Ciml Sok. louka 1 ŽK
Milan Kapusta Sok. louka 1 ŽK
Jaroslav Ciml Sok. louka 1 ŽK
Michal Dunovský Sok. louka 2 ŽK
Václav Faktor Sok. louka 1 ŽK
Miroslav Kiš Sok. louka 1 ŽK
Radek Kapusta Sok. louka 2 ŽK
Michal Liška Sok. louka 4 ŽK
Filip Kříž Otroci 6 ŽK
Leoš Hromádka Otroci 1 ŽK
Martin Slípka Otroci 1 ŽK
Jan Hajný Otroci 3 ŽK
Roman Zahrádka Otroci 1 ŽK
Patrik Kříž Otroci 1 ŽK
Ladislav Benedikt Chill 6 ŽK
Ondřej Vítovec Chill 3 ŽK
Ondřej Benedikt Chill 2 ŽK
Ladislav Benedikt st. Chill 3 ŽK
David Janda Chill 1 ŽK
Miroslav Färber Chill 1 ŽK

Roman Veselý Chill 1 ŽK
Jakub Varyš Chill 1 ŽK
Pavel Kalianko KIK 1 ŽK
Tomáš Šmíd KIK 1 ŽK
Zdeněk Mach KIK 2 ŽK
Pavel Jirkovský FC Mexico 1 ŽK
Martin Peterka FC Mexico 2 ŽK
Petr Mottl FC Mexico 1 ŽK
Václav Beneš FC Mexico 1 ŽK
Mikoláš Richter FC Mexico 1 ŽK
Václav Tesař Vod. drůbež 1 ŽK
Roman Mužík Vod. drůbež 2 ŽK
Miroslav Baloušek Vod. drůbež 1 ŽK
Jiří Urban Vod. drůbež 1 ŽK

červené karty
Jan Hajný Otroci 1
Milan Kapusta Sok. louka 1
Ondřej Benedikt Chill 1
Ondřej Vítovec Chill 1
Miroslav Färber Chill 1
Antonín Max FC Kapr 1

kompletní přehled karetních trestů seZóny 2014/2015

na Závěr
Na závěr se samozřejmě sluší poděkovat všem partnerům a sponzorům letošního ročníku Vod-
ňanské ligy, kterými jmenovitě byli; město Vodňany, restaurace Pod Věží Vodňany, STATOM 
- zednické a sádrokartonářské práce T. Staněk,  STS Prachatice a pivovar Plzeň-
ský prazdroj. Mediálními partnery pak byli Infocentrum Vodňany, Jihočeské týdeníky  
a jihoceskyfotbal.cz

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



www.vodnanskaliga.cz


