
vodňanská 
liga ročenka

2012/2013

www.vodnanskaliga.cz



32

Bílý text
Vo

dň
an

sk
á 

lig
a 

20
12

/2
01

3 97
...se odehrálo v letošním ročníku

zápasů

3880 
minut

Podruhé vítám všechny fa-
nynky a fanoušky Vodňanské 
ligy nad její ročenkou. Letošní 
19. ročník skončil v sobotu 23. 
února 2013 vítězstvím Otroků 
ohnivé vody. Po dlouhých 6ti 
letech se tak z vítězství ra-
doval někdo jiný, než DG303, 
nebo Vodňanská drůbež. Ta 
se však i přes finálovou pro-
hru může chlubit absolutním 
rekordem ligy, když ve finále 
nechyběla od roku 2006!

Dvojnásobný obhájce prven-
ství DG303 letos znovu nedo-
kázal završit vytoužený zlatý 
hattrick a jeho hráči se mu-
seli spokojit „pouze“ s bron-
zovou pozicí – v semifinále 
je vyřadila právě Vodňanská 
drůbež.

Otroci ohnivé vody, kteří se 
pro letošek vrátili k tomuto 
historickému názvu, si tedy 
připsali druhý mistrovský 
titul v historii klubu a to po 

dlouhých 18ti letech. V pře-
dešlých ročnících jejich pouť 
playoff opakovaně končila v 
semifinále. Letos se ale doká-
zali prodrat až do finále a tam 
se vyhecovat k vítěznému vý-
konu, takže se po DG303 stali 
teprve druhým týmem, který 
si mohl potěžkat nový putovní 
pohár.

Největší novinkou letošní-
ho ročníku ale bezesporu 
bylo, že Vodňanská liga měla 
po dlouhých letech opět 12 
účastníků; ke stávající desít-
ce totiž přibyly týmy FC Me-
xico (sestavený převážně z 
hráčů Blaníku Strunkovice 
nad Blanicí) a Chill (jehož zá-
klad tvoří většinou dorostenci 
FK Vodňany). Zaběhlý sys-
tém playoff tak samozřejmě 
zůstal zachován, ale nově se 
rošířila skupina o 9.–12. mís-
to. Divácky atraktivnější jsou 
totiž bezesporu zápasy mezi 
4 týmy, kdy se 2x utká každý 

s každým, než 6 duelů mezi 
stejnými soupeři, jako tomu 
bylo minulý rok.

Další modernizace a rozší-
ření  se dočkala webová pre-
zentace ligy na adrese www.
vodnanskaliga.cz a živo bylo 
rovněž na facebookovém pro-
filu ligy www.facebook.com/
vodnanska.liga, kde jsme se 
letos dostali až na  číslo 127 
fanoušků, což je takřka dvoj-
násobek, oproti loňské sezó-
ně!

Doufám, že historicky dru-
há ročenka Vodňanské ligy 
se vám bude líbit a rádi se 
k ní coby archivnímu mate-
riálu budete vracet. Oproti 
té minulé je, co do rozsahu, 
o něco obsáhlejší, takže v ní 
logicky najdete více informa-
cí. Pochvaly i příp. pohlav-
ky rád přivítám v diskusi na 
webu ligy nebo na e-mailu 
bakeero@seznam.cz 

úvod
19. ročník ligy
je minulostí

www.vodnanskaliga.cz
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...se zúčastnilo letošním ročníku

týmů

představení
účastníci
vodňanské ligy
Jak bylo uvedeno, letos se 
Vodňanská liga znovu dočka-
la navýšení počtu účastníků; 
přibyly zmíněné týmy FC Me-
xico a Chill. Ty doplnily stá-
vající desítku týmů, které se 
utkaly o celkové prvenství už v 
ročníku 2011/2012. Za posled-
ní 2 roky jsme se tedy z počtu 
8 týmů dokázali posunout až 
na 12 startujících mančaftů, 
což je bezesporu úspěchem 
a také důkazem toho, že Vod-
ňanská liga se ubírá správ-
ným směrem. Totiž takovým, 
že o ni mají zájem nejen fa-
noušci a široká veřejnost, ale 
i samotní hráči, což je to nej-
důležitější. A zde bych chtěl 
skutečně upřímně poděkovat 
všem zúčastněným týmům i 
jejich zástupcům za to, že o 
Vodňanskou ligu mají takový 
zájem. Věřím, že se nám po-
čet účastníků podaří stabili-
zovat právě na počtu 12, což 
je, dle historických zkušenos-
tí, ideální stav. Již dnes nic-

méně registrujeme zájem 
od dalších týmů, které by se 
chtěly do naší soutěže zapojit, 
ale dále zvyšovat počet star-
tujích by zjevně bylo kontra-
produktivní.

Letošní ročník byl totiž opro-
ti těm minulým v něčem vý-
jimečný; v úvodních kolech 
jsme, vzhledem ke kolizi ter-
mínů s velkým fotbalem, sáh-
li k překládání termínů, což 
se ve finále obrátilo proti po-
řadatelům a pro příští rok se 
s takovýmto krokem již ne-
počítá. Soupiska je dostateč-
ně velká, takže sehnat mini-
málně 4 hráče by pro žádný 
tým nemělo být neřešitelným 
problémem. Ostatně některé 
mančafty rozsah své soupis-
ky letos dokonce překročily a 
přesto se nedokázaly k zápa-
sům scházet.

Se zmíněným navýšením po-
čtu účastníků nám logicky 

stoupl také počet kol, které 
jsme letos museli odehrát, 
aby byl stanoven nový mis-
tr Vodňanské ligy. Pro letoš-
ní ročník bylo nutno odehrát 
celkem 17 kol a v nich 102 
utkání. Ale vzhledem k 5 kon-
tumacím jsme nakonec ma-
gické číslo 100 zápasů nepře-
kročili a skončili na cifře 97. 
To znamená 3 880 minut ode-
hraného času. Ve vodňan-
ské víceúčelové hale by se tak 
liga hrála skoro 3 dny NON-
STOP, pokud bysme jí chtěli 
odehrát v jednom kuse!

Pro příští rok věřím v plné na-
plnění předepsané porce zá-
pasů a tím i odehraných mi-
nut, abysme tak beze zbytku 
využili prostředky, které do 
pronájmu hrací plochy spo-
lečně investujeme.

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

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

B&d Boys

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

dg303

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

Fc kapr

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

Fc mexico

Mančaft FC Mexico byl v letošním ročníku nováčkem a vznikl přímo  
za účelem účasti ve Vodňanské lize. Základ jeho hráčského kádru tvoří 
aktivní i neaktivní hráči Blaníku Strunkovice nad Blanicí.

kůrožrouti

Kůrožrouti se letos, stejně jako minulý rok, nedokázali prokousat 
do semifinále. Znovu ztroskotali na penaltovém rozstřelu a na svou 
premiérovou účast mezi nejlepšími 4 týmy si ještě musí počkat. 
Více informací o klubu naleznete na www.fk-kurozrouti.webnode.cz

los Bombardos

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

otroci ohnivé vody

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 letošní 
sezóně; 18 let po tom premiérovém.

sokolská louka

Sokolská louka byla založena v r. 1994 a Vodňanské ligy se zúčastňuje 
od 1. ročníku 1994/1995. Zpočátku se tým pohyboval ve spodních patrech 
tabulky, ale postupným doplňováním kádru se posouval směrem vzhůru. 
Největším úspěchem je 3. místo z ročníku 2011/2012.

vodňanská drůbež

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

Fc kik

Tým FC KIK letos nastupoval ve Vodňanské lize ke své druhé sezóně. 
Minulý rok skončili na posledním (10.) místě, ale letos tuto nepopulární 
pozici přepustili Los Bombardos. I když vinou 3 kontumací ve skupině 
o udržení.

chill

Druhý z nováčků letošního ročníku, který hned při své premiérové účasti 
dokázal dokráčet až do semifinále a následně skončil na nepopulárním 
čtvrtém místě. Základ tvoží převážně hráči dorostu FK Vodňany.

www.vodnanskaliga.cz
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...padlo v letošním ročníku

gólů

výsledky
základní část
vs. playoFF 2013
Minulý rok jsme na tomto 
místě vyzdvyhovali vyrovna-
nost základní části, kdy se  
o „půlmistrovi“ rozhodovalo 
až v posledním kole. Ale le-
tos byla úvodní fáze sezóny 
ještě vyrovnanější! O vítězi 
základní části totiž rozhodo-
valo skóre, protože DG303  
a Otroci ohnivé vody nasbí-
rali shodně 26 bodů. Na třetí 
pozici pak s odstupem pou-
hých 2 bodů skončila Sokol-
ská louka, čímž jen potvrdila, 
že Vodňanská liga se zřejmě 
dlouhodobě vyrovnává. 

Žádnému z týmů se letos ne-
podařilo udržet si neporazi-
telnost. Po jedné porážce si 
připsali jak DG303, tak i Ot-
roci ohnivé vody a Sokolská 
louka. Vodňanská drůbež, 
která letos po základní čás-
ti skončila překvapivě až na 
čtvrté pozici, poznala hořkost 
porážky hned 3x, stejně jako 
Kůrožrouti na 5. pozici. Týmy 

na dalších pozicích už měly 
porážek více.

Mimo dramatu, které se ode-
hrávalo na špičce tabulky, 
jsme letos mohli pozorovat 
také tvrdý boj o účast v Druž-
ba Playoff 2013. Na čtyři týmy 
zbyla „pouze“ skupina o 9.–12. 
místo. Dlouho to vypadalo, že 
v ní skončí také oba letošní 
nováčci FC Mexico a Chill, ale 
právě druhý jmenovaný tým 
se po slabším úvodu sezó-
ny dokázal vzpamatovat a do 
playoff proklouznout. Namále 
měli s účastí v Družba Pla-
yoff 2013 Kapři, kteří udrželi 
osmou pozici s vypětím všech 
sil a odsoudili tak B&D Boys 
právě do bojů o konečné 9. 
místo, což je vzhledem k je-
jich výkonům z předchozího 
ročníku překvapením.

V Družba Playoff 2013 bylo 
největším překvapením vy-
padnutí Sokolské louky (loni 

celkově 3.) hned ve čtvrtfi-
nále proti mladíkům z Chillu. 
Namále měl ale také pozdější 
finalista a tradiční favorit tur-
naje Vodňanská drůbež, která 
přešla přes Kůrožrouty až po 
rozstřelu ze značky pokuto-
vého kopu. Kůrožrouti se tak 
stejně jako loni ani letos ne-
dostali mezi nejlepší 4 týmy 
ligy a stejně jako loni vypadli 
právě po penaltovém roz-
střelu. A to již měli postup na 
svých kopačkách; stačilo, aby 
proměnili pokutový kop v šes-
té sérii, jenže brankář Liška 
netrefil bránu a Baloušek ná-
sledně poslal Drůbežáře do 
semifinále, kde si zopakovali 
finálové duely s DG303.

Vodňanská liga se tedy i na-
dále vyrovnává a tím získává 
na dramatičnosti, jelikož při-
bývá rovnocených a divácky 
atraktivních duelů. Uvidíme 
tedy, jaké překvapení nám 
přinese příští ročník. 

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

gólů

výsledky
základní
část
Stejně jako minulý rok, také 
letos se o vítězi základní čás-
ti rozhodovalo až v jejím zá-
věrečném (11.) kole. Šanci 
na to, aby obsadili konečnou 
první pozici, měli  Otroci oh-
nivé vody, Sokolská louka, 
Vodňanská drůbež i obháj-
ce předchozích několika pr-
venství DG303. DGčko mělo 
vše ve své moci, protože mu 
stačilo dle předpokladů po-
razit Los Bombardos a díky 
výrazně aktivnějšímu skóre 
by první pozici uhájilo před 
dotírajícími Otroky ohnivé 
vody. Ti v utkání kola pora-
zili Vodňanskou drůbež, kte-
rá tím o šanci na prvenství 
přišla, a čekali, jestli DG303 
naplní papírové předpoklady. 
Los Bombardos byli nakonec 
tvrdším oříškem, než by kdo-
koli čekal a po cenném skal-
pu právě Otroků ohnivé vody 
hodně potrápili také DG303. 
To o svém jednogólovém ví-

tězství rozhodlo až brankou 
10 vteřin před koncem, takže 
nakonec se jeho hráči přece 
jen mohli radovat z prvenství 
v základní části Vodňanské 
ligy. Za něj přebrali podruhé 
v historii ligy plaketu pro ví-
tězný tým.

Třetí místo uhájila Sokolská 
louka, která porazila mladí-
ky z Chillu a právě na ně tím 
pádem narazila v Družba Pla-
yoff 2013. Až na čtvrté pozici 
letos překvapivě skončil tra-
diční favorit soutěže Vodňan-
ská drůbež a kvůli tomu bylo 
jasné, že na případný tradiční 
duel s DGčkem dojde letos již 
v semifinále ligy.

V úvodu sezóny to sice vypa-
dalo, že ani jeden z letošních 
nováčků ligy se neprokouše 
do Družba Playoff 2013, ale 
nakonec se to alespoň jed-
nomu z nich podařilo; Chill 

skončil na 6. místě a při své 
premiérové účasti ve Vodňan-
ské lize se mohl těšit také na 
souboje ve vyřazovací části 
soutěže. Druhý nováček FC 
Mexico mělo sice o něco lepší 
start do sezóny, ale nakonec 
bylo možná rozhodujícím fak-
torem to, že si na specifický 
styl Vodňanské ligy jeho hráči 
museli teprve zvykat. Ve sku-
pině o 9. místo už totiž před-
váděli výkony, se kterými by 
se příští rok o playoff mohli 
směle porvat. Uvidíme, jestli 
zúročí své letos nabrané zku-
šenosti. 

Díky přeložení některých zá-
pasů v úvodních kolech ligy 
jsme se vyhnuli kontumová-
ní výsledků a základní část 
tak byla odehraná kompletní, 
nicméně s ohledem na pro-
blémy, které z toho plynuly se 
pro příští rok se změnou ter-
mínů nepočítá.  

www.vodnanskaliga.cz
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Bílý text

úvodní kolo letošního ročníku bylo zahájeno páteční předehrávkou ezi nováčkem Fc mexico 
a kapry, kteří patří spolu s dg303 mezi zakládající členy ligy. ve šlágru kola si dgčko poradi-
lo se sokolskou loukou, i když nastoupilo s úzkým kádrem. druhý nováček chill potrápil ot-
roky ohnivé vody a vodňanská drůbež měla v dohrávce kola překvapivě problémy s Fc kik, 
když o svém vítězství rozhodla až několik vteřin před závěrečnou sirénou.

1. kolo
úvod letošní sezóny Byl
poznamenán změnami
v termínové listině
PáTeK, 26. 10. 2012 |  SOBOTA, 27. 10. 2012 |  PONDěLí, 12. 11. 2012

Fc mexico – Fc kapr 3:4 (1:1) Penalty: 1:1
Branky: P. Beneš 2, J. Vlach – J. Jakš, K. Kortus, V. Tondr, P. Marchal
ŽK: J. Šabršula – P. Marchal
FC Kapr nedokázal několikrát skórovat ani z nejslibnějších pozic a Mexico tak trestalo; dosta-
lo se do vedení 1:0, čímž Kapry značně znervóznělo. Ti však stačili ještě do poločasu vyrovnat, 
když se trefila hvězda týmu Vráťa Tondr. Ve druhé půli už se skóre i hra přelévaly ze strany na 
stranu a vypadalo to, že nováček by mohl dosáhnout alespoň na bod. Jenže jakoby se proje-
vil vzpomínaný faktor nováčkovské daně, když FC Kapr dokázal v závěru utkání otočit a připsat 
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si první letošní vítězství. Za ním ho táhli především ti zkušení hráči v jeho kádru; K. Kortus, J. 
Jakš a V. Tondr, které ještě střelecky doplnil P. Marchal.

kůrožrouti – B&d Boys 3:2 (1:1) Penalty: 2:1
Branky: D. Folta, D. Hroneš, M. Sluka – T. Polanský, V. Petřík
Zápas se hrál v poměrně rychlém tempu, ale s málo možnostmi k zakončení. Brankář Lyška 
nastoupil v prvním poločase v poli. Druhý poločas již bránil Kůrožroutskou branku a má i cel-
kem velkou zásluhu na vítězství svého týmu.

sokolská louka – dg303 3:7 (1:3) Penalty: 1:2
Branky: M. Dohnal 2, J. Volmut vlastní – J. Volmut 5, Bakula, Sládek
Měl to být bezesporu zápas kola. Přestože se hráči DG sešli pouze v 6 hráčích, tak nedali So-
kolské louce žádnou větší šanci. V bráně exceloval Srkal. Jarda Volmut nejlepší hráč na palu-
bovce. Díky jeho 5 přesným trefám bude určitě znova útočit na nejlepšího střelce ligy. Po dlou-
hé pauze se do týmu DG303 vrátil i manager a kapitán Rosťa Bakula. Jeho sólo téměř přes celé 
hřiště s chladným zakončením bylo bravurní.

otroci – chill 5:4 (2:1) Penalty: 2:2
Branky: D. Calta 2, V. Tesař, M. Hojdekr, M. Machnyk – J. Varyš 2, M. Färber, T. Šmíd
ŽK: P. Fiala – M. Vlk
Otroci nastoupili v nových modrých dresech. Sice po kiksu brankáře prohrávali rychle o je-
den gól, ale poté nováčka soutěže dostali pod velký tlak a dostali se také do vedení 4:1. Mladíci  
z Chill se ale s tímto výsledkem nechtěli smířit a pár minut před koncem dokázali vyrovnat. 
Asi minutu před závěrečnou sirénou se ale znovu prosadili Otroci a pak si již vítězství pohlídali.  
V brance Chill perfektně chytal Janda a nebýt jeho, tak výsledek mohl být i dvouciferný.

los mobardos – 5 samyc 4:6 (1:4) Penalty: 3:1
Branky: D. Vítovec 2, O. Vítovec, J. Fodor – M. Kopecký 3, V. Pasák, M. Pasák, V. Kozel
ŽK: P. Kubát (Los Bombardos)
ČK: V. Kozel (5 Samyc)
Samyce vstoupily do utkání aktivněji a ještě do poločasu si vybudovaly slibný náskok. Ten si do-
kázaly ve druhé půli pohlídat. A jak se zdá i v letošní sezóně se budou moci spolehnout na své-
ho střelce M. Kopeckého, který zaznamenal hattrick.

