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úvod
jubilejní 
20. ročník ligy
Již potřetí vítám všechny fa-
nynky a fanoušky Vodňanské 
ligy nad její ročenkou, která 
je pro letošní jubilejní sezónu 
vyvedena ve slavnostní bílo-
-zlaté kombinaci.

Vodňanská liga se v sezóně 
2013/2014 dočkala význam-
ného jubilea; letos se to-
tiž ve vodňanské víceúčelo-
vé hale hrála už 20. sezóna  
této tradiční zimní soutěže! 
0. ročník se uskutečnil v roce 
1994 ve formě 2 turnajů; 19. 
a 26. února se tehdy utkalo 7 
týmů systémem každý s ka-
ždým a z celkového vítězství 
se radoval tým FC Kapr, který 
se Vodňanské ligy zúčastňu-
je dodnes. Stejně jako DG303, 
které tenkrát skončilo na 3. 
místě. Jedině tyto dva kluby 
nastupují ve Vodňanské lize 
už od jejího 0. ročníku a pa-
tří tak mezi zakládající členy 
ligy, jenž svou historii píší už 
20 let.

Do jubilejního 20. ročníku 
ligy se oproti loňské sezó-
ně 2012/2013 přihlásilo „pou-
ze“ 10 mužstev. Vypadly totiž 
týmy Los Bombardos a Ků-
rožrouti. S vědomím toho, že 
při zachování stávajícího sys-
tému Playoff, by se v posled-
ních 6ti kolech utkaly 9. a 10. 
tým základní části hned 6x 
za sebou, se pak letos při-
stoupilo ke změně hracího 
systému.

Nový systém FINAL4 zů-
žil vyřazovací část ligy pou-
ze na nejlepší 4 týmy a navíc 
přidal na důležitosti také zá-
pasům v základní části. Ně-
které jejich výsledky se totiž 
následně započítávaly do ta-
bulky skupiny o 5.–10. místo.  
Díky tomu jsme letos moh-
li být svědky nebývale velké-
ho množství vypjatých a za-
jímavých zápasů. Zpravidla 
se v každém kole hrály 2 až 
3 šlágry, které měly velký 

vliv na složení elitní čtyřky. 
Týmy tak byly pod tlakem už 
od úvodu sezóny, protože ka-
ždé zaváhání mohlo být pro 
klub a jeho účast ve FINAL4 
osudné. I to se možná na-
konec projevilo v tom, že le-
tošní základní část ligy byla 
doslova hrobem většiny fa-
voritů. Do vyřazovací části se 
nedostala Vodňanská drůbež 
(loni 2.), Chill (loni 4.) ani Ot-
roci ohnivé vody (loni 1.). Mezi 
nejlepší 4 týmy ligy se tak do-
stal pouze jediný, který tam 
byl i minulý rok; DG303. Zbylé 
obsazení tedy mohlo být pro 
někoho překvapující, ale při 
zpětném pohledu na výsledky 
i herní projev Sokolské louky, 
FC Kapr i FC Mexico muse-
li všichni uznat, že tyto týmy 
se do FINAL4 dostaly zcela 
poprávu. Nejlépe se totiž do-
kázaly vypořádat s náročnos-
tí nového systému i vyrovna-
ností soupeřů, která je rok od 
roku zřetelnější. 

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

týmů

představení
účastníci
vodňanské ligy
Jak už bylo napsáno; opro-
ti loňské sezóně 2012/2013 
se do jubilejního 20. roční-
ku Vodňanské ligy přihlásilo 
„pouze“ 10 týmů. Svou účast 
pro letošek odřekli Los Bom-
bardos a Kůrožrouti. Zůstala 
nám tedy desítka týmů, která 
se utkala o celkové vítězství, 
velký putovní pohár i premié-
rové medaile pro mistra ligy.

Soupisky týmů měly také pro 
letošek kapacitu 15 jmen, 
což je určitě dostačující po-
čet k tomu, aby každý tým do-
kázal dát dohromady alespoň 
minimální počet hráčů. Co se 
ale letos změnilo byl termín 
uzávěrky soupisek. Pro se-
zónu 2013/2014 byly soupisky 
uzavřeny s koncem základní 
části, tj. po 10. kole ligy. Toto 
pravidlo bylo odsouhlase-
no na předsezónní schůzi zá-
stupců klubů a to především 
proto, aby některý z týmů ne-
povolával na vyřazovací část 

ligy úplně jiné mužstvo než 
to, s jakým doposud nastu-
poval. Za mužstvo tedy mohl 
ve druhé fázi ligy nastoupit 
pouze hráč, který za něj ode-
hrál v základní části alespoň 
2 utkání. Samozřejmě jsme 
ale pamatovali také na vý-
jimky, kdy tradiční člen ká-
dru nemůže v základní části 
nastoupit kvůli zranění apod. 
Pak už je na komisi složené 
ze zástupců klubů, aby tomu-
to jednotlivci udělila výjimku 
a povolila mu start i přesto, 
že v základní části neode-
hrál minimum požadovaných 
utkání. Tento krok se pozdě-
ji ukázal jako správný, proto-
že této vyjímky využila hned 3 
mužstva - samozřejmě s po-
svěcením většiny zbývajících 
kubů.

Pro přístí rok už registrujeme 
zájemce o účinkování ve Vod-
ňanské lize a můžeme tedy 
předestřít, že soutěž se nej-

spíš vrátí k počtu 12ti účast-
níků a tím pádem i k systému 
Playoff. I když nic není defini-
tivní a vše se bude muset te-
prve zhodnotit.

Letošní sezóna tedy byla lo-
gicky kratší, než ta předchozí; 
měla 13 kol a v nich se ode-
hrálo 65 utkání, což je dohro-
mady 2 600 minut. Liga by se 
tak na vodňanské palubovce 
hrála v kuse bezmála 2 dny!

Rozhodně pozitivním bodem 
letošního ročníku pak bylo 
také to, že kontumován byl 
pouze 1 zápas a to i přesto, 
že letos se upustilo od pře-
kládání termínů. Pravda, do-
šlo k tomu alespoň v rámci 
hracího dne, ale byly to ve-
směs pouze kosmetické změ-
ny hracího plánu.

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

www.vodnanskaliga.cz
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5 samyc

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

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.

soupiska týmu

# Jméno
1 Tomáš Fučík
2 Vlastimil Kozel
4 Marek Lang
5 Michal Pasák
7 Jiří Roučka
10 Jaroslav Tesař
11 Roman Bláha
13 Jaroslav Šulc
15 Josef Bareš
17 Stanislav Šulc
25 Marek Kopecký

Václav Pasák

b&d boys

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

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

soupiska týmu

# Jméno
1 Matěj Huneš
3 Matouš Vondráček