Fc kik : vodňanská drůbež  5:6 (2:5) Penalty: 0:2
Branky: Jaroš 2, Štrincl, M. Novák, J. Novák - M. Šácha 3, J. Křenek 2, V. Vlášek
Bez ŽK
KIK se dostával do šancí pouze z brejků. I když jejich žalostné střely bravurně chytal nestár-
noucí Jarda Bárta, přece jen se do konce poločasu zapsali do výsledkových listin také oni ato 
rovnou v podobě dvou branek. Drůhý poločas se sice odehrával ve stejném duchu, ale veškeré 
akce Drůbežářů vychytával velmi výborný Jirka Mach, díky kterému se hráči KIK drželi ve hře. 
Své následné brejky navíc dokázali proměnit a 5 minut před koncem se jim podařilo také vy-
rovnat. Pak se hrál fotbal nahoru-dolu. Nakonec se z vítězství mohli radovat drůbežáři, když 15 
vteřin před koncem rozhodl utkání Křenek.
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Bílý text

sobotní utkání kola mezi otroky ohnivé vody a dg303 skončilo spravedlivou dělbou bodů. 
kapři podlehli kůrožroutům, B&d Boys nadělili kiku, sokolská louka 5 samycím a remízou 
skončilo utkání nováčka Fc mexico s los Bombardos. zápas vodňanské drůbeže proti chi-
ll byl odložen.

2. kolo
ve šlágru kola se otroci
smírně rozešli s dg303,
mexico Bere první Bod
SOBOTA, 3. 11. 2012 | PONDěLí, 19. 11. 2012

otroci ohnivé vody – dg303 1:1 (0:0) Penalty: 1:1
Branky: J. Hajný – P. Sládek
Bez ŽK
Zápas se hrál velmi opatrně z obou stran. Poločas 0:0 taky odpovídá průběhu velmi vyrovna-
ného utkání. Postupem času začali mít hráči DG303 mírnější převahu, ale jejich akce končili na 
konstrukci Otrocké svatyně nebo skvěle chytajicím Babickým. 1. gól přišel až v 35. minutě. Slá-
dek napřáhl a nedal Babickýmu žádnou šanci. Na vyrovnání se však nečekalo dlouho. Bače-
ho střelu tečoval těsně před Bínou Hajný. Zápas skončil remízou 1:1, která je pro oba týmy za-
sloužená.
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kůrožrouti – Fc kapr 5:4 (0:2) Penalty: 1:2
Branky: M. Carda 2, J. Funda, F. Sluka – J. Krejčí 2, K. Kortus, V. Tondr
ŽK: D. Folta (Kůrožrouti)
ČK: P. Novák (FC Kapr)
Kapři si velmi rychle vytvořili náskok 2:0, který vydržel až do poločasu. Na začátku druhé půle 
přidali další gól a celkem s přehledem ovládali hrací plochu. Kůrožrouti se ale začali oklepá-
vat a stále zasypávali golmana Nováka svými pokusy. Během krátké chvíle dali 2 góly a začali 
to být oni kdo diktoval tempo hry. To se také projevilo a postupně zápas otočili na 5:3.

Fc kik – B&d Boys 2:7 (1:5) Penalty: 2:1
Branky: F. Holec, D. Svoboda, L. Strynlc – M. Minář 2, T. Kouba 2, T. Janšta, T. Masék, V. Petřík
Bez ŽK
B&D Boys se s úlohou jasného favorita utkání dokázali vypořádat. Celý zápas kontrolovali hru 
a přidávali i góly. Řada brankových příležitostí zůstala nevyužitá, jinak by si hráči FC KIK od-
nesli ještě větší příděl.

sokolská louka – 5 samyc 7:2 (2:1) Penalty: 1:1
Branky: R. Kapusta 2, M. Dunovský, L. Řepa, J. Koleš, V. Tík, M. Kapusta – M. Kopecký 2
ŽK: M. Dunovský (Sokolská louka)
V prvním poločase se Sokolská louka nedokázala prosazovat přes dobře hrající Samyce a v je-
jich hře byla znát značná nervozita. Bronzový ýtm z minulého ročníku si do poločasu stihnul vy-
tvořit pouze jednogólový náskok, který sliboval napínavou druhou půli. V ní už se ale Sokolská 
louka dokázala s rolí favorita vypořádat a dokázala se prosadit také střelecky.

Fc mexico – los Bombardos 6:6 (5:3) Penalty: 1:3
Branky: S. Pelech 3, J. Kureš 2, M. Jílek – M. Bednařík 3, F. Smékal 2, J. Štrombach
Bez ŽK
FC Mexico nastoupilo ke svému historicky druhému utkání ve Vodňanské lize a stejně, jako mi-
nulý týden proti Kaprům, i tentokrát tahalo většinu zápasu za delší konec pomyslného lana. Už 
to vypadalo, že by jeho hráči mohli slavit premiérové 3 body v soutěži, ale Los Bombardos se 
dokázali zvednout a utkání zdramatizovat. V závěru dokonce neproměnili penaltu a tak se oba 
soupeři rozešli smírně. Za Mexico exceloval hattrickem S. Pelech, Los Bombardos táhnul rov-
něž tříbrankový novic M. Bednařík.

chill - vodňanská drůbež   1:10 (0:3) Penalty: 3:2
Góly: Färber - Šácha 4, Vlášek 3, Hačka, Křenek, vlastní (Varyš J.)
Bez karet
Zápas zkušeného s nováčkem se zdál být dle výsledku celkem jednoznačný, ale mladíci z Chi-
ll se nechtěli dát zadarmo. Svou nezkušenost nahrazovali vysokým nasazením a nenecháva-
li drůbežářům mnoho prostoru k rozehrávce a zakončení. Vydrželo jim to ale pouze 1. půli, ve 
které odbrželi pjen 3 branky. Ve druhé už ale nechávali drůbežářům více místa a jejich kombi-
nace jim začala více vycházet, takže si s chutí zastříleli. Od vyššího přídělu zachránil mladíky 
opět dobře chytající Janda. Navíc kdyby si mladíci v útoku více porozuměli a lépe vykombinova-
li řadu svých útočných přečíslení, mohlo být pro ně skóre daleko přijatelnější.
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Bílý text

sobotní trojzápas vodňanské ligy nepřinesl žádné překvapení; otroci si s přehledem pora-
dili s 5 samycemi, sokolská louka v utkání kola předčila Fc mexico a dg303 mladíky z chill. 
ostatní zápasy 3. kola budou odehrány v náhradních termínech.

3. kolo
otroci udrželi první
shootout sezóny, když
deklasovali 5 samyc
NeDěLe, 30. 10. 2011

otroci ohňivé vody – 5 samyc  10:0 (5:0) Penalty:2:3
Branky: M. Zlatohlávek 3, T. Machnyk 3, M. Hojdekr 2, P. Kříž, M. Machnyk (všichni Otroci)
ŽK: R. Bláha (5 Samyc)
Otroci diktovali od první do poslední minuty tempo hry a nepustili Samyce do hry. Ty měly sice 
několik příležitostí alespoň k zaznamenání čestného úspěchu, ale brankář Kříž dokázal uhájit 
první letošní shootout. Navíc si z penalty připsal také vstřelenou branku a pečetil tím přesvěd-
čivé vítězství Otroků ohňivé vody.
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sokolská louka – Fc mexico  4:1 (2:0) Penalty: 1:0
Branky: R. kapusta 2, M. Kapusta, L. Řepa – J. Kureš
Bez ŽK
V 9. minutě byli Sokolíci ve vyložené šanci; ale M.Kapustu vychytal výborným zákrokem bran-
kář Mexica Turek. Jenže z následného rohu se prosadil jeho bratr Radek a Sokolská louka šla 
do vedení. Mexico se ve snaze o vyrovnání začalo tlačit dopředu a Sokolská louka toho dokázala 
zkušeně využívat. V 15. minutě šel už z půlky hřiště sám na brankáře M. Ciml, ale nedosáhl na 
svůj hokejový blafák. Dvě minuty před koncem půle se naopak krásně uvolnil J. Šabršula (FC 
Mexico), když si míč zpracoval na prsa a z otočky těsně minul pravý horní roh Tesařovy bran-
ky. Ve 4. minutě druhé půle měli Mexičani znovu obrovskou příležitost ke skórování, ale nedo-
kázali jí využít a tak se potvrdilo otřepané „nedáš-dostaneš“. Z následného protiúoku se trefi-
la Sokolská louka a tříbrankový náskok už si dokázala zkušeně pohlídat až do konce zápasu.

chill – dg303  4:9 (1:5) Penalty: 1:0
Branky: R. Bakula 2, J. Volmut 2, K. Srkal 2, P. Sládek – M. Färber, D. Rusín, R. Veselý, T. Šmíd
ŽK: M. Färber, R. Veselý, L. Benedikt (všichni Chill)
Obhájce titulu se tentokrát sešel v hojnějším počtu než v předešlých kolech a v souboji s běha-
vými nováčky to pro něj bylo jedině dobře. DGčko bylo celý zápas lepším týmem a krom začát-
ku druhé půle, kdy si vybralo svou klasickou slabší chvilku, kontrolovalo vývoj duelu. O branky 
se takřka rovným dílem podělili všichni hráči z pole.

Fc kik - Fc kapr   2:7 (0:3) Penalty: 3:1
Góly: Svoboda, vlastní (Hucek) - Kortus K., Křenek, Štěch, Krejčí, Brůžek, Hucek, Staněk
ŽK: Brůžek (FC Kapr)
Večerní zápas se vyvíjel dle očekávání. Kapři drželi míč více ve své moci a zakládali jeden útok 
za druhým. Hráči KIKu se sice po nedělním velmi špatném utkání zlepšili, ale přidali trochu 
také na tvrdosti. Ve 2. půli se hra více vyrovnala, ale Kapři už si svůj výsledek hlídali a nebo je-
jich šance vychytával Mach.

kůrožrouti – los Bombardos  6:4 (6:3) Penalty: 0:3
Branky: M. Carda 3, J. Funda, F. Sluka, V. Polanský – O. Vítovec, S. Šteier, M. Nousek, T. Blažek
ŽK: T. Konvička (Los Bombados)
ČK: D. Řezáč – J. Fodor, F. Smékal (2 ŽK)
Los Bombardos od začátku svého soupeře přehrávali a začali se prosazovat také střelecky. 
Než se vůbec Kůrožrouti stačili na palubovce rozkoukat, prohrávali už 3:0. Jenže pak jakoby 
Los Bombardos vypustili zbytek utkání a soupeř trestal. Ještě do poločasu výsledek otočil a ve 
druhé půli už si ho dokázal pohlídat. Ve vyhecovaném zápasu padly hned 3 červené karty.

B&d Boys – vodňanská drůbež 4:9 (3:4) Penalty: 1:2
Góly: Turek, Masék, Polanský, Minář – Hačka 4, Urban 2, Šácha 2, Křenek
Bez karet
Nedělní dohrávka nenalákala do haly skoro žádného fanouška. Hrálo se v tréninkovém tempu, 
ale kontrolu nad míčem měli více drůbežáři. Boys hráli se zkušeným týmem z Drůbeže vyrov-
nanou partii pouze první poločas. Ve druhém poločase se již ukázala ona zkušenost z Vodňan-
ské ligy a lehce tým Boys porazili.
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Bílý text

ve 4. kole bylo šlágrem dne utkání mezi vodňanskou drůbeží a dg303. i když byl zápas po-
znamenaný problémy se sestavami na obou stranách, nabídl nakonec vysoký počet branek. 
o dramatický vývoj ale nebyla nouze ani v ostatních zápasech dne.

4. kolo
dg303 mělo znovu 
proBlémy se sestavou 
a podlehlo drůBežářům
NeDěLe, 18. 11. 2012

dg303 – vodňanská drůbež 7:9 (1:4) Penalty: 2:0
Góly: Kukla 3, Hájek 2, Sládek, Bakula – Hačka 6, Šácha, Urban, Valenta
Bez karet
Dégéčko hrálo celý zápas bez střídání a drůbežáři disponovali pouze jedním hráčem na stří-
dačce. V 1. půli bylo vidět mnoho nepřesností na obou stranách a hrálo se převážně mezi váp-
ny. Protože hráči DG trefili v 1. půli 4x tyč, šlo se do přestávky s výsledkem 1:4. Po přestávce 
už se hráči obou týmů rozkoukali a hra se viditelně zlepšila. Drůbežáři si svůj náskok hlídali  
a i díky 6 přesným zásahům Hačky se mohli radovat z důležitého vítězství.

Zá
kl

ad
ní

 č
ás

t

B&d Boys – Fc kapr 4:7 (1:5) Penalty: 1:2
Góly: Minář, Hoffman P., Vaněček, vlastní (Brůžek) – Budín 2, Štěch 2, Kortus K., Brůžek, Mar-
chal
ŽK: Hoffman V. – Max
Zápas se od začátku rozehrál do rychlého tempa a Kapři ukázali svou dlouholetou zkušenost  
z ligy, když si velmi rychle udělali vysoký náskok 3:0. Ke konci 1. půle došlo k nešťastnému 
střetu hráče Kaprů s brankářem Kupkou (B&D Boys), který si odnesl tržnou ránu na hlavě.  
Po ošetření ale nenechal své hráče na pospas soupeři a zápas s obvázanou hlavou dochytal. 
Ve 2. půli se hráči kaprů zaměřili na uhájení svého náskoku a do útoku se hnali pouze z brejků. 

chill – 5 samyc 4:3 (1:3) Penalty: 2:1
Góly: Varyš J. 2, Färber, Veselý – Pasák M., Kopecký, vlastní (Varyš J.)
ŽK: Veselý, Šmíd – Kozel, Pasák M.
Zápas začal velmi nervózně a díky vlastnímu gólu Varyše se Samyce hned v 1. minutě ujali ve-
dení. Do konce poločasu byli lepším týmem a do přestávky šli zaslouženě s dvougólovým vede-
ním. Po ní už ale začali být mladíci rovnocenným soupeřem a postupně začali Samyce tlačit na 
jejich polovině. Těm postupně docházel dech a Chill začal trestat a dočkal se i vyrovnání. V sa-
motném závěru vycítili houževnatí mladíci svojí šanci a 25 vteřin před koncem se jim podařilo 
dát rozhodující branku utkání.

Fc kik – los Bombardos 1:10 (0:4) Penalty: 1:3
Góly: Svoboda – Šteier 6, Smékal 3, Štrombach
ŽK: Čečka, Novák M. – Šteier
Bombardos vlítli do zápasu jako uragán a zasypávali brankáře KIKu jednou střelou za dru-
hou. Postupně se začali i zapisovat do listiny střelců, kdežto KIK ohrožoval jejich branku pou-
ze sporadicky. Bombardos byli celý zápas jasně lepší a spíš to vypadalo jako hra kočky s myší. 
Za Bombardos nastoupila i nová akvizice Standa Šteier, který se ve své premiéře ve Vodňanské 
lize blýsknul 6 přesnými zásahy. Za KIK se v samotném závěru alespoň čestně trefil Svoboda.

otroci ohnivé vody – Fc mexico 7:5 (4:0) Penalty: 1:0
Góly: Machnyk T. 3, Bače 2, Hajný, Zlatohlávek – Beneš 2, Mottl, Jirkovský, Jílek
Bez karet
Zápas začal velmi opatrně a oba týmy se nejdříve okoukávali. Otroci postupně začali přebírat 
iniciativu zápasu a více se tlačili do útoku. Postupně si začali vytvářet gólový náskok a v brance 
je držel dobře chytající Babický. Ve druhé fázi pokračovali ve svých úspěšných útocích a skóre 
se v jejich prospěch stále rozrůstalo. Když už 5 minut před koncem vedli 7:1, polevili a do hry se 
naopak začali dostávat hráči Mexica, jejichž tlak postupně rostl. Vypadalo to na dramatický zá-
věr, ale z vítězství se nakonec radoval zkušenější tým Otroků.

kůrožrouti – sokolská louka 4:4 (1:3) Penalty: 2:2
Góly: Sluka M., Hroneš M., Funda, Brych – Řepa 3, Kapusta R.
ŽK: Hroneš M. – Dunovský M.
Na obou stranách bylo k vidění mnoho nepřesností v rozehrávce a s minimem šancí ke skóro-
vání. Sokolská louka sice po poločase vedla 3:1, ale Kůrožrouti zápas otočili a snažili se pohlí-
dat si výsledek. Už to vypadalo, že opravdu vyhrají, ale Sokolda se v posledním útoku přeci je-
nom dočkala vyrovnání, když 4 vteřiny před koncem završil svůj hattrick Řepa.
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Bílý text

v 5. kole vodňanské ligy zvítězili drůbežáři nad kapry, dgčko překvapivě ztratilo se samy-
cemi, B&d Boys dle předpokladu přehráli los Bombardos, v souboji nováčků se radovalo 
mexico, sokolská louka si poradila s kikem a v utkání kola otroci smetli kůrožrouty.

5. kolo
sokolská louka točila
v 5. kole dvanáctku
a uhájila shootout
SOBOTA, 24. 11. 2012

Fc kapr : vodňanská drůbež   3:6 (1:2) Penalty: 2:2
Góly: Tondr, Staněk, Hucek – Urban 3, Šácha 2, Křenek
Bez karet
Na začátku hracího dne se spolu utkali jedni z nejzkušenějších týmů ligy a tak se dalo čekat pa-
rádní utkání. Zápas nadprůměrné úrovně byl velmi vyrovnaný a ve vysokém tempu. Oba týmy 
skvěle drželi jejich brankáři. U Kaprů Novák a na straně drůbežářů legendární Jarda Bárta.  
Z vítězství se nakonec radovala Drůbež, která byla více produktivnější a Kaprům chybělo v za-
končení trochu štěstí, protože nastřelili několikrát konstrukci drůbežářské svatyně.
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dg303 : 5 samyc   6:6 (3:1) Penalty: 1:2
Góly: Štěch 2, Sládek 2, Polák, Srkal – Kopecký 3, Kvěch 2, Šulc S.
ŽK: Sládek – Bareš
DG mělo opět problémy se sestavou a tak začali bez střídání. Hra byla zpočátku vyrovnaná, ale 
k DG se postupně připojili další 3 hráči a začali přebírat utkání do své moci. Samyce se ale ne-
vzdávaly a ve 2. půli byli dégéčku rovnocenným soupeřem. DG podalo výkon pod svůj standard 
a Samyce z toho vytěžily pro ně velmi cennou remízu, což je pro mnohé  velké překvapení.

B&d Boys : los Bombardos  7:2 (2:2) Penalty: 3:3
Góly: Polanský 3, Janšta 2, Masék 2 – Bednařík 2
ŽK: Vítovec O., Fodor (oba Los Bombardos)
Byl to velmi vyrovnaný zápas, ale s mnoha nepřesnostmi v rozehrávce. Na obou stranách bylo 
k vidění zahození mnoha ložených šancí. Ve 2. půli se hraB&D Boys viditelně zlepšila a začali  
i proměňovat své šance. Hattrickem se zaskvěl kapitán Polanský, který své hráče neustále po-
vzbuzoval a hecoval k lepšímu výkonu. Díky tomu se nakonec mohli Boys radovat z vítězství.

chill : Fc mexico   3:9 (1:4) Penalty: 2:1
Góly: Färber, Varyš J., Veselý – Jirkovský 4, Jílek, Pelech, Šabršula, Mottl, Kureš
ŽK: Varyš J., Šmíd, Benedikt L. – Šabršula
Utkání nováčků ligy nenabídlo zrovna kvalitní fotbal. Mladíci se snažili svého soupeře přebě-
hat , ale hodně chybovali v rozehrávce. Mexico si velmi rychle udělalo náskok 4:0 a zápas si s 
jistotou hlídalo. Čekalo na chyby soupeře a hrozilo z brejků. Mladíkům postupně začal dochá-
zet dech a tak začala převažovat hra Mexica na jejich půlce. V čele s nejlepším hráčem zápa-
su Jirkovským, který vsítil 4 branky si mexikáni s chutí zastříleli a připsali si premiérové vítěz-
ství ve Vodňanské lize.

Fc kik : sokolská louka   0:12 (0:7) Penalty: 1:2
Góly: Dunovský P. 3, Řepa 2, Kapusta M. 2, Tesař,Ciml, Tík, Dunovský M., vlastní (Novák M.)
Bez karet
Sokolda hned od začátku držela míč ve své moci a diktovala tempo celé hry ze své zabezpeče-
né obrany. Hráči KIKu se k míči pomalu vůbec nedostali, protože skvěle hrající sokolda jim ho 
vůbec nepůjčovala. KIK podal opravdu žalostný výkon a tak si hráči Sokolské Louky s chutí za-
stříleli a to ještě neproměnili hromadu šancí nebo jim je zlikvidoval gólman Zdeněk Mach. Mezi 
střelce Sokoldy se zapsal i krásnou šibenicí z půlky branká řMilan Tesař, který v tomto zápase 
neměl v bráně moc práce a vychytal čisté konto.

otroci ohnivé vody : kůrožrouti   9:2 (5:0) Penalty: 1:0
Góly: Veselý 3, Calta 2, Machnyk T., Machnyk M., Chrášťanský, Tesař – Hroneš M., Funda
ŽK: Vondráček (Kůrožrouti)
Očekával se opravdu vyrovnaný zápas. Utkání kola se hrálo ve vysokém tempu. Více ze hry měli 
Otroci, kteří si udělali do poločasu velmi klidný náskok 5:0. Kůrožrouti sice taky hrozili, ale je-
jich šance končili na vynikajícím brankáři Křížovi. Otroci si ve 2. poločase již náskok hlídali. Už 
to vypadalo, že by v tomto kole byla dvě čistá konta, ale i Kůrožrouti se v závěru zapsali do stře-
leckých listin. Poprvé prolomil svou střeleckou smůlu hráč Otroků Veselý a to dokonce hned 
3x.
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Bílý text

v 6. kole vodňanské ligy se o největší překvapení postaralo 5 samyc, když si připsaly vítěz-
ství nad loňským finalistou vodňanskou drůbeží. ale ani v dalších zápasech hracího dne ne-
měli favorité snadnou úlohu.

6. kolo
samyce si po dg303
vyšláply také 
na vodňanskou drůBež
NeDěLe, 9. 12. 2012

5 samyc – vodňanská drůbež 9:7 (4:3) Penalty:2:2
Branky: M. Kopecký 6, T. Kvěch 2, J. Bareš - Vlášek 5, Baloušek, Křenek
ŽK: Kozel, Kvěch (oba 5 Samyc)
Samyce navázaly na svůj výborný výkon z 5. kola, kdy dokázaly obrat o body DG303, a také  
s druhým loňským finalistou hrály naprosto vyrovnanou partii. Brankově se opět zaskvěl spo-
lehlivý střelec Samyc Marek Kopecký, který se trefil hned 6x (!) a rozhodujícím dílem tak při-
spěl k překvapivému vítězství svého týmu. Nebýt řady zbytečných chyb, kdy Samyce doslova 
nabídly Drůbežářům několik gólů, mohl být konečřný rozdíl daleko vyšší.
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Fc kapr - los Bombardos 4:4 (2:3) Penalty: 3:3
Branky: Marchal 2, Tondr, Staněk – Šteier 3, Blažek
ŽK: Tondr, Budín – Šteier, Vítovec D.
Favorit zápasu vstoupil do utkání poměrně lehkovážně a za své podcenění byli Kapři potrestá-
ni poločasovým vítězstvím svého soupeře. Los Bombardos letos vhodně doplnili kádr a ukazu-
jí, že ve Vodňanské lize již není slabých týmů, na kterých by soupeři lehce sbírali body. Ziskem 
bodu z duelu s Kapry Los Bombardos navázali na úvodní překvapení kola, kdy Drůbež podleh-
la 5 Samycím.

dg303 – Fc mexiko 9:1 (3:1) Penalty: 1:3
Branky : Sládek 3, Hájek a Volmut 2, Kukla, Srkal – Mottl
Bez ŽK
Po dvou úvodních překvapeních a ztrátách favoritů se vzhledem k neustávajícím problémům se 
setavou DG303 čekalo, jak si obhájce titulu poradí s nováčkem FC Mexico. Po pomalém rozjez-
du ale hráči DGčka kontrolovali celý průběh zápasu a soupeře k ničemu nepouštěli. Drželi míč 
a postupně přidávali také branky. Hattrickem se zaskvěl Sládek.

B&d Boys - sokolská louka 1:2 (1:1) Penalty: 2:3
Branky: Minář – Koleš 2
ŽK: Turek – Kapusta R.
Utkání kola bylo velmi vyrovnané po celou dobu zápasu. Pevná obrana Sokolíků nedávala běha-
vým Boys moc prostoru k zakončení a naopak Louka čekala na svoji příležitost. Vítězná branka 
nakonec padla až pár minut před koncem, když se podruhé prosadil Koleš. Vzhledem k vývoji 
by tomuto zápasu slušela remíza a zasloužená dělba bodů, ale vyhrál zkušenější tým.

chill – kůrožrouti 4:6 (1:2) Penalty: 1:1
Branky: Varyš 2, Benedikt O., Faerber - M. Sluka a Michal Carda 2, Martin Carda, Daniel Hro-
neš
Bez ŽK
Zápas se hrál poměrně v pomalém tempu s čekáním na chyby soupeře. V 1. půli byla hra velmi 
vyrovnaná, ale snad pro všechny útočníky na place byla branka zakletá. Po poločase se rych-
le rozkoukali Kůrožrouti a začali si vytvářet herní i gólovou převahu. Mladíci z Chill se ale ne-
chtěli vzdát a až do konce utkání velmi srdnatě bojovali. Nicméně nakonec se radoval ze zisku 
3 bodů tým Kůrožroutů.

Fc kik – otoci ohnivé vody 4:7 (2:5) Penalty: 3:1
Branky: Jaroš, Novák, Štryncl, Čečka – T. Machnyk a Calta 2, Zlatohlávek, M. Machnyk, Marinov
ŽK: P. Kříž (Otroci)
Poslední zápas 6. kola měl jasného favorita již před zápasem. Hráči KIKu se ale nechtěli nechat 
zahanbit aspirantem na vítězství v základní části a zápas rozběhali do rychlého tempa se sna-
hou napravit si reputaci z předchozích bídných duelů. Útočníci Otroků však byli proti a zaměst-
návali brankáře KIKu jednou střelou za druhou. Ve 2. poločase již Otroci polevili a hlídali si vý-
sledek do konce utkání. Nejlepší hráč na hřišti byl brankář KIKu J. Mach. Nebýt jeho, tak hlavně 
v 1. půli by svítilo na výsledkové tabuli dvouciferné číslo.

www.vodnanskaliga.cz



2524

Bílý text

v 7. kole vodňanské ligy se tentokráte žádné překvapení nekonalo; favorité si dle předpo-
kladů poradili. v divácky atraktivní přestřelce se pak radovalo dg303 z vítězství nad kůro-
žrouty.

7. kolo
otroci ohnivé vody 
drží neporazitelnost,
kik je ze hry o playoFF
SOBOTA, 15. 12. 2012

los Bombardos – vodňanská drůbež 4:6 (1:3) Penalty: 1:2
Góly: Bednařík 2, Vítovec D., vlastní (Urban) – Šácha 2, Křenek 2, Baloušek, Mužík
ŽK: Vítovec O. (Los Bombardos)
ČK: Blažek (Los Bombardos)
Na obou stranách byla vidět spousta nepřesností v zakončení. Ve vyhecovaném závěru byl po 
hrubém faulu vyloučen Blažek a díky jeho nesportovnímu chování vůči mantinelu a jeho po-
škození, byla hra na pár minut přerušena. Drůbežáře podržel skvěle chytající Bárta a tak se 3 
body připisují zkušenějšímu týmu, který si v závěru svůj dvougólový náskok takticky pohlídal. 

Zá
kl

ad
ní

 č
ás

t

5 samyc – Fc mexico 6:3 (2:2) Penalty: 2:2
Góly: Kvěch 4, Kozel, Šulc S. – Šabršula, Mottl, Jirkovský
ŽK: Bareš – Kureš
Samyce, povzbuzené minulou výhrou nad Vodňanskou drůbeží, chtěly potvrdit svojí formu, opět 
naplno bodovat a hned od začátku byly lepším týmem. V ůvodu sice prohrávali, ale dvěma rych-
le vstřelenými góly utkání otočily. Postupně se však hra začala vyrovnávat a do poločasové pře-
stávky odcházely oba týmy s nerozhodným výsledkem. Do druhého poločasu vkročili lépe hrá-
či Mexica a znovu vedli o gól. Samyce se ale nezalekly a i díky 4 trefám Kvěcha si připsaly další 
3 body do tabulky za vítězství nad nováčkem ligy.

Fc kapr – sokolská louka 2:7 (0:2) Penalty: 2:2
Góly: Budín, Štěch – Kapusta R. 2, Koleš 2, Dunovský M. 2, Ciml
ŽK: Ciml (Sokolská louka)
Utkání začalo poněkud nervózně a žádný z týmů se nedokázal dostat do větší kombinace. Do 
konce první půle se přeci jenom rychleji rozehrála Sokolda a odcházela do pauzy s dvougólo-
vým vedením. Na začátku druhé půle se sice Kaprům podařilo snížit, ale poté již převzali ini-
ciativu zápasu do svých rukou hráči Sokolské louky a s přehledem zvítězili. Kapři dnes podali 
opravdu špatný výkon a jedině brankář Novák je zachránil od většího přídělu.

dg303 – kůrožrouti 16:10 (7:5) Penalty: 2:2
Góly: Kukla 5, Volmut 5, Hájek 3, Polák, Sládek, Srkal – Sluka M. 3, Sluka F. 2, Funda 2, Folta, 
Brych L., vlastní (Kukla)
Bez karet
Hráči DG se opět sešli v malém počtu, ale i přesto Kůrožrouty ihned zatlačili na jejich půlce a 
stříleli jeden gól za druhým. Za stavu 7:2 pár minut před koncem 1. půle jakoby Kůrožrouti oži-
li. Rychle se jim podařilo vstřelit 3 branky a do pauzy diktovali tempo hry. Od začátku 2. půle 
se hrál velmi ofenzivní fotbal z obou stran. V této přestřelce se díky pěti trefám Kukly a Volmu-
ta radoval nakonec tým DG303. Zápas nadprůměrné úrovně sledovalo v hledišti mnoho diváků, 
které jistě střelecky i herně potěšil.

B&d Boys – otroci ohnivé vody 1:3 (1:3) Penalty: 2:2
Góly: Minář – Tesař 2, Machnyk T.
ŽK: Hajný (Otroci ohnivé vody)
Zápas začal poměrně v rychlém tempu a vypadalo to na další přestřelku, ale oba týmy drže-
ly jejich brankáři. Na straně Boys Hlaváč a na straně Otrocků Babický. Ve druhém poločase se 
spíše vyčkávalo na chybu soupeře. Když už se ale nějaký tým dostal k zakončení, tak útočníci 
selhali. Nakonec se radoval tým Otroků, který tak stále drží neporazitelnost.

chill – Fc kik 9:2 (4:2) Penalty: 2:3
Góly: Veselý 3, Janda 2, Färber, Protiva, Rusín, Varyš J. – Novák P., Kvěch
ŽK: Benedikt O., Protiva (oba Chill)
Hráči KIKu se asi opět špatně vyspali a vstoupili do zápasu opravdu mizerně. Jako rozehrávají-
cí tým špatně rozehráli a Chill hned potrestal jejich nekoncentrovanost v 7. vteřině gólem. Mla-
díci z Chill byli oproti soupeři velmi běhaví a hladovější po vítězství. Jirka Mach si v bráně KIKu 
nestačil ani na chvilku oddechnout a už se na něj valil další útok. Znovu tak jen díky němu není 
skóre rozdíl ve skóre vyšší.

www.vodnanskaliga.cz



2726

Bílý text

v 8. kole bylo největším překvapením vítězství chillu nad B&d Boys, kterým se nováček ligy 
vrátil do boje o družba playoff 2013.

8. kolo
chill se vítězstvím nad
B&d Boys vrátil do Boje
o družBa playoFF 2013
SOBOTA, 22. 12. 2012

Fc mexico – vodňanská drůbež   5:10 (2:4) Penalty:  1:2
Góly:  Beneš V. 2, Beneš P., Kureš, Pelech – Šácha 5, Valenta 3, Řehoř, Mužík
Bez karet
První poločas byl herně vyrovnaný, ale do přestávky odcházela Drůbež s nepatrným náskokem. 
Ve druhém poločase se hra zkušenějších Drůbežářů zlepšila a ti měli daleko více ze hry. Cel-
kem 5x se trefil nejlepší střelec Drůbeže Martin Šácha, který každoročně bojuje o nejlepšího 
střelce. V brance Mexica skvěle chytal Turek, který zabránil mnoha dalším příležitostem sou-
peře.
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los Bombardos – sokolská louka   4:7 (2:1) Penalty: 1:2
Góly: Vítovec D., Šteier, Štrombach, Smékal – Řepa 2, Ciml M. 2, Ciml J., Koleš, Kapusta R.
ŽK: Vítovec O., Šteier – Kapusta R., Kapusta M.
Zápas rozdílných poločasů. V tom prvním byli překvapivě lepší Bombardos a hráli velmi po-
hledný a rychlý fotbal. Do poločasu tak odcházeli s jednobrankovým vedením. Ve druhém polo-
čase už ale jejich hra neměla takový náboj a více ze hry měli čím dál víc Sokolíci, kteří toho do-
kázali využít i gólově a urvali vítězství na svoji stranu.

5 samyc – kůrožrouti   3:3 (2:2) Penalty: 3:11
Góly: Kopecký 2, Šulc S. – Brych L., Sluka M., Carda Mich.
ŽK: Kozel, Kvěch (oba 5 Samyc)
Oba týmy hodně kazily v rozehrávce, a proto branku soupeře ohrožovaly opravdu málo. Ve dru-
hém poločase se hra Samyc trochu zlepšila a její střelci se dostávali do slibných pozic, nicmé-
ně v brance Kůrožroutů byl výborný Liška, díky kterému mají Kůrožrouti alespoň bod.

Fc kapr – otroci ohnivé vody   3:8 (2:4) Penalty: 2:1
Góly: Tondr 2, Brůřek – Zlatohlávek 3, Hojdekr 2, Hajný, Tesař, Machnyk M.
ŽK: Hucek, Budín – Fiala
Kapři byli ze začátku aktivnější a Otrokům se nedařilo kombinovat. Postupem času však zača-
li Otroci svého soupeře přehrávat. Kapry držel ve hře brankář Novák, který zlikvidoval mnoho 
šancí Otroků.  Bitvu dvou nejzkušenějších týmů soutěže ale nakonec ovládli Otroci. Výsledek 
může být pro Kapry celkem přijatelný, nicméně každá další bodová ztráta již pro ně může zna-
menat vypadnutí z elitní osmičky zajišťující Družba Playoff 2013.

dg303 – Fc kik 19:1 (6:0) Penalty: 1:1
Góly: Kukla 6, Volmut 6, Sládek 3, Polák 3, Srkal – Svoboda
Bez karet
Toto utkání mělo svého favorita již před začátkem. Dégéčko se jako již tradičně v této sezóně 
sešlo pouze s jedním hráčem na střídačce, ale i to jim na KIK stačilo a hra kočky s myší mohla 
začít. 6 brankami se blýskli Kukla a Volmut. Čestnou trefu zaznamenal za KIK Svodboda. Skó-
re mohlo být daleko vyšší, ale buď útoky DG končili mimo branku nebo je likvidoval Jirka Mach.

B&d Boys – chill   3:8 (1:3) Penalty: 0:3
Góly: Polanský, Masék, vlastní (Benedikt O.) – Varyš J. 4, Janda, Šmíd, Benedikt O., Benedikt L.
ŽK: Kouba, Polanský, Masék – Benedikt L., Varyš L.
ČK: Kouba (B&D Boys)
Zápas se rozjel do vysokého tempa již od samého začátku. První poločas byl velmi vyrovna-
ný, ale přesnější mušku měli mladíci z Chill a šli do pauzy s mírným brankovým náskokem.  
Ve druhém poločase svůj náskok velmi rychle navýšili a ovládali palubovku. Už během zápasu 
se pak ozývaly hlasy, že k mladíkům z Chillu byl sudí přívětivější, nicméně je nutno podotknout, 
že mladíci byli i bez toho lepším týmem.
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Bílý text

v 9. kole si první letošní porážku připsali otroci ohnivé vody, kteří překvapivě podlehli los 
Bombardos. situace na čele tabulky se tak ještě více zamotala.

9. kolo
los BomBardos 
překvapivě porazili 
otroky ohnivé vody
ÚTeRý, 25. 12. 2012

Fc mexico – kůrožrouti 3:5 (2:2) Penalty: 2:2
Góly: Pelech, Šabršula, Beneš P. – Carda Martin 4, Sluka F.
ŽK: Vlach, Kureš, Beneš P. (všichni FC Mexico)
Zápas začal velmi nervózně a oba týmy spíše vyčkávaly na chybu soupeře. První poločas byl vy-
rovnaný a vítěze by v tomto duelu nikdo netipoval. Po změně stran začali Kůrožrouti více útočit 
a díky 4 trefám Martina Cardy a výborně chytajícímu Liškovi zápas vyhráli. Tým Mexica má už 
jen teoretickou šanci postoupit do letošního Družba Playoff.
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los Bombardos – otroci ohnivé vody 4:2 (2:2) Penalty: 1:3
Góly: Brožík 2, Smékal, Šteier – Hajný, Tesař
ŽK: Brožík – Fiala, Hajný, Zlatohlávek
Tento zápas měl jasného favorita, ale hráči Bombardos jakoby pod stromečkem našli recept 
na dosud neporažené Otroky. V prvním poločase se hra přelínala nahoru-dolů. V tom druhém 
sice Bombarďákům docházel dech a přenechávali více ze hry Otrokům, ale jejich útočníci neby-
li ve formě a branku pomalu ani neohrozili. Naopak Bombardos vycítili svoji šanci a dvěma góly 
strhli vítězství na svou stranu a připravili tak Otrokům nečekanou první porážku.

5 samyc – Fc kik 14:2 (5:1) Penalty: 0:1
Góly: Kvěch 7, Kopecký 4, Pasák V., Tesař, Šulc S. – Kvěch, Svoboda
ŽK: Kvěch (5 Samyc)
Samyce si do zápasu přinesly střeleckou formu. 7 góly se blýsknul Tomáš Kvěch a nebýt v brá-
ně KIKu Jirka Mach, tak mohlo být skóre opět daleko vyšší. Pro diváka to byl jinak velmi nudný 
zápas a celkový dojem nezachránil ani vysoký počet gólů.

Fc kapr – chill 1:5 (0:3) Penalty: 3:1
Góly: Staněk – Varyš J. 3, Šmíd, Rusín
ŽK: Brůžek – Varyš J., Šmíd
Kaprům se již dlouho nepodařilo vyhrát a tak si chtěli konečně nějaké ty body urvat od letošní-
ho nováčka. Jenže mladíci jsou na koni a výhrou by si téměř zajistili jistotu Družba Playoff 2013. 
Zápas tedy rozběhali do vysokého tempa a díky rychlému napadání nedávali Kaprům mnoho 
místa pro rozehrávku. Ti v obraně dělali spoustu chyb, jenž mladíci dokázali několikrát potres-
tat, a tak se z vítězství mohl radovat Chill.

dg303 – B&d Boys 5:2 (2:0) Penalty: 2:1
Góly: Hájek 3, Bakula, Polák – Chaluš, Kouba
Bez karet
Klasicky; DGčko se opět sešlo v malé sestavě, ale vypadá to, že týmu to takhle svědčí. Po celý 
zápas si hráli svoji hru a kluky z Boys nechali běhat. Přidali postupně i nějaký ten gól a připsali 
si další vítězství. A díky zaváhání Otroků se dokonce vrátili do boje o první příčku.

sokolská louka – vodňanská drůbež 3:3 (1:0) Penalty: 2:2
Góly: Koleš, Ciml M., Trnka – Hačka, Mužík, Křenek
ŽK: Hačka (Vodňanská drůbež)
Na utkání kola si museli diváci sice počkat až do neděle, ale kdo přišel tak neprohloupil. Zápas 
dvou tradičních rivalů z nabídl velmi taktický fotbal. Hráči Sokoldy sázeli opět na svoji dobrou 
obranu a nenechávali útočníkům soupeře mnoho prostoru. V bráně Drůbeže podal excelentní 
výkon Bárta. Už to vypadalo na výhru Sokolíků, ale v závěru se ještě trefil Křenek. Dle průbě-
hu utkání je dělba bodů zasloužená.
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Bílý text

v 10. kole si další ztráty připsala vodňanská drůbež i otroci ohnivé vody a toho dokázalo vy-
užít dg303. to se díky lepšímu skóre vyšvihlo do čela ligy a před posledním kolem má vlast-
ní obhajobu první příčky po základní části ve svých rukách, resp. nohách.

10. kolo
otroci znovu ztratili
a přepustili místo 
na čele taBulky dg303
SOBOTA, 29. 12. 2012

kůrožrouti – vodňanská drůbež 11:3 (3:2) Penalty: 3:2
Góly: Sluka M. 4, Funda 4, Sluka F. 2, Hroneš M. – Šácha 3
ŽK: Folta 2x, Vondráček – Mužík
ČK: Folta (2x ŽK)
První poločas byl velmi vyrovnaný. Od začátku druhé půle ale začali Kůrožrouti tlačit svého 
soupeře a byli výrazně lepším týmem. Hlavně se jim ale dařilo v koncovce, když se 4x trefil Slu-
ka M. a Funda. Oproti tomu hráči Drůbeže, až na Šáchu, který zaznamenal hattrick, nemoh-
li najít žádný recept na překonání Lišky. Vysoká výhra Kůrožroutů je v tomto duelu zasloužená.
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sokolská louka – otroci ohnivé vody 2:2 (1:0) Penalty: 3:3
Góly: Řepa, Kapusta R. – Tesař, Hojdekr
ŽK: Ciml M. (Sokolská louka)
Jako druhý zápas byl na pořadu dne souboj o čelo tabulky. Zápas byl velmi taktický od obou 
týmů a čekalo se na jakékoliv zaváhání soupeře. Do pauzy odcházeli s mírným náskokem So-
kolíci. Do druhého poločasu ale vstoupili lépe Otroci a podařilo se jim rychle vyrovnat. Jenže 
vzápětí našla Sokolda znovu recept na Babického a opět urputně bránila jednobrankový ná-
skok. Hráči Otroků vsadili na konci vše do útoku a to se jim vyplatilo vstřeleným gólem a ales-
poň dělbou bodů.

Fc mexico – Fc kik 6:3 (4:0) Penalty: 0:2
Góly: Kureš 2, Beneš V., Beneš P., Šabršula, Pelech – Mach J. 2, Svoboda
Bez karet
Hráči Mexica hráli od samého začátku lepší fotbal a rychle začali střílet také góly. Znovu to vy-
padalo že by si hráči KIKu odnesli debakl, ale jakoby se u nich probudil nějaký duch vítězství  
a po pauze začali diktovat tempo hry a přehrávat svého soupeře. Hráče Mexica to natolik rozho-
dilo, že se jim přestalo dařit v rozehrávce a dovolili tak svému soupeři stáhnout brankový roz-
díl. Nicméně žádná senzace se nekonala.

los Bombardos – chill 3:8 (3:3) Penalty: 1:2
Góly: Šteier 2, Štrombach – Färber 3, Varyš J. 2, Benedikt L., Veselý, vlastní (Vítovec O.)
ŽK: Smékal – Jirouš
Zápas se hned od začátku rozehrál do rychlého tempa a mladíkům se velmi brzo podařilo vsí-
tit tři góly. Zaskočení Bombardos ale svého soupeře začali přehrávat a ještě do poločasu se 
jim podařilo vyrovnat. Do druhé půle opět vlétli nabuzení mladíci z Chillu lépe a dalšími rych-
le vstřelenými góly rozhodli o svém vítězství. Touto výhrou si jako nováček ligy pojistili účast  
v Družba Playoff 2013.

5 samyc – B&d Boys 1:4 (0:4) Penalty: 2:1
Góly: Kopecký – Hoffman P. 2, Petřík, Chaluš
ŽK: Tesař (5 Samyc)
Boys již 4 zápasy v řadě nevyhráli, a tak museli v tomto zápase jednoznačně bodovat, aby si 
ještě udrželi nějakou šanci probojovat se do letošního Družba Playoff. Hned od začátku lépe 
kombinovali a svým urputným bráněním dokázali útočníky soupeře eliminovat. Toto důležité 
vítězství vlastně rozhodli již v prvním poločase. Ve druhé fázi zápasu stačil Kopecký už jen za-
znamenat čestný úspěch. 

Fc kapr – dg303 6:7 (1:4) Penalty: 0:2
Góly: Marchal 2, Brůžek, Štěch, Křenek, Budín – Volmut 2, Kukla, Srkal, Sládek, Bakula, Hájek
ŽK: Filip (FC Kapr)
Hráči DG se konečně sešli v plnějším počtu a tak to vypadalo, že si s týmem Kaprů v klidu pora-
dí. V prvním poločase bylo Dégéčko lepším týmem. Ve druhém již polevili na koncentrovanos-
ti a dali tak šanci svému soupeři. Kapři se jí ihned chytli a hráče DG začali okamžitě přehrávat  
a přišel dokonce trest v podobě jejich vedení. S porážkou, ale nakonec ani s remízou, se však 
DG smířit nechtělo a tak v závěru dokázalo vstřelit 2 branky a strhnout vítězství na svou stranu. 

www.vodnanskaliga.cz
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Bílý text

v dramatickém závěru základní části bylo rozřešeno, které týmy na sebe narazí v letošním 
družba playoff 2013. díky gólu 10 vteřin před koncem nakonec 1. příčku uhájilo dg303, ale o 
dramatické okamžiky nebylo nouze ani v dalších zápasech 11. kola.

11. kolo
dg303 uhájilo první
příčku gólem 10 sekund
před koncem
SOBOTA, 5. 1. 2013

otroci ohnivé vody – vodňanská drůbež 8:4 (6:3) Penalty: 1:2
Góly: Zlatohlávek 3, Bače 2, Hojdekr, Machnyk M., Machnyk T. – Šácha 2, Urban, Valenta
ŽK: Tesař, Kříž F. – Řehoř
Hned v úvodu hracího dne bylo na pořadu utkání kola, které ještě mohlo zamíchat špičkou ta-
bulky. Drůbežáři se ujali vedení již v páté vteřině zápasu; skoro přes celé hřiště napřáhl Urban 
a těsně před brankovištěm tečoval Šácha. Pak ale začali úřadovat Otroci a rychle skóre obrá-
tili ve svůj prospěch. Ve druhém poločase si svůj náskok hlídali a hráli pouze na brejky. Byli po 
celý zápas lepším týmem a zaslouženě vyhráli.
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kůrožrouti – Fc kik 0:5 kontumačně Penalty: 1:2
Kůrožrouti se k zápasu nesešli v dostatečném počtu, a tak si KIK mohl připsat první letošní 
body. Nicméně i kdyby Kůrožrouti v utkání dle předpokladů zvítězili, stejně by ve čtvrtfinále na-
razili na Vodňanskou drůbež, takže tato kontumace nic neřešila.

sokolská louka – chill 7:5 (4:3) Penalty: 1:1
Góly: Horák, Řepa, Kapusta R., Kapusta M., Koleš, Ciml M., Dunovský M. – Varyš J. 2, Rusín, 
Benedikt L., Veselý
Bez karet
Mladíci sice na svého soupeře vletěli a rychle je napadali, ale Sokolíci hráli velmi dobře taktic-
ky a vyčkávali na jejich chyby v obraně. A také je dokázali s přehledem trestat. Nicméně první 
poločas byl vyrovnaný a mladíci se nechtěli vzdát bez boje; v závěru poločasu se jim dokonce 
podařilo snížit na rozdíl jediného gólu. Druhá půle se odehrávala ve stejném duchu, ale Sokolí-
kům se nedařilo střelecky nebo jejich pokusy likvidoval skvěle chytající Janda. Žádné překva-
pení se však nakonec nekonalo a vyhrála zkušenost nad elánem nováčka soutěže.

Fc mexico – B&d Boys 4:7 (2:3) Penalty: 1:2
Góly: Kureš 2, Beneš P., Pelech – Hoffman P. 2, Petřík 2, Kouba 2, Chaluš
ŽK: Kureš, Beneš P. (oba FC Mexico)
Boys svého soupeře ihned zatlačili na jeho půlku a nedávali mu moc volnosti k rozehrávce. 
Hráči Mexica se však nezalekli a ještě v závěru poločasu se jim podařilo snížit. Ve druhé půli už 
se hra vyrovnala; Mexikáni začali lépe kombinovat, ale vázla jim střelecká muška. Oproti tomu 
Boys byli v koncovce přesnější, a tak se mohli radovat z důležitého vítězství. Svoji úlohu vyhrát 
tento zápas tedy zvládli a nezbývalo jim než čekat, zda Kapři ve své duelu zaváhají.

los Bombardos – dg303 6:7 (1:2) Penalty: 2:2
Góly: Vítovec D. 3, Vítovec O. 2, Štrombach – Kukla 5, Volmut, Polák
ŽK: Vítovec O. – Volmut
DG303 svého soupeře sice přehrávalo, ale inkasovalo jako první. Do půle se však jeho hráčům 
podařilo skóre otočit a tak se čekalo, že ve druhém poločase už si vše pohlídají. Bombarďáci je 
ale opět zaskočili a podařilo se jim skóre otočit na 4:3 ve svůj prospěch. Dégéčko pak opět za-
bralo a 3 rychlými zásahy již vedlo o dvě branky. V závěru vsadili Bombardos vše do útoku a mi-
nutu a půl před koncem se jim podařilo vyrovnat na 6:6. Už se schylovalo k senzaci, ale hráčům 
Bombardos byla remíza málo, a tak se v závěru pustili ještě do posledního útoku. Ten sem jim 
ale hrubě nevyplatil a hráči DG strhli 10 vteřin před koncem vítězství na svou stranu.

5 samyc – Fc kapr 4:10 (0:5) Penalty: 3:3
Góly: Kopecký 2, Pasák M., Šulc J. – Kortus K. 3, Budín 2, Marchal 2, Brůžek, Hucek, Staněk
ŽK: Budín, Filip (oba FC Kapr)
Kapři věděli, že pokud nevyhrají, ztratí tím poslední postupové místo do Družba Playoff. Ihned 
od začátku byli lepším týmem a na jejich kombinace nemohly Samyce najít žádnou odpověď.  
V brance Kaprů skvěle chytal Novák, který zlikvidoval v první půli vše, co na něj vyslali hráči 
Samyc. Ze začátku druhé půle sice Kapři trochu polevili na koncentrovanosti a přenechali inici-
ativu soupeři, ale poté jej opět zatlačili na jeho půli a k šancím jej moc nepouštěli.

www.vodnanskaliga.cz
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přehled gólů v základní části
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konečná tabulka po základní části (11. kole)
tým Z V R P GV GO +/- B

1. DG303 11 8 2 1 93 : 49 44 26

2. Otroci ohnivé vody 11 8 2 1 62 : 30 32 26

3. Sokolská louka 11 7 3 1 58 : 31 27 24

4. Vodňanská drůbež 11 7 1 3 73 : 60 13 22

5. Kůrožrouti 11 6 2 3 55 : 57 -2 20

6. Chill 11 5 0 5 55 : 58 -3 15

7. 5 Samyc 11 4 2 5 54 : 60 -6 14

8. FC Kapr 11 4 1 6 51 : 55 -4 13

9. B&D Boys 11 4 0 7 42 : 46 -4 12

10. Los Bombardos 11 2 2 7 51 : 60 -9 8

11. FC Mexico 11 2 1 8 46 : 64 -18 7

12. FC KIK 11 1 0 10 27 : 97 -70 2

shrnutí
mimořádně vyrovnaná
základní část ligy
přinesla řadu dramat

s dvěma nováčky a při celko-
vém počtu 12ti týmů bylo le-
tos v základní části odehrá-
no 66 utkání, což znamená 
2 640 minut. přesto o vítězi 
rozhodovalo až skóre. 

Střelci vstoupili do letošního 
ročníku Vodňanské ligy pěk-
ně zostra a v úvodních 2 ko-

lech se vždy dokázali dostat 
přes 50 vstřelených branek 
za kolo. Ve 3. a 4. kole pak do-
konce přes 60 (!), což je úcty-
hodná bilance, která dozajista 
přispívá k divácké atraktivitě 
soutěže. 

Pod tíhou této kanonády to 
měli letos brankáři nesmírně 

těžké a udržet pověstný sho-
otout se podařilo pouze dvě-
ma z nich; ve 3. kole Patriku 
Křížovi z Otroků ohnivé vody 
a v 5. kole Milanu Tesařovi ze 
Sokolské louky. Oba si těmito 
výkony vysloužili titul „Hráč 
kola“, který je od letoška udí-
len na webových stránkách 
Vodňanské ligy.  

52
23
29

52
22
30

60
32
28

65
27
38

65
28
37

58
28
30

69
30
37

74
29
45

49
20
29

56
25
31

62
29
33

celkem
1. poločas
2. poločas

Ve vývoji v počtu vstřelených branek 
jsme se letos vrátili k tomu, že více 
gólů padalo ve druhých poločasech. 
Loni tomu bylo výjimečně naopak; 
na góly bohatší byly úvodní podějství 
zápasů. Střelci se pak letos na palu-
bovce nerozkoukávali nijak dlouho  
a hned od prvního kola byli poměrně 
úspěšní. Ale stejně jako v minulosti, 
také letos se jejich úspěšnost zvyšo-
vala s blížícím se playoff. Jen posled-
ní 3 kola základní části přinesli men-
ší brankové hody. Zřejmě proto, že 
týmy hráli s blížícím se koncem úvod-
ní fáze soutěže opatrněji a chtěli si tak 
zajistit co nejlepší výchozí pozici pro 
Družba Playoff 2013 nebo se jednodu-
še pouze kvalifikovat mezi nejlepších  
8 týmů ligy.

Nejpilnějšími střelci letos byli hráči 
DG303. Nejspolehlivější obranu po le-
tech neměla Sokolská louka, ale Ot-
roci ohnivé vody. 

Otroci
Sokolská louka
B&D Boys
DG303
FC Kapr
Kůrožrouti
Chill

5 Samyc

FC Mexico
FC KIK

nejproduktivnější týmy základní části

týmy s nejlepší obranou v základní části

DG303
Vodňanská drůbež
Otroci
Sokolská louka
Kůrožrouti
Chill
5 Samyc
FC Kapr
Los Bombardos
FC Mexico

1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo 10. kolo 11. kolo

B&D Boys
FC KIK

93 vstřelených gólů
73
62
58
55
55
54
51
51
46
42
27

31
46
49
55
57
58

60

64
97

Vodňanská drůbež

Los Bombardos

60

60

30 obdržených gólů
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Družba Playoff 2013 letos 
přineslo hned několik pře-
kvapujících výsledků, na-
rozdíl od toho loňského, kdy 
byly potvrzeny všechny pa-
pírové předpoklady a favo-
rité si počínali suverénně. 
Narozdíl od letoška, kdy se 
takříkajíc přepisovala his-
torie. Mezi ty vůbec největší 
překvapení bezesporu patřilo 
vypadnutí loni bronzové So-
kolské louky hned ve čtvrt-
finále, kde Sokolíci nestačili 
na mladíky z Chillu. Letošní 
nováček se tímto výsledkem 
zařadil mezi ty vůbec nejú-
spěšnější v historii ligy a nic 
na tom nezměnil ani fakt, že  
v následném semifinále už 
nezaskočil Otroky ohnivé 
vody a v souboji o bronz se 
musel sklonit před DG303. 
Vypadnutí dvojnásobného ob-
hájce titulu již v semifinále 
lze také zařadit mezi překva-
pení letošního playoff. I když 
toto překvapení určitě nemá 

punc senzace, jelikož DGčko 
vypadlo se svým odvěkým ri-
valem Vodňanskou drůbeží, 
na kterou narazilo v pěti po-
sledních finálových duelech 
a až na vyjímky to byly vždy 
vyrovnané souboje, kde mohl 
vyhrát kterýkoli z týmů.

Nicméně Vodňanská drůbež 
si letos klestila cestu playoff 
obtížněji, než tomu bylo prá-
vě v letech předešlých; ve 
čtvrtfinále se dvakrát smírně 
rozešla s ambiciózními Kůro-
žrouty (vždy s výsledkem 4:4) 
a o postupujícím musel roz-
hodnout až rozstřel ze znač-
ky pokutového kopu. V něm 
nicméně Drůbežáři prokáza-
li pevnější nervy a dokázali 
Kůrožrouty vyřadit. Hrdinou 
rozstřelu se stala brankář-
ská legenda Drůbežářů Jar-
da Bárta, který dokázal zne-
škodnit penaltu v šesté sérii 
a jeho spoluhráči následně 
dokázali proměněnou penal-

tou stvrdit postup tradičního 
favorita turnaje. Ale pro Ků-
rožrouty bylo letošní vyřazení 
kruté také s ohledem na mi-
nulou sezónu, kdy rovněž na 
penalty vypadli se Sokolskou 
loukou. Stejně jako tenkrát, 
tak ani letos se tedy nedoká-
zali prostřílet mezi 4 nejlep-
ší týmy soutěže a museli se 
spokojit „pouze“ se soubojem 
o konečnou 5. pozici.

Ve skupině o konečné 9. místo 
potvrdil druhý z nováčků FC 
Mexico, že už se s Vodňan-
skou ligou dostatečně sezná-
mil a před B&D Boys, kteří 
se letos nedokázali do Druž-
ba Playoff 2013 kvalifikovat, 
uhájil 9. pozici. Zklamáním byl 
pak přístup Los bombardos, 
kteří se nedokázali sejít hned 
ke 3 svým zápasům v závě-
rečné fázi sezóny. V souladu 
s pravidly taky byli ze soutěže 
diskvalifikováni a tím pádem 
obsadili  poslední místo. 
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Bílý text

v úvodních čtvrtfinálových zápasech letošního družba playoff si nejlepší pozici pro odvetu 
překvapivě vybudovali mladíci z chillu. nováček soutěže dokonale zaskočil tradičního účast-
níka a ten se bude muset v odvetě hodně snažit, aby se vyhnul vyřazení již ve čtvrtfinále.  
v dalších soubojích byl už vývoj vyrovnanější, a tak se můžeme těšit na dramatické odvety.

12. kolo
družBa playoFF 2013
chill má do semiFinále
překvapivě nejBlíž
NeDěLe, 13. 1. 2013

skupina o 9.–12. místo
B&d Boys – Fc kik 7:2 (2:0)
Góly: Polanský 2, Hoffman P. 2, Louženský 2, Petřík – Novák P., Svoboda
Bez karet
Hráči B&D Boys začali vlažně, ale druhém poločase již byli výrazně aktivnější než jejich sou-
peři z KIKu a začali je výrazněji přehrávat. Jirka Mach svůj tým držel hodně dlouho ve hře, ale 
jeho obránci začali dělat spoustu chyb, které Boys dokázali potrestat. V závěru se KIKu poda-
řilo výsledek korigovat dvěma zásahy, ale na nic víc již neměli.
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Fc mexico – los Bombardos 11:1 (5:1)
Góly: Pelech 5, Jílek 3, Beneš V. 2, Turek – Šteier
Bez karet
Hráči Bombardos vstoupili do tohoto zápasu špatnou nohou a velmi rychle inkasovali. Mexikáni 
je dnes přehrávali a s chutí si zastříleli. Střeleckou formu předvedl Stanislav Pelech, který se 
zapsal do střeleckých listin hned 5x. Za Bombardos se alespoň čestně trefil Šteier. Vysoká vý-
hra Mexica je zasloužená a mohla být i daleko vyšší.

čtvrtfinále
dg303 – Fc kapr 3:2 (2:1)
Góly: Kukla 2, Volmut – Brůžek, Staněk
ŽK: Filip, Kortus K. (oba FC Kapr)
utkání začali lípe Kapři, kteří se ujali brzkého vedení. Dégéčku se ale ještě do poločasu podaři-
lo zápas otočit. Do druhé půle pak vstoupili lépe právě hráči DG a tým Kaprů výrazně přehráva-
li. Nicméně se trefili přesně pouze jednou a všechny ostatní pokusy buď chytil Novák nebo kon-
čily na konstrukci branky Kaprů. Těm se v závěru ještě podařilo snížit na rozdíl jediné branky, 
a v odvetném duelu se tak dá očekávat velký boj o postup do semifinále. 

otroci ohnivé vody – 5 samyc 7:3 (4:2)
Góly: Bače 2, Hojdekr 2, Machnyk T., Veselý, Calta – Kozel 2. Kvěch
ŽK: Zlatohlávek – Kvěch 2x
ČK: Kvěch (2xŽK)
Otroci vstoupili do zápasu poněkud nervózně a velmi rychle prohrávali o dvě branky. Na kole-
na je to ale nesrazilo a začali rychleji a lépe kombinovat. Ještě do poločasu se jim podařilo vý-
sledek otočit a diktovat svoje tempo hry. Ve druhém poločase již zkušeně bránili a hráli pouze 
na protiútoky, které jim párkrát vyšly. V závěru utkání byla vyloučena jedna z opor týmu 5 Sa-
myc Kvěch, který svému týmu v odvetném zápase bude chybět.

sokolská louka – chill 2:6 (0:1)
Góly: Kapusta R., Ciml M. – Rusín 2, Veselý, Janda, Varyš T., Färber
ŽK: Dunovský M., Horák (oba Sokolská louka)
V prvním poločase byla Sokolská louka lepším týmem, ale v bráně mladíků byl vždy dobře při-
praven Janda. Díky jedinému zásahu v síti Sokolíků odcházeli do pauzy s jednobrankovým ve-
dením právě mladíci z Chillu. Začátek druhé půle byl velmi vyrovnaný a čekalo se pouze na chy-
bu ze strany soupeře. Mladíci ale postupně vytvořili na Sokolíky tlak a několika akcemi na jeden 
dotek jejich obranu rozhodili a koncovku zvládli na jedničku

vodňanská drůbež – kůrožrouti 4:4 (2:1)
Góly: Urban, Lang, Křenek, Vlášek – Funda, Hroneš M., Carda Mar., Liška
ŽK: Hačka 2x, Valenta, Šácha, Chaluš – Sluka F., Liška
ČK: Hačka (2xŽK)
Do přestávky odcházeli s jednobrankovým vedením Drůbežáři, a do druhé půle se dal očekávat 
zvýšený nápor ze strany Kůrožroutů. Po druhé žluté kartě byl navíc vyloučen útočník Drůbežá-
řů Hačka, což byla pro Drůbežáře citelná ztráta a to i s výhledem na odvetu. Hra Kůrožroutů se 
poté zlepšila a ti se začali více tlačit do útočení, které přineslo obrat skóre. V závěru ale doká-
zala Vodňanská drůbež vyrovnat, takže velký boj se dá očekávat také v odvetě. 
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Bílý text

ve 13. kole vodňanské ligy bylo nejdramatičtějším zápasem čtvrtfinále „d“ mezi vodňan-
skou drůbeží a kůrožrouty. ti vedli nad svým sokem ještě 5 minut před koncem o 3 branky, 
ale vedení neudrželi a drůbežáři pak byli v penaltovém rozstřelu šťastnějším týmem.

13. kolo
družBa playoFF 2013
penalty zastavili
kůrožrouty také letos
PáTeK, 26. 10. 2012 |  SOBOTA, 27. 10. 2012 |  PONDěLí, 12. 11. 2012

skupina o 9.–12. místo
los Bom Bombardos - Fc kik  0:5 kontumačně 
Los Bombardos se k tomuto zápasu sešli pouze ve třech hráčích, a tak se mohli radovat z kon-
tumačního vítězství hráči FC KIK.

B&d Boys – Fc mexico 4:7 (0:3)
Góly: Hoffman V., Janšta, Vaněček, vlastní (Jílek) – Beneš V. 3, Pelech 2, Kureš 2
Bez karet
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Vstup do zápasu se vydařil Mexicu, když se velmi rychle ujalo vedení a do poločasu zvýšilo svůj 
náskok na rozdíl 3 branek. Hráčům Boys se vůbec nedařilo ve finálních fázích útoků a na co 
sáhli to zahodili. Jejich hra se zlepšila až během druhé půle, ale na hráče Mexica to již nesta-
čilo. V klidu si výsledek hlídali a přidáním několka gólů z protiútoků dovedli zápas do vítězné-
ho konce.

čtvrtfinále
kůrožrouti – vodňanská drůbež 5:5 (4:2) pen.: 4:5
Góly: Řezáč 2, Carda Mar., Carda Mich., Sluka F. – Lang 2, Pešek, Valenta, Mužík
ŽK: Funda – Baloušek
Drůbežáři se rychle ujali vedení. Kůrožrouti ale byli velmi bojovní a dvěma góly během jedné 
minuty výsledek otočili. Ve velmi vyrovnaném prvním poločase se střelecky lépe vedlo Kůro-
žroutům, kteří odcházeli do pauzy s dvoubrankovým vedením. Druhé dějství bylo ještě vyrovna-
nější; Kůrožrouti dobře bránili, ale podařilo se jim z mnoha protiútoků vstřelit pouze jeden gól 
a 6 minut před koncem za stavu 5:2 už to pro ně vypadalo velmi nadějně. Drůbežáři ale zabrali 
a dva rychlé góly je dostali zpět do hry. Minutu a půl před koncem se jim podařilo dokonce vy-
rovnat, a tak museli rozhodnout penalty. V nich byli úspěšnější Drůbežáři.

chill – sokolská louka 2:1 (0:1)
Góly: Färber, Benedikt L. – Ciml M.
ŽK: Benedikt O., Benedikt L., Varyš J. – Kapusta R., Dunovský M.
Sokolíci sice začali více aktivněji než jejich soupeř, ale postupně se hra vyrovnávala hrálo se 
spíše uprostřed palubovky. Mladíci tedy prvotní nápor vydrželi, nicméně do pauzy odcháze-
li s jedním inkasovaným gólem. Druhý poločas začal znovu v režii Sokolíků, ale ti nemohli na-
jít žádný střelecký recept na Lukáše Varyše. Chill postupně začal více vpadávat do rozhozené 
obrany Sokoldy a dvěma góly rozhodl o tom, že vítězem bude také ve druhém utkání. Tím pá-
dem odsoudili bronzový tým loňské sezóny k boji o 5.-8. místo. Tým Chill se jako nováček pro-
bojoval mezi elitní čtyřku, což je velkým překvapením letošního ročníku.

5 samyc – otroci ohnivé vody 3:10 (2:3)
Góly: Kopecký 2, Tesař – Machnyk T. 2, Machnyk M. 2, Kříž F., Fiala, Calta, Veselý, vlastní 2 ( Ko-
pecký 2)
ŽK: Kříž F., Machnyk T. (oba Otroci ohnivé vody)
Tým Samyc se do odvety sešel akorát v pěti hráčích, a tak je čekal celý zápas bez možnosti stří-
dání. V prvním poločase hráli s Otroky vyrovnanou partii. Ve druhé části se ale začala projevo-
vat únava a Otroci soupeře zatlačili před jejich branku. Jejich střelecká aktivita se zastavila až 
na čísle 10, ale výsledek mohl být daleko vyšší. 

Fc kapr – dg303 1:8 (0:5)
Góly: Marchal – Kukla 2, Bravenec 2, Polák, Hájek, Sládek, Srkal
Bez karet
Do odvety nastoupili velmi dobře hráči DG, když se při prvním útoku dostal do vápna Kukla, 
kterému Novák podrazil nohy a z následující penalty byl sám faulovaný hráč úspěšný. Dégéč-
ko bylo po celý první poločas lepším týmem a do pauzy si neslo velmi slibný náskok 5:0. Kap-
rům se nedařilo dostat do zakončení a první střelu na branku si připsali až ve 27. minutě zápa-
su. Hráči DG byli dnes při chuti a s přehledem si výsledek pohlídali.
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Bílý text

v úvodních zápasech semifinále družba playoff 2013 si nadějný náskok vytvořili otroci oh-
nivé vody, kteří zdolali mladíky z chillu poměrem 5:2. ve druhém semifinálovém duelu se 
smírně rozešli dg303 a vodňanská drůbež, takže v odvetě za 14 dní se bude hrát takříkajíc 
od nuly.

14. kolo
družBa playoFF 2013
otroci ohnivé vody mají
do Finále nejBlíž
SOBOTA, 26. 1. 2013

skupina o 9.–12. místo
Fc mexico – Fc kik 5:3 (1:1)
Góly: P. Mottl 2, J. Kureš, P. Beneš, vlastní (Svoboda) – Mach Z., Novák M., Svoboda
ŽK: Mach Z. (FC KIK)
V prvním poločase byl KIK rovnocenným soupeřem, a tak se odcházelo do pauzy s nerozhod-
ným výsledkem. Ve druhém poločase už ale KIKu začal docházet dech. Mexičani začali lépe 
kombinovat a s přehledem ovládali hrací plochu. Jejich vítězství mohlo být daleko vyšší, ale v 
bráně KIKu opět skvěle čaroval Jirka Mach.

Zá
kl

ad
ní

 č
ás

t

los Bombardos – B&d Boys 0:14 (0:9)
Góly: Minář 3, Hoffman P. 3, Janšta 3, Petřík 2, Polanský, Chaluš, Masák
Bez karet
Zápas rozehráli Boys velmi aktivně a rychlými góly v úvodu prakticky rozhodli o osudu toho-
to utkání. Hráči Bombardos se dostávali do zakončení pouze po chybách soupeřovi obrany, ale 
své šance nedokázali proměnit. Boys si v tomto utkání s chutí zastříleli a napravili tak minu-
lou porážku s týmem Mexica. Jejich bránu hájil hráč z pole Louženský a při své premiéře udr-
žel čisté konto.

o 5.–8. místo
Fc kapr – kůrožrouti 3:6 (2:4)
Góly: Kortus K. 2, Budín – Brych L. 4, Sluka M., vlastní (Hucek)
Bez karet
V souboji s Kaprem se Kůrožroutům nedařila kombinace a zápas se hrál převážně uprostřed 
palubovky. V závěru poločasu si však vytvořili slibný dvougólový náskok. Ve druhéé půli se Kap-
ři pokusili o zvrat v utkání, ale jejich koncovka byla žalostná. Kůrožrouti postupně začali svého 
soupeře přehrávat a od většího přídělu podržel Kapry brankář Novák. Za Kůrožrouty se blýskl 
4 góly útočník Lukáš Brych.

5 samyc – sokolská louka 1:2 (0:1)
Góly: Šulc S. – Řepa 2
ŽK: Bláha – Horák, Řepa
Hráči Sokolské louky dorazili na zápas pouze v pěti lidech. Samyce se tedy pouštěli do jednoho 
útoku za druhým, ale na velmi pevnou obranu Sokoldy nemohli najít žádný recept. Sokolíkům 
se povedlo pár protiútoků a dali z nich i jeden gól. Do druhé půle nastoupili s pevně semknutou 
obranou a cílem svoje vedení udržet. Jenže po jedné chybě v jinak dobře organizované obra-
ně inkasovali. Samyce se ale neradovali dlouho, protože Sokolíci dokázali zvápětí odpovědět.

semifinále
dg303 – vodňanská drůbež 4:4 (2:2)
Góly: Kukla 3, Bravenec – Křenek 2, Šácha, Vlášek
ŽK: Hájek – Šácha
Zápas se rozehrál do rychlého tempa, i když velmi takticky u obou mužstev ze zabezpečené 
obrany. Oba týmy se dnes mohli spolehnout na dobře chytající gólmany. Na straně DG chytal 
Štěch a branku Drůbeže hájil Chaluš. Po výsledkově stejných poločasech se soupeři nakonec 
rozešli smírně 4:4, takže v odvetě se dá očekávat velký boj o postup do finále Družba Play-off.

otroci ohnivé vody – chill 5:2 (2:1)
Góly: Veselý O. 4, Kříž F. – Veselý R. 2
ŽK: Kříž F., Fiala, Hojdekr, Machnyk M., Machnyk T., Veselý O. – Benedikt L. 2x, Benedikt O., 
Šmíd
ČK: Benedikt L. (2xŽK)
Otroci začali v zápase aktivněji, nicméně po chybě v obraně rychle inkasovali. Ve svojí aktivitě 
ale nepolevili a do pauzy se jim podařilo zápas otočit. Na začátku druhého poločasu se mladí-
kům podařilo rychle vyrovnat a utkání se začalo přiostřovat. Po druhé žluté se musel poroučet 
do kabiny L. Benedikt a Otroci z penalty navýšili náskok na dvě branky. 
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Bílý text

v semifinálovém měření sil mezi posledními finalisty se radovali drůbežáři, kteří se na úkor 
dvojnásobného obhájce titulu dg303 podívají do finále. stejně, jako před 3 lety i letos tak 
svému odvěkému rivalovi překazili možnost slavit pověstný zlatý hattrick.

15. kolo
družBa playoFF 2013
drůBežáři znovu 
přerušili sérii dg303
SOBOTA, 9. 2. 2013

skupina o 9.–12. místo
Fc mexico – los Bombardos 14:3 (7:1)
Góly: Kureš 4, Beneš V. 3, Beneš P. 3, Pelech 2, Turek 2 – Konvička 2, Vítovec D.
Bez karet
Hned na záčátku prvního poločasu se tým FC Mexiko dostal do dvoubrankového vedení. Po 
střele hráče T. Konvičky z Los Bombardos, která snížila vedení FC Mexika na 2:1 se zdálo, že 
utkání dostane dramatický náboj, ale po uplynutí několika málo minut se začala ukazovat pře-
vaha Mexičanů. Los Bombardos doplatili na malou účast svých hráčů na tomto zápase a začalo 
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být znát, že jim ubývají fyzické sily. Toto hrálo do karet Mexikánům, kteří se svou sestavou ne-
měli problémy a zvítězili tak vysokým rozdílem jedenácti branek.

Fc kik – B&d Boys 0:5 kontumačně

o 5.–8. místo
sokolská louka – 5 samyc 2:2 (1:1)
Góly: Kapusta R. 2 – Tesař J., Šulc J.
ŽK: Trnka – Roučka
Od první minuty zápasu bylo jasné, že hra obou týmu bude opatrná a každý bude čekat na chybu 
soupeře. Hráči Sokoldy sázeli opět na svoji dobrou obranu a nenechávali útočníkům soupeře 
mnoho prostoru. Takticky svázáná hra obou týmů však pro oko diváka moc podívané nepřines-
la. V druhém poločase na palubovce začala stoupat nervozita, což vyústilo k několika nedovo-
lených zákrokům. Po výsledkově stejných poločasech se soupeři nakonec rozešli smírně 2:2.

kůrožrouti – Fc kapr 6:8 (3:2)
Góly: Sluka M. 2, Liška 2, Brych L. 2 – Brůžek 3, Marchal 2, Budín, Filip, Křenek
Bez karet
Kůrožrouti působili možná až příliš sebejistě, ale do poločasu toho Kapři nedokázali výrazně-
ji využít. Vše už se zdálo být takřka rozhodnuté; Kůrožrouti šli do druhé půle s jednogólovým, 
v součtu obou zápasů tedy už čtyřgólovým, náskokem a nevypadalo to, že by se Kapři dokázali 
zvednout a utkání zvrátit. Ale opak byl pravdou! Svým poctivým přístupem dokázali utkání oto-
čit a minutu před koncem dokonce vstřelit branku, která by vzájemný duel posunula k penalto-
vému rozstřelu. Jenže za další půlminutu se znovu trefili Kůrožrouti a na Kapry tak, stejně jako 
loni, zbyde pouze zápas o konečné 7. místo.

semifinále
chill – otroci ohnivé vody 3:8 (2:2)
Góly: Rusín, Šmíd, Veselý – Hajný 4, Machnyk T., Machnyk M., Bače, Kříž P.
Bez karet
Otroci nastupovali do odvety semifinále s vedením tří branek z prvního duelu, a tak bylo na 
mladících, zda se ještě poperou o možnost zahrát si letošní finále. Zápas se rozehrál do rych-
lého tempa, ale většina střel končila mimo branky. Skóre 2:2 odpovídalo velmi vyrovnanému 
1.poločasu. Do 2. půle vstoupili velmi dobře Otroci a vytvořili si slibné vedení, které si již do 
konce utkání s přehledem pohlídali, a tak konečně otevřeli brány dlouho vysněného finále. 

vodňanská drůbež – dg303 2:1 (0:0)
Góly: Šácha, Valenta – Volmut
ŽK: Srkal, Hornát (oba DG303)
1. poločas byl velmi vyrovnaný a hrálo se převážně uprostřed palubovky. Oba týmy sázely hlav-
ně na dobrou obranu a čekaly na chybu soupeře. První gól padl až ve 33. minutě, když se  
z velkého úhlu prosadil Valenta. Hráči DG trochu znervózněli, ale začali více běhat a drželi míč 
častěji na svých nohách. Šance na vyrovnání měli, ale branku Drůbeže hájil skvěle chytající no-
váček týmu Nikodém, a tak přišel ve 37. minutě trest; Šácha zvýšil náskok na 2:0 a s Dégéčkem 
to nevypadalo vůbec dobře. Proto vsadilo všechno na útok. V samotném závěru se ještě poda-
řilo snížit Volmutem, ale na nic víc již nezbyl čas.
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Bílý text

do posledního kola vodňanské ligy půjdou s nadějným náskokem hráči vodňanské drůbeže, 
kteří dokázali úvodní finále vyhrát o dvě branky. za remízu pak může být rádo dg303, které 
uhrálo v pěti hráčích remízu s mladíky z chillu.

16. kolo
družBa playoFF 2013
drůBežáři nakročili
ke svému třetímu titulu
SOBOTA, 16. 2. 2013

skupina o 9.–12. místo
B&d Boys – Fc mexico 3:1 (2:1)
Góly: Janšta, Hoffman P., vlastní (Jirkovský) – Beneš V.
Bez karet
Hráčů Mexica se k tomuto zápasu dostavilo málo s možností pouze jednoho playera na střídání. 
Boys toho chtěli rychle využít a rozehráli hru do vysokého tempa. Mexičani ale skvěle bránili a 
v brance je držel nad vodou velmi dobře chytající Turek. Nicméně Boys si nakonec v klidu došli 
provítězství a v minitabulce o konečné 9.místo se bodově dotáhli právě na FC Mexico. Nicméně 
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díky gólovému rozdílu jediné branky zůstali Mexičani na špici. Takže se můžeme ještě těšit na 
dálkový souboj těchto týmů v posledním kole.

los Bombardos – Fc kik 0:5 kontumačně

o 7. místo Fc kapr – 5 samyc 7:3 (4:2)
Góly: Budín 3, Hucek 3, Tondr – Šulc J., Šulc S., Pasák V.
ŽK: Max (FC Kapr)
Kapři v dnešním zápase začali velmi svižně a díky rychlému hattricku Budína si vypracovali 
dobrý náskok. Samycím se sice ještě podařilo do poločasu snížit, ale ve 2. poločase jim již začal 
docházet dech a Kapři se tak víc tlačili do zakončení. Muška jejich útočníků však byla žalostná a 
veškeré šance končili mimo tři tyče. Výhra Kaprů je zasloužená a mohla být i daleko vyšší, ale 
rozdíl čtyř branek do odvetného duelu by jim mělo stačit na konečné 7. místo.

o 5. místo kůrožrouti – sokolská louka 5:5 (5:2)
Góly: Carda Mich. 3, Carda Mar., Vondráček – Kapusta R. 3, Řepa 2
ŽK: Trnka (Sokolská louka)
Zápas o 5.místo se rozehrál do rychlého tempa a Kůrožrouti se rychle dostali do slibného ve-
dení. Do přestávky odcházeli s klidným náskokem o tři branky, ale letos jim 2. poločasy oprav-
du nevychází. Zahodili v něm veškeré šance do kterých se dostali. Sokoldě naopak dokonalo 
vyšlo pár protiútoků a díky hattricku výborně hrajícího Radka Kapusty se jim podařilo vyrov-
nat. Do konce duelu už se na skóre nic na neměnilo, a tak se týmy rozešli smírně 5:5. Do odve-
ty je tedy ještě vše otevřené.

o 3. místo dg303 – chill 4:4 (2:3)
Góly: Bakula 2, Sládek, Srkal – Färber 2, Veselý, vlastní (Bakula)
ŽK: Hornát (DG303)
Dégéčko opět v problémech se sestavou; na zápas o 3. místo se sešlo pouze v pěti hráčích bez 
možnosti střídat a navíc bez brankáře, takže v prvním poločase se mezi tyče postavil navrátilec 
po zranění Jan Hornát a ve druhém Karel Srkal – oba klasičtí hráči z pole. Přesto šli hráči DGč-
ka rychle do vedení a to právě díky Srkalovi. Pak jeho hráči šetřili síly a čekali, co předvedou 
mladíci. Těm se do poločasu podařilo skóre otočit a ve druhé půli byl obraz hry stejný; DGčko 
vyčkávalo a trpělivě číhalo na brejky, ze kterých by mohlo hrozit. A touto taktikou se překvapi-
vě podařilo mladíky zaskočit a zápas dokonce otočit. Vyrovnávací branku pak DGčko inkasova-
lo až několik vteřin před závěrečnou sirénou, kdy už logicky nezbávaly síly. O bronzové medaile 
se tak příští týden bude hrát takříkajíc od nuly, což je vzhledem k okolnostem úvodního duelu 
ziskem především pro DG303.

Finále vodňanská drůbež – otroci ohnivé vody 3:1 (1:1)
Góly: Šácha, Hačka, Vlášek – Fiala
Bez karet
Zápas začal velmi takticky a opatrně. Žádný z týmu si nedokázal vytvořit větší tlak a oba hodně 
spoléhaly na svou obranu. V brankách excelovali zkušení gólmani Kříž a Nikodém. Poločasová 
remíza 1:1 odpovídá vyrovnanosti 1. půle. Po pauze pak oba týmy pokračovaly ve hře odzadu a 
čekaly na chybu soupeře. Otroci měli v zakončení smůlu, kdežto Drůbežářům se podařilo skó-
rovat a v závěru ještě z penalty navýšil rozdíl na dvě branky z penalty Šácha.

www.vodnanskaliga.cz
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Bílý text

v posledním kole letošního rčoníku vodňanské ligy dokázali otroci dostatečným náskokem 
porazit vodňanskou drůbež a připsali si tak druhý titul v historii klubu. Bronzovou pozici le-
tos bere dg303.

17. kolo
družBa playoFF 2013
po 18ti telech 
se z titulu radují otroci
SOBOTA, 23. 2. 2013

skupina o 9.–12. místo
los Bombardos – B&d Boys 0:5 kontumačně

Fc mexico – Fc kik 20:2 (6:1)
Góly: Kureš 10, Šabršula 3, Pelech 3, Beneš V. 2, Beneš P., Jirkovský – Štryncl 2
ŽK: Novák M. (FC KIK)
I když se hráčů KIKu k zápasu moc nesešlo, nechtěli v posledním kole sezóny padnout zadar-
mo. Hned od začátku ale na ně vlétla Mexická vlna a bylo jen otázkou, kolik gólů dnes svému 

Zá
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t

soupeři nasypou. S chutí si před dokopnou zastříleli všichni, ale největší apetit prokázal Jiří Ku-
reš, který v tomto zápase zaznamenal úctyhodných 10 branek.

o 7. místo 5 samyc – Fc kapr 5:1 (2:0)
Góly: Pasák V. 2, Kopecký, Tesař J., Šulc S. – Staněk
ŽK: Roučka, Šulc S. (oba 5 Samyc)
První poločas vyšel dobře Samycím a stáhly náskok jen na 2 branky, a tak bylo stále ještě vše 
otevřené. Ve druhém poločase sice rychle inkasovali, ale poté opět na svého soupeře vytvořiliy 
tlak a vyrovnaly konečné skóre. O vítězi tak musely rozhodnout penalty. V nich se Samycím moc 
nevedlo, když Budín zlikvidoval 2 ze 4 kopů. Na straně Kaprů proměnili všichni.

o 5. místo sokolská louka – kůrožrouti 6:3 (3:0)
Góly: Ciml M. 3, Řepa 2, Dunovský M. – Folta, Carda Mich., Brych L.
Bez karet
Do odvety se oba mančafty sešly bez možnosti střídání, a tak spíše záleželo na tom, který  
z týmů má větší výdrž. Sokolíci lépe kombinovali a dostávali se snáze do zakončení a do polo-
času si vytvořili náskok tří branek. Po obrátce se hra vyrovnala a hrálo se převážně uprostřed 
palubovky. Každý tým si ve druhém poločase připsal shodně po třech gólech, a tak se v soubo-
ji o 5. místo mohli radovat hráči Sokolské louky.

o 3. místo chill – dg303 3:7 (3:2)
Góly: Färber, Rusín, Varyš L. – Srkal 2, Bravenec 2, Bakula, Volmut, vlastní (Janda)
ŽK: Benedikt O. – Polák, Hornát
Hráči DG nechtěli doplatit na laxnost z prvního zápasu, a tak se sešli skoro v plné síle. Nicméně 
aktivněji začali mladíci a svého soupeře rychle překvapili 2 brankami. Do poločasu se zapsali 
střelecky ještě jednou, ale Dégéčko dokázalo snížit na rozdíl jediné branky. Ve druhém poloča-
se již mladíky technicky přehrávalo a do větších příležitostí je nepouštělo. Výsledek s přehle-
dem otočilo a zakončilo tuto sezónu na 3. místě.

Finále otroci ohnivé vody – vodňanská drůbež 7:3 (3:1)
Góly: Fiala 2, Hajný 2, Bače 2, Machnyk T. – Šácha, Valenta, Chaluš
ŽK: Machnyk T. – Mužík
Ve 2. minutě Tomáš Machnyk na půlce díky dobrému napadání vybojoval míč a postupoval sám 
na brankáře, kterého překonal střelou ke vzdálenější tyči. Druhá změna skóre přišla v 8. minu-
tě, když Hajný napodobil Tomáše Machnyka v napadání obránců a střelou mezi nohy zvýšil na 
2:0. Ve 12. minutě rozehráli Otroci přímý kop nakrátko a Hajný propálil vše co mu stálo v cestě 
- 3:0. Poté se do hry výrazněji vložili i hráči Drůbeže. V 16. minutě parádní střelou zpoza váp-
na snížil Valenta. O minutu později dostala Drůbež šanci zahrávat pokutový kop, ale Šáchu vy-
stihl skvěle chytající Kříž. Do poločasu tak odcházeli oba týmy za stavu 3:1, který byl ve výsled-
ném skóre nerozhodný 4:4. Otroci začali lépe i ve druhém poločase. Ve 24.minutě propálil Fiala 
z přímého kopu zeď a ve 31. Bače po rozehraném autu sám před brankářem poslal svůj tým 
již do celkového dvoubrankového vedení. Ve 34.minutě se podařilo Drůbežářům snížit, když se 
trefil z přímého kopu z půlky Šácha, ale poté opět úřadovali Otroci. Nejdříve Bače v 35. Minu-
tě po individuální akci skvěle zakončil a o minutu později po krásné kombinaci zcela nehlída-
ný Fiala dostal svůj tým do výrazného vedení. Od tohoto okamžiku se již Otroci stáhli do obrany  
a přenechali iniciativu Drůbežářům. Těm už se ale podařilo pouze snížit.

www.vodnanskaliga.cz
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družBa playoFF 2013
přineslo několik 
překvapení

letošní družba playoff při-
neslo hned několik překva-
pení a řadu dramatických 
duelů. 

Čtvrtfinálové souboje byly le-
tos daleko vyrovnanější, než 
tomu bylo v předešlých le-
tech. Ani jeden z dvojice tra-
dičních favoritů (Vodňanská 
drůbež a DG303) si nedoká-
zal vytvořit dostatečný ná-
skok hned v první duleu a oba 
týmy se musely hodně snažit, 
aby se dostaly mezi nejlepší 
4 týmy ligy. DGčko si s tím v 
odvetě proti FC Kapr poradi-
lo lépe a po svém nejlepším 
výkonu v letošní sezóně su-
verénně postoupilo, ale Drů-
bežáři se do semifinále pro-
kousali přes Kůrožrouty až po 
penaltovém rozstřelu. Otro-
ci ohnivé vody si s přehledem 
poradili s 5 Samycemi, ale ve 
čtvrtfinále „C“ už jsme byli 
svědky největšího překvape-
ní letošního Družba Playoff. 
Nováček ligy, mladíci z týmu 
Chill, si vyšlápli na bronzový 

mančaft z minulé sezóny So-
kolskou louku a na její úkor 
se probojovali do semifinále.

Sokolíci si pak alespoň čás-
tečně spravili chuť, když ob-
sadili konečné 5. místo, na 
které se probili přes 5 Samyc 
a v litém závěrečném dvoj-
zápase také přes houževna-
té Kůrožrouty. Mírný ústup  
z pozic pak letos zaznamena-
li také Kapři. Ti sice dopad-
li výsledkově stejně jako loni 
osmí, ale především po zá-
kladní části byli rádi, že se 
vůbec kvalifikovali do Družba 
Playoff 2013.

Semifinálové vody tedy le-
tos rozvířili mladíci z Chillu, 
kteří vyzvali Otroky. V obou 
zápasech ale tahali za krat-
ší konec a zkušenější soupeř 
se na jejich úkor po několika-
letém marném snažení ko-
nečně prokousal až do finále. 
Na mladíky tedy zbyl souboj  
o bronzovou pozici, kde je če-
kal další velký favorit turnaje 

– DG303. Tomu se letos nepo-
dařilo završit vytoužený zlatý 
hattrick, jelikož v semifiná-
le „A“ byli nad jeho síly Drů-
bežáři. V součtu obou zápasů 
DGčko neuspělo o pouhý 1 gól 
a po telech se muselo spoko-
jit „pouze“ se zápasem o tře-
tí místo.

V něm dokázalo na Chill vy-
zrát až v odvetném zápase, 
protože v tom úvodním mělo 
problémy se sestavou. Nic-
méně nakonec dokázalo ur-
vat zmiňovanou bronzovou 
pozici a mladíky tak odsou-
dit k nepopulárním brambo-
rovým medailím.

Po úvodním finálovém duelu 
měla ke svému celkově třetí-
mu titulu nakročeno Vodňan-
ská drůbež, ale Otroci svým 
výborným výkonem v posled-
ním zápase sezóny dokáza-
li strhnout vítězství na svojí 
stranu a připsali si druhý titul 
v historii klubu. Po dlouhých 
18ti letech!   

V letošním playoff padalo tra-
dičně více branek ve druhých 
poločasech. Výjimkou bylo pou-
ze 14. a 16. kolo, kdy padlo nej-
méně branek v celém letošním 
playoff. Zřejmě to tak bylo pro-
to, že jednotlivé týmy nastoupi-
ly k úvodním soubojům o koneč-
né umístění a v těchto zápasech 
převládala především opatr-
nost. V posledním kole už se ale 
střelci znovu rozstříleli a při-
pravili nám gólově nejbohatší 
dějství letošního Družba Playo-
ff 2013.  

Nejvíce vstřelených gólů v Druž-
ba Playoff 2013 si připsal nová-
ček FC Mexico a to především 
díky závěrečnému 20brankové-
mu přídělu do sítě FC KIK v po-
sledním kole letošního ročníku. 
Nejlepší obranu pak měli B&D 
Boys. 

www.vodnanskaliga.cz

přehled gólů v družBa playoFF 2013
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celkem
1. poločas
2. poločas

12. kolo 13. kolo 14. kolo 15. kolo 16. kolo 17. kolo

B&D Boys
FC Mexico
DG303
Otroci
Sokolská louka
Vodňanská drůbež
Chill

Kůrožrouti

FC KIK
Los Bombardos

nejproduktivnější týmy družba playoff 2013

týmy s nejlepší obranou v družba playoff 2013

FC mexico
Otroci
B&D Boys
Kůrožrouti
DG303
FC Kapr
Vodňanská drůbež
Chill
Sokolská louka
5 Samyc
FC KIK
Los Bombardos

93 vstřelených gólů
73
62
58
55
55
54
51
51
46
42
27

16
16
17
19
22
27

31

41
54

5 Samyc

FC Kapr

29

31

10 obdržených gólů
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“

3:2 (2:1)
8:1 (5:0)
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„D
“

4:4 (2:1)
5:5 (2:4) na pen. 5:4
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 „

A“

4:4 (2:2)
1:2 (0:0)

FINáLe

3:1 (2:1)
3:7 (1:3)
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„B
“

7:3 (4:2)
10:3 (3:2)
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„C
“

2:6 (0:1)
1:2 (1:0)
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B
“

5:2 (2:1)
8:3 (2:2)

MISTR LIGy 2012/2013
DG303

FC Kapr

Vod. drůbež

Kůrožrouti

Otroci

5 Samyc

Sok. louka

Chill

DG303

Vod. drůbež

Otroci

Chill

Vod. drůbež Otroci

Otroci ohnivé vody

družBa playoFF postupový pavouk

zde si můžete prohlédnout přehledného postupového pavouka, který připomene cestu 
jednotlivých týmů skrze družba playoff 2013. 
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19. ročník přinesl další 
nováčky ligy a potvrdil
její vyrovnanost

vodňanská liga letos znovu 
rozšířila řady svých účast-
níků a oba týmy (chill a Fc 
mexico) byly bezesporu oži-
vením celé soutěže. chill se 
dokonce dokázal probojovat 
mezi eltní čtyřku, ale také 
Fc mexico s přibývajícími 
koly potvrzovalo svojí stou-
pající formu.

Liga už se začala vyrovná-
vat v minulé sezóně, kdy ani 
tradiční lídr DG303 nedoká-
zal uhájit neporazitelnist, nic-
méně do semifinálových bojů 
se nakonec stejně prokousa-
ly pouze „známe firmy“. V zá-
kladní části byl ale letos vý-
voj ještě vyrovnanější; DG303 
mělo díky problémům se se-
stavou slabší vstup do sezóny, 
než tomu bylo v předešlých 
ročnících a už to vypadalo, že 
po letech by je mohl některý  
z týmů vystřídat na pozici ví-
těze základní části.

Nejlépe k tomu měli nakro-
čeno Otroci ohnivé vody, kte-

ří měli vše ve své moci. Ale 
zhuštěný program v anglic-
kém stylu kolem vánočních 
svátků jim nesedl a po ne-
čekané prohře s Los Bom-
bardos mělo znovu vše ve 
vlastních rukou právě DGč-
ko. Další z tradičních favoritů 
Vodňanská drůbež si totiž při-
psal v základní části hned tři 
porážky a logicky tak na prv-
ní místo po základní části ne-
mohl pomýšlet. Třetí pozici si 
pak pohlídala Sokolská lou-
ka.

Ve vývoji počtu vstřelených 
gólů v jednotlivých kolech ko-
píroval letošní ročník ty pře-
dešlé;  s blížícím se Družba 
Playoff jejich počet stoupal, 
aby pak následně klesal nebo 
spíše kolísal s vyrovnáva-
jícími se souboji o konečné 
umístění.

Dramatičnost letošních bojů  
v Družba Playoff  lze asi nej-
lépe demonstrovat na postu-
pu Vodňanské drůbeže až do 

finále celé soutěže; Drůbežá-
ři se do něj dostali po třech 
remízových výsledcích a jed-
nom zápase, kdy dokázali zví-
tězit o gól. Ve čtvrtfinále si  
s Kůrožrouty poradili dokon-
ce až po penaltovém rozstře-
lu. Pozdější vítězové Otroci 
ohnivé vody si sice na ces-
tě do finále počínali o pozná-
ní přesvědčivěji, ale ani oni se 
v Družba Playoff 2013 nevyh-
li porážce. V úvodním finálo-
vém duelu byli nad jejich síly 
právě Drůbežáři, nicméně  
v odvetě už se Otroci vyheco-
vali k možná svému nejlep-
šímu výkonu v sezóně a díky 
němu se letos mohou radovat 
z mistrovského titulu.

V příští sezóně můžeme být 
zvědaví na to, zda se Chillu 
podaří zopakovat letošní pře-
kvapivé výsledky, ale i na to, 
jestli po jejich vzoru do se-
mifinále neproklouzne ně-
kdo další. A samozřejmě také 
na to, jestli se Otokům podaří 
obhájit letošní titul  
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V sezóně 2012/2013 padlo cel-
kem 951 gólů, což dává průměr 
takřka 10 branek na zápas. To 
je zhruba o jednu branku vyš-
ší průměr, než jaký byl v minu-
lém ročníku a liga se tímto vráti-
la ke svému průměru ze sezóny 
2010/2011. 

Magické hranice 100 vstřele-
ných branek letos dosáhli hned 
tři týmy; DG303 (dokonce 120), 
FC Mexico (104) a Otroci ohnivé 
vody (100). Těsně pod touto hra-
nicí skončili tradičně pilní střelci 
Vodňanské drůbeže, kteří měli 
oproti předešlým ročníkům le-
tos menší potenci.

Nejlepší obranu letošního roč-
níku Vodňanské ligy měli Otroci 
ohnivé vody, kteří tímo potvrdili 
fakt, že k úspěchu je třeba polo-
žit základ odzadu. 

www.vodnanskaliga.cz

1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo 10. kolo 11. kolo 12. kolo 13. kolo 14. kolo 15. kolo 16. kolo 17. kolo

přehled gólů v sezóně 2012/2013
celkem

1. poločas
2. poločas

Otroci
Sokolská louka
B&D Boys
DG303
FC Mexico
Vodňanská drůbež
Chill

Kůrožrouti

Los Bombardos
FC KIK

nejproduktivnější týmy sezóny 2012/2013

týmy s nejlepší obranou v sezóně 2012/2013

DG303
FC Mexico
Otroci
Vodňanská drůbež
Kůrožrouti
B&D Boys
Sokolská louka
Chill
FC Kapr
5 Samyc
Los Bombardos
FC KIK

120 vstřelených gólů
104
100

94
84
80
76
75
73
71
55
44

50
56
65
80
82
85

88

114
138

FC Kapr

5 Samyc

86

89

47 obdržených gólů
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All Star team 2012/2013 (zleva): M. Baloušek 
(Vod. drůbež), J. Volmut a K. Kukla (oba 
DG303). Chybí J. Mach (FC KIK) a J. Hájek 
(DG303)
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slavnostní vyhlášení 
výsledků a předávání
individuálních ocenění

po dvouleté pauze, kdy se 
dokopná sálovky a s ní spo-
jené vyhlašování výsledků, 
nekonala ve vestibulu haly, 
ale v místním zábavním cen-
tru družba, jsme se vrátili k 
této letité tradici a zmíněný 
ceremoniál včetně následné 
dokopné se udál právě v pro-
storách víceúčelové haly.

Zhruba půlhodiny po skonče-
ní finálového duelu mezi Otro-
ky ohnivé vody a Vodňanskou 
drůbeží, se všichni účastní-
ci letošního ročníku sešli ve 
vestibulu víceúčelové haly. 
Zde měl každý z týmů připra-
vený svůj stůl a mohl tak v kli-
du pozorovat vyhlašování vý-
sledků letošního ročníku.

V úvodním slově bylo připo-
menuto, že letos liga přija-
la další dva nováčky (FC Me-
xico a Chill), pokračuje se  
v modernizaci webové pre-
zentace soutěže i další za-
jímavosti. Poté došlo k pře-
dávání slevy ze startovného 

dvěma nejmladším týmům 
ligy. Těmi byli pro letošek 
Chill a B&D Boys, takže prá-
vě těmto dvěma týmům bylo 
vráceno po 1000 Kč.

Následovalo vyhlašování in-
dividuálních kategorií. Jako 
první byl na řadě All Star team 
ročníku 2012/2013. FO jeho 
složení letos poprvé rozhodo-
vali fanoušci ligy a ne samot-
ní hráči. Diváci tedy rozhodli  
o tom, že All Star team má 
pro letošek následující slo-
žení; Mach (FC KIK, brankář), 
Hájek (DG303, obránce), Ba-
loušek (Vod. drůbež, obrán-
ce), Kukla (DG303, útočník), 
Volmut (DG303, útočník). 
Všichni ocenění přebrali pa-
mětní plaketu a víno od part-
nera Vodňanské ligy Vinotéky 
Vodňany.

Jako další bylo na řadě vyhlá-
šení nejlepšího střelce, kde 
jsme pro letošek měli dva ví-
těze. Martina Šáchu z Vod-
ňanské drůbeže a Karla Ku-

klu z DG303. Oba vstřelili 
shodně 28 branek, ale vzhle-
dem k tomu, že druhý jmeno-
vaný odehrál menší porci zá-
pasů, odnesl si ocenění právě 
Karel Kukla z DG303. 

Další vyhlašovanou kategorií 
byl nejlepší brankář, kterým 
byl pro letošek zvolen Patrik 
Kříž z mistrovských Otroků. 
Následovalo vyhlášení nej-
lepšího hráče, terým se stal 
Karel Kukla z DG303 a také 
nejužitečnějšího hráče, kte-
rým byl zvolen Jarda Bárta  
z Vodňanské drůbeže. Všem 
oceněným jednotlivcům sa-
mozřejmě gratulujeme.

Na závěr bylo vyhlášeno ko-
nečné pořadí jednotlivých 
týmů a následovala společná 
večeře, po které už se týmy 
mohly věnovat volné zábavě. 
K ní nám letos tradičně hrál 
DJ a na provizorním parke-
tu se sváděly neméně tvrdé 
souboje, jako předtím na pa-
lubovce.   

www.vodnanskaliga.cz

K. Kukla (DG303); nejlepší hráč, střelec
a člen All Star teamu 2012/2013

Otroci ohnivé vody – mistři Vodňanské ligy 
2012/2013
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vodňanská liga 2012/2013
Fotografie jednotlivých týmů

otroci ohnivé vody 1. místo

vodňanská drůbež 2. místo

dg303 3. místo

chill 4. místo
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sokolská louka 5. místo

kůrožrouti 6. místo

Fc kapr 7. místo

5 samyc 8. místo
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Fc mexico 9. místo

B&d Boys 10. místo

Fc kik 11. místo

los Bombardos 12. místo
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vodňanská liga 2012/2013 
taBulky a výsledky
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výsledky: Chill - Vodňanská drůbež 1:10 (0:3), Otroci - DG303 1:1 (0:0), Kůrožrouti - FC Kapr 5:4 (0:2),
FC KIK - B&D Boys 2:7 (1:5), Sokolská louka - 5 Samyc 7:2 (2:1), FC Mexico - Los Bombardos 6:6 (5:3)

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

1. kolo (˝sobota, 27. října 2012)
tabulka po 1. kole

tým Z V R P GV GO +/- B

1. DG303 1 1 0 0 7 : 3 +4 3

2. 5 Samyc 1 1 0 0 6 : 4 +2 3

3. Vodňanská drůbež 1 1 0 0 6 : 5 +1 3

4. Otroci ohnivé vody 1 1 0 0 5 : 4 +1 3

5. FC Kapr 1 1 0 0 4 : 3 +1 3

6. Kůrožrouti 1 1 0 0 3 : 2 +1 3

7. B&D Boys 1 0 0 1 2 : 3 -1 0

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

9. Chill 1 0 0 1 4 : 5 -1 0

10. FC KIK 1 0 0 1 5 : 6 -1 0

11. Los Bombardos 1 0 0 1 4 : 6 -2 0

12. Sokolská louka 1 0 0 1 3 : 7 -4 0

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

na následujících stránkách 
si můžete prohlédnout ta-
bulky po jednotlivých ode-
hraných kolech vodňanské 
ligy a připomenout si mů-
žete také výsledky jednot-
livých týmů. v tabulkách je 
uvedeno také aktivní, nebo 
pasivní skóre jednotlivých 
mančaftů. letošní základní 
část byla opravdu mimořád-
ně vyrovnaná, o čemž svědčí 
i to, že rozdíl mezi jejím vítě-
zem (dg303) a třetím týmem 
(sokolskou loukou) byly pou-
hé dva body.

Na čele tabulky se letos vy-
střídaly pouze 3 týmy; Otro-
ci ohnivé vody, Vodňanská 
drůbež a DG303. Posled-
ně jmenovaný tým sice strá-
vil na prvním místě nejméně 
kol (3), ale do čela se po prv-
ním kole vyšvyhnul znovu až v 
10. a už se z něj nenechal se-
sadit. Otroci tedy i přes vel-
mi dobře rozehranou základ-
ní část nezískali plaketu pro 
vítěze základní části. Tu si 
letos podruhé odneslo prá-
vě DG303 a celkem počtvrté 
v řadě bylo nejlepším týmem 

úvodní části Vodňanské ligy. 
Byť letos vinou slabšího vstu-
pu dos ezóny jen díky aktiv-
nějšímu skóre.

O poslední příčku zaruču-
jící účast v Družba Playo-
ff 2013 se ale vedl neméně 
tvrdý boj, než o příčku první. 
Nakonec se do vyřazovacích 
bojů prokousali Kapři, kteří 
vítězstvím v posledním kole 
základní části uhájili jedno-
bodový náskok před dotírají-
cími B&D Boys. Ti se letos do 
playoff neprobojovali. 
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2. kolo (sobota, 3. listopadu 2012)
tabulka po 2. kole

tým Z V R P GV GO +/- B

1. Vodňanská drůbež 2 2 0 0 16 : 6 +10 6

2. Kůrožrouti 2 2 0 0 8 : 6 +2 6

3. DG303 2 1 1 0 8 : 4 +4 4

4. Otroci ohnivé vody 2 1 1 0 6 : 5 +1 4

5. B&D Boys 2 1 0 1 9 : 5 +4 3

6. Sokolská louka 2 1 0 1 10 : 9 +1 3

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

8. 5 Samyc 2 1 0 1 8 : 11 -3 3

9. FC Mexico 2 0 1 1 9 : 10 -1 1

10. Los Bombardos 2 0 1 1 10 : 12 -2 1

11. Chill 2 0 0 2 5 : 15 -5 0

12. FC KIK 2 0 0 2 7 : 13 -6 0

3. kolo (sobota, 10. listopadu 2012)
tabulka po 3. kole

tým Z V R P GV GO +/- B

1. Vodňanská drůbež 3 3 0 0 25 : 10 +15 9

2. Kůrožrouti 3 3 0 0 14 : 10 +4 9

3. Otroci ohnivé vody 3 2 1 0 16 : 5 +11 7

4. DG303 3 2 1 0 17 : 8 +9 7

5. FC Kapr 3 2 0 1 15 : 10 +5 6

6. Sokolská louka 3 2 0 1 14 : 10 +4 6

7. B&D Boys 3 1 0 2 13 : 14 -1 3

8. 5 Samyc 3 1 0 2 8 : 21 -13 3

9. Los Bombardos 3 0 1 2 14 : 18 -4 1

10. FC Mexico 3 0 1 2 10 : 14 -4 1

11. FC KIK 3 0 0 3 9 : 20 -11 0

12. Chill 3 0 0 3 9 : 24 -15 0
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výsledky: 5 Samyc - Vodňanská drůbež 9:7 (4:3), FC Kapr - Los Bombardos 4:4 (2:3), DG303 - FC Mexico
9:1 (3:1), B&D Boys - Sokolská louka 1:2 (1:1), Chill - Kůrožrouti 4:6 (1:2), FC KIK - Otroci 4:7 (2:5)

výsledky: Los Bombardos - Vodňanská drůbež 4:6 (1:3), 5 Samyc - FC Mexico 6:3 (2:2), FC Kapr - Sokolská 
louka 2:7 (0:2), DG303 - Kůrožrouti 16:10 (7:5), B&D Boys - Otroci 1:3 (1:3), Chill - FC KIK 9:2 (4:2)

výsledky: FC Kapr - Vodňanská drůbež 3:6 (1:2), DG303 - 5 Samyc 6:6 (3:1), B&D Boys - Los Bombardos
7:2 (2:2), Chill - FC Mexico 3:9 (1:4), FC KIK - Sokolská louka 0:12 (0:7), Otroci - Kůrožrouti 9:2 (5:0)

výsledky: DG303 - Vodňanská drůbež 7:9 (1:4), B&D Boys - FC Kapr 4:7 (1:5), Chill - 5 Samyc 4:3 (1:3),
FC KIK - Los Bombardos 1:10 (0:4), Otroci - FC Mexico 7:5 (4:0), Kůrožrouti - Sokolská louka 4:4 (1:3)
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4. kolo (neděle, 18. listopadu 2012)
tabulka po 4. kole

tým Z V R P GV GO +/- B

1. Vodňanská drůbež 4 4 0 0 34 : 17 +17 12

2. Otroci ohnivé vody 4 3 1 0 23 : 10 +13 10

3. Kůrožrouti 4 3 1 0 18 : 14 +4 10

4. FC Kapr 4 3 0 1 22 : 14 +8 9

5. DG303 4 2 1 1 24 : 17 +7 7

6. Sokolská louka 4 2 1 1 18 : 14 +4 7

7. Los Bombardos 4 1 1 2 24 : 19 +5 4

8. B&D Boys 4 1 0 3 17 : 21 -4 3

9. Chill 4 1 0 3 13 : 27 -14 3

10. 5 Samyc 4 1 0 3 11 : 25 -14 3

11. FC Mexico 4 0 1 3 15 : 21 -6 1

12. FC KIK 4 0 0 4 10 : 30 -20 0

5. kolo (sobota, 24. listopadu 2012)
tabulka po 5. kole

tým Z V R P GV GO +/- B

1. Vodňanská drůbež 5 5 0 0 40 : 20 +20 15

2. Otroci ohnivé vody 5 4 1 0 32 : 12 +20 13

3. Sokolská louka 5 3 1 1 30 : 14 +16 10

4. Kůrožrouti 5 3 1 1 20 : 23 -4 10

5. FC Kapr 5 3 0 2 25 : 20 +5 9

6. DG303 5 2 2 1 30 : 23 +7 8

7. B&D Boys 5 2 0 3 24 : 23 +1 6

8. Los Bombardos 5 1 1 3 26 : 26 0 4

9. FC Mexico 5 1 1 3 24 : 24 0 4

10. 5 Samyc 5 1 1 3 17 : 31 -14 4

11. Chill 5 1 0 4 16 : 36 -20 3

12. FC KIK 5 0 0 5 10 : 42 -32 0

6. kolo (neděle, 9. prosince 2012)
tabulka po 6. kole

tým Z V R P GV GO +/- B

1. Otroci ohnivé vody 6 5 1 0 39 : 16 +23 16

2. Vodňanská drůbež 6 5 0 1 47 : 29 +18 15

3. Sokolská louka 6 4 1 1 32 : 15 +17 13

4. Kůrožrouti 6 4 1 1 26 : 27 -1 13

5. DG303 6 3 2 1 39 : 24 +15 11

6. FC Kapr 6 3 1 2 29 : 24 +5 10

7. 5 Samyc 6 2 1 3 26 : 38 -12 7

8. B&D Boys 6 2 0 4 25 : 25 0 6

9. Los Bombardos 6 1 2 3 30 : 30 0 5

10. FC Mexico 6 1 1 4 25 : 33 -8 4

11. Chill 6 1 0 5 20 : 42 -22 3

12. FC KIK 6 0 0 6 14 : 49 -35 0

7. kolo (sobota, 15. prosince 2012)
tabulka po 7. kole

tým Z V R P GV GO +/- B

1. Otroci ohnivé vody 7 6 1 0 42 : 17 +25 19

2. Vodňanská drůbež 7 6 0 1 53 : 33 +20 18

3. Sokolská louka 7 5 1 1 39 : 17 +22 16

4. DG303 7 4 2 1 55 : 34 +21 14

5. Kůrožrouti 7 4 1 2 36 : 43 -7 13

6. FC Kapr 7 3 1 3 31 : 31 0 10

7. 5 Samyc 7 3 1 3 32 : 41 -9 10

8. B&D Boys 7 2 0 5 26 : 28 -2 6

9. Chill 7 2 0 5 29 : 44 -15 6

10. Los Bombardos 7 1 2 4 34 : 36 -2 5

11. FC Mexico 7 1 1 5 28 : 39 -11 4

12. FC KIK 7 0 0 7 16 : 58 -42 0
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výsledky: Sokolská louka - Vodňanská drůbež 3:3 (1:0), FC Mexico - Kůrožrouti 3:5 (2:2), Los Bombardos - 
Otroci 4:2 (2:2), 5 Samyc - FC KIK 14:2 (5:1), FC Kapr - Chill 1:5 (0:3), DG303 - B&D Boys 5:2 (2:0)

výsledky: FC Mexico - Vodňanská drůbež 5:10 (2:4), Los Bombardos - Sokolská louka 4:7 (2:1),
5 Samyc - Kůrožrouti 3:3 (2:2), FC Kapr - Otroci 3:8 (2:4), DG303 - FC KIK 19:1 (6:0), B&D Boys - Chill 3:8 (1:3)
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8. kolo (sobota, 22. prosince 2012)
tabulka po 8. kole

tým Z V R P GV GO +/- B

1. Otroci ohnivé vody 8 7 1 0 50 : 20 +30 22

2. Vodňanská drůbež 8 7 0 1 63 : 38 +25 21

3. Sokolská louka 8 6 1 1 46 : 21 +25 19

4. DG303 8 5 2 1 74 : 35 +39 17

5. Kůrožrouti 8 4 2 2 39 : 46 -7 14

6. 5 Samyc 8 3 2 3 35 : 44 -9 11

7. FC Kapr 8 3 1 4 34 : 39 -5 10

8. Chill 8 3 0 5 37 : 47 -10 9

9. B&D Boys 8 2 0 6 29 : 36 -7 6

10. Los Bombardos 8 1 2 5 38 : 43 -5 5

11. FC Mexico 8 1 1 6 33 : 49 -16 4

12. FC KIK 8 0 0 8 17 : 77 -60 0

9. kolo (úterý, 25. prosince 2012)
tabulka po 9. kole

tým Z V R P GV GO +/- B

1. Otroci ohnivé vody 9 7 1 1 52 : 24 +28 22

2. Vodňanská drůbež 9 7 1 1 66 : 41 +25 22

3. DG303 9 6 2 1 79 : 37 +42 20

4. Sokolská louka 9 6 2 1 49 : 24 +25 20

5. Kůrožrouti 9 5 2 2 44 : 49 -5 17

6. 5 Samyc 9 4 2 3 49 : 46 +3 14

7. Chill 9 4 0 5 42 : 48 -6 12

8. FC Kapr 9 3 1 5 35 : 44 -9 10

9. Los Bombardos 9 2 2 5 42 : 45 -3 8

10. B&D Boys 9 2 0 7 31 : 41 -10 6

11. FC Mexico 9 1 1 7 36 : 54 -18 4

12. FC KIK 9 0 0 9 19 : 91 -72 0

10. kolo (sobota, 29. prosince 2012)
tabulka po 10. kole

tým Z V R P GV GO +/- B

1. DG303 10 7 2 1 86 : 43 +43 23

2. Otroci ohnivé vody 10 7 2 1 54 : 26 +28 23

3. Vodňanská drůbež 10 7 1 2 69 : 52 +17 22

4. Sokolská louka 10 6 3 1 51 : 26 +25 21

5. Kůrožrouti 10 6 2 2 55 : 52 +3 20

6. Chill 10 5 0 5 50 : 51 -1 15

7. 5 Samyc 10 4 2 4 50 : 50 0 14

8. FC Kapr 10 3 1 6 41 : 51 -10 10

9. B&D Boys 10 3 0 7 35 : 42 -7 9

10. Los Bombardos 10 2 2 6 45 : 53 -8 8

11. FC Mexico 10 2 1 7 42 : 57 -15 7

12. FC KIK 10 0 0 10 22 : 97 -75 0

11. kolo (sobota, 5. ledna 2013)
tabulka po 11. kole

tým Z V R P GV GO +/- B

1. DG303 11 8 2 1 93 : 49 +44 26

2. Otroci ohnivé vody 11 8 2 1 62 : 30 +32 26

3. Sokolská louka 11 7 3 1 58 : 31 +27 24

4. Vodňanská drůbež 11 7 1 3 73 : 60 +13 22

5. Kůrožrouti 11 6 2 3 55 : 57 -2 20

6. Chill 11 5 0 5 55 : 58 -3 15

7. 5 Samyc 11 4 2 5 54 : 60 -6 14

8. FC Kapr 11 4 1 6 51 : 55 -4 13

9. B&D Boys 11 4 0 7 42 : 46 -4 12

10. Los Bombardos 11 2 2 7 51 : 60 -9 8

11. FC Mexico 11 2 1 8 46 : 64 -18 7

12. FC KIK 11 1 0 10 27 : 97 -70 2

výsledky: Kůrožrouti - Vodňanská drůbež 11:3 (3:2), Sokolská louka - Otroci 2:2 (1:0), FC Mexico - FC KIK
6:3 (4:0), Los Bombardos - Chill 3:8 (3:3), 5 Samyc - B&D Boys 1:4 (0:4), FC Kapr - DG303 6:7 (1:4)

výsledky: Otroci - Vodňanská drůbež 8:4 (6:3), Kůrožrouti - FC KIK 0:5 kont., Sokolská louka - Chill 7:5 (4:3)
FC Mexico - B&D Boys 4:7 (2:3), Los Bombardos - DG303 6:7 (1:2), 5 Samyc - FC Kapr 4:10 (0:5)
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12. kolo (neděle, 13. ledna 2013)
výsledky: O 9.–12. místo: B&D Boys - FC KIK 7:2 (2:0), FC Mexico - Los Bombardos 11:1 (5:1)
1/4finále A: DG303 - FC Kapr 3:2 (2:1), 1/4 finále B: Otroci - 5 Samyc 7:3 (4:2)
1/4finále C: Sokolská louka - Chill 2:6 (0:1), 1/4finále D: Vodňanská drůbež - Kůrožrouti 4:4 (2:1)

13. kolo (sobota, 19. ledna 2013)
výsledky: O 9.–12. místo: Los Bombardos - FC KIK 0:5 kont., B&D Boys - FC Mexico 4:7 (0:3)
1/4finále D: Kůrožrouti - Vod. drůbež 5:5 (4:2) pen. 4:5, 1/4finále C: Chill - Sokolská louka 2:1 (0:1)
1/4finále B: 5 Samyc - Otroci 3:10 (2:3), 1/4finále A: FC Kapr - DG303 1:8 (0:5)

14. kolo (sobota, 26. ledna 2013)
výsledky: O 9.–12. místo: FC Mexico - FC KIK 5:3 (1:1), Los Bombardos - B&D Boys 0:14 (0:9)
O 5.–8. místo: FC Kapr - Kůrožrouti 3:6 (2:4), 5 Samyc - Sokolská louka 1:2 (0:1)
1/2finále A: DG303 - Vodňanská drůbež 4:4 (2:2), 1/finále B: Otroci - Chill 5:2 (2:1)

15. kolo (sobota, 9. února 2013)
výsledky: O 9.–12. místo: FC Mexico - Los Bombardos 14:3 (7:1), B&D Boys - FC KIK 5:0 kont.
O 5.–8. místo: Sokolská louka - 5 Samyc 2:2 (1:1), Kůrožrouti - FC Kapr 6:8 (3:2)
1/2finále B: Chill - Otroci 3:8 (2:2), 1/finále A: Vodňanská drůbež - DG303 2:1 (0:0)

16. kolo (sobota, 16. února 2013)
výsledky: O 9.–12. místo: B&D Boys - FC Mexico 3:1 (2:1), Los Bombardos - FC KIK 0:5 kont.
O 7. místo: FC Kapr - 5 Samyc 7:3 (4:2), O 5. místo: Kůrožrouti - Sokolská louka 5:5 (5:2)
O 3. místo: DG303 - Chill 4:4 (2:3), FINáLe: Vodňanská drůbež - Otroci 3:1 (1:1)

17. kolo (sobota, 23. února 2013)
výsledky: O 9.–12. místo: Los Bombardos - B&D Boys 0:5 kont., FC Mexico - FC KIK 20:2 (6:1)
O 7. místo: 5 Samyc - FC Kapr 5:1 (2:0), O 5. místo: Sokolská louka - Kůrožrouti 6:3 (3:0)
O 3. místo: Chill - DG303 3:7 (3:2), FINáLe: Otroci - Vodňanská drůbež 7:3 (3:1)
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vodňanská liga 2012/2013
konečná tabulka skupiny o 9.–12. místo

tým Z V R P GV GO +/- B

9. FC Mexico 6 5 0 1 58 : 16 +42 15

10. B&D Boys 6 5 0 1 38 : 10 +28 15

11. FC KIK 6 2 0 4 17 : 41 -24 6

12. Los Bombardos* 6 0 0 6 4 : 54 -50 0

*  Los Bombardos měli ve skupině o 9.–12. místo kontumovány 3 zápasy, takže v souladu s pravidly byli ze soutěže 
diskvalifikováni.

vodňanská liga 2012/2013
konečná tabulka

tým Z V R P GV GO +/- B

1. Otroci ohnivé vody 17 13 2 2 100 : 47 +53 41

2. Vodňanská drůbež 17 9 4 4 94 : 82 +12 31

3. DG303 17 11 4 2 120 : 65 +55 37

4. Chill 17 7 1 8 75 : 85 -10 22

5. Sokolská louka 17 9 5 3 76 : 50 +26 32

6. Kůrožrouti 17 7 5 5 84 : 88 -4 26

7. FC Kapr 17 6 1 10 73 : 86 -13 19

8. 5 Samyc 17 5 3 9 71 : 89 -18 18

9. FC Mexico 17 7 1 9 104 : 80 24 22

10. B&D Boys 17 9 0 8 80 : 56 24 27

11. FC KIK 17 3 0 14 44 : 138 -94 8

12. Los Bombardos 17 2 2 13 55 : 114 -59 8
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Kukla DG303 28
Šácha Vod. drůbež 28
Kopecký 5 Samyc 27
Kureš FC Mexico 26
Volmut DG303 26
Pelech FC Mexico 20
Varyš J. Chill 19
Řepa Sok. louka 17
Kapusta R. Sok. louka 16
Sládek DG303 16
Machnyk T. Otroci 16
Kvěch T. 5 Samyc 16
Sluka M. Kůrožrouti 15
Färber Chill 15
Šteier Los Bombardos 15
Beneš V. FC Mexico 14
Beneš P. FC Mexico 13
Carda Mar. Kůrožrouti 13
Veselý R. Chill 13
Hačka Vod. drůbež 13
Funda Kůrožrouti 12
Hájek DG303 12

Vlášek Vod. drůbež 12
Křenek J. Vod. drůbež 12
Marchal FC Kapr 11
Budín FC Kapr 11
Hoffman P. B&D Boys 11
Ciml M. Sok. louka 11
Srkal DG303 11
Zlatohlávek Otroci 11
Brych L. Kůrožrouti 10
Polák DG303 10
Hajný Otroci 10
Kortus K. FC Kapr 9
Brůžek FC Kapr 9
Polanský T. B&D Boys 9
Minář B&D Boys 9
Bakula DG303 9
Machnyk M. Otroci 9
Hojdekr Otroci 9
Bače Otroci 9
Veselý O. Otroci 9
Sluka F. Kůrožrouti 8
Carda Mich. Kůrožrouti 8

Petřík B&D Boys 8
Janšta B&D Boys 8
Koleš Sok. louka 8
Calta Otroci 8
Rusín Chill 8
Vítovec D. Los Bombardos 8
Svoboda FC KIK 8
Urban Vod. drůbež 8
Valenta Vod. drůbež 8
Jirkovský FC Mexico 7
Šabršula FC Mexico 7
Tondr FC Kapr 7
Staněk FC Kapr 7
Tesař V. Otroci 7
Bednařík Los Bombardos 7
Smékal Los Bombardos 7
Šulc S. 5 Samyc 7
Jílek FC Mexico 6
Mottl FC Mexico 6
Hucek FC Kapr 6
Masák B&D Boys 6
Dunovský M. Sok. louka 6
Štěch P. FC Kapr 5
Kouba B&D Boys 5
Kapusta M. Sok. louka 5
Bravenec DG303 5
Šmíd Chill 5
Štrombach Los Bombardos 5
Pasák V. 5 Samyc 5
Štryncl FC KIK 5
Hroneš M. Kůrožrouti 4
Chaluš B&D Boys 4
Fiala Otroci 4
Benedikt L. Chill 4
Janda Chill 4
Vítovec O. Los Bombardos 4
Kozel 5 Samyc 4
Tesař J. 5 Samyc 4
Mužík Vod. drůbež 4
Turek FC Mexico 3
Krejčí FC Kapr 3
Křenek M. FC Kapr 3
Folta Kůrožrouti 3
Liška Kůrožrouti 3
Dunovský P. Sok. louka 3
Pasák M. 5 Samyc 3

Šulc J. 5 Samyc 3
Jaroš FC KIK 3
Novák P. FC KIK 3
Lang Vod. drůbež 3
Hroneš D. Kůrožrouti 2
Řezáč Kůrožrouti 2
Vaněček B&D Boys 2
Louženský B&D Boys 2
Dohnal Sok. louka 2
Tík Sok. louka 2
Štěch K. DG303 2
Kříž P. Otroci 2
Kříž F. Otroci 2
Benedikt O. Chill 2
Varyš L. Chill 2
Blažek Los Bombardos 2
Brožík Los Bombardos 2
Konvička Los Bombardos 2
Novák M. FC KIK 2
Kvěch J. FC KIK 2
Mach J. FC KIK 2
Baloušek Vod. drůbež 2
Vlach FC Mexico 1
Jakš FC Kapr 1
Filip FC Kapr 1
Polanský V. Kůrožrouti 1
Vondráček Kůrožrouti 1
Turek B&D Boys 1
Hoffman V. B&D Boys 1
Tesař M. Sok. louka 1
Ciml J. Sok. louka 1
Trnka Sok. louka 1
Horák Sok. louka 1
Chrášťanský Otroci 1
Marinov Otroci 1
Protiva Chill 1
Fodor Los Bombardos 1
Nousek Los Bombardos 1
Bareš 5 Samyc 1
Novák J. FC KIK 1
Holec FC KIK 1
Čečka FC KIK 1
Mach Z. FC KIK 1
Řehoř Vod. drůbež 1
Pešek Vod. drůbež 1
Chaluš Vod. drůbež 1

kompletní přehled střelců sezóny 2012/2013

vodňanská liga 2012/2013
konečná tabulka dovednostní soutěže „penaltový rozstřel“

tým Z V R P GV GO +/- B

1. Chill 11 7 2 2 22 : 16 +6 16

2. FC KIK 11 7 1 3 19 : 14 +5 15

3. Sokolská louka 11 4 6 1 19 : 18 +1 14

4. FC Kapr 11 4 5 2 21 : 20 +1 13

5. Vodňanská drůbež 11 5 3 3 21 : 19 +2 13

6. 5 Samyc 11 4 4 3 20 : 19 +1 12

7. DG303 11 4 4 3 16 : 14 +2 12

8. Los Bombardos 11 4 3 4 24 : 20 +4 11

9. Otroci 11 2 4 4 18 : 19 -1 10

10. Kůrožrouti 11 2 4 5 15 : 21 -6 8

11. FC Mexico 11 1 3 7 11 : 18 -7 5

12. B&D Boys 11 1 2 8 14 : 25 -9 4
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Dunovský M. Sokolská louka 4
Fiala Otroci 4
Šmíd Chill 4
Benedikt O. Chill 4
Benedikt L. Chill 4
Vítovec O. Los Bombardos 4
Kureš FC Mexico 3
Budín FC Kapr 3
Filip FC Kapr 3
Kapusta R. Sokolská louka 3
Hornát DG303 3
Machnyk T. Otroci 3
Kříž F. Otroci 3
Varyš J. Chill 3
Šteier Los Bombardos 3
Kozel 5 Samyc 3
Kvěch T. 5 Samyc 3
Bareš 5 Samyc 3
Beneš P. FC Mexico 2
Šabršula FC Mexico 2
Brůžek FC Kapr 2
Max FC Kapr 2
Vondráček Kůrožrouti 2
Ciml M. Sokolská louka 2
Trnka Sokolská louka 2
Horák Sokolská louka 2
Hajný Otroci 2
Zlatohlávek Otroci 2
Veselý R. Chill 2
Bláha 5 Samyc 2
Roučka 5 Samyc 2
Novák M. FC KIK 2
Šácha Vod. drůbež 2
Mužík Vod. drůbež 2
Vlach FC Mexico 1
Kortus K. FC Kapr 1
Tondr FC Kapr 1
Marchal FC Kapr 1
Hucek FC Kapr 1
Folta Kůrožrouti 1
Sluka F. Kůrožrouti 1

Funda Kůrožrouti 1
Hroneš M. Kůrožrouti 1
Liška Kůrožrouti 1
Polanský T. B&D Boys 1
Kouba B&D Boys 1
Masák B&D Boys 1
Turek B&D Boys 1
Hoffman V. B&D Boys 1
Kapusta M. Sokolská louka 1
Řepa Sokolská louka 1
Volmut DG303 1
Srkal DG303 1
Hájek DG303 1
Polák DG303 1
Tesař V. Otroci 1
Machnyk M. Otroci 1
Hojdekr Otroci 1
Veselý O. Otroci 1
Kříž P. Otroci 1
Färber Chill 1
Protiva Chill 1
Vlk Chill 1
Varyš L. Chill 1
Jirouš Chill 1
Vítovec D. Los Bombardos 1
Fodor Los Bombardos 1
Smékal Los Bombardos 1
Brožík Los Bombardos 1
Konvička Los Bombardos 1
Kubát Los Bombardos 1
Pasák M. 5 Samyc 1
Tesař J. 5 Samyc 1
Šulc S. 5 Samyc 1
Čečka FC KIK 1
Mach Z. FC KIK 1
Hačka Vod. drůbež 1
Valenta Vod. drůbež 1
Baloušek Vod. drůbež 1
Řehoř Vod. drůbež 1
Chaluš Vod. drůbež 1

kompletní přehled karetních trestů sezóny 2012/2013

na závěr
Na závěr se samozřejmě sluší poděkovat všem partnerům a sponzorům letošního ročníku Vod-
ňanské ligy, kterými jmenovitě byli; město Vodňany, zábavní centrum Družba, Vinotéka Vodňa-
ny a adidasobchod.cz. 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

čk

P. Novák (FC Kapr) 1
V. Kozel (5 Samyc) 1
D. Řezáč (Kůrožrouti) 1
J. Fodor (Los Bombardos) 1
F. Smékal (Los Bombardos) 1
Blažek (Los Bombardos) 1
T. Kouba (B&D Boys) 1
D. Folta (Kůrožrouti) 1
T. Kvěch (5 Samyc) 1
Hačka (Vod. Drůbež) 1
L. Benedikt (Chill) 1
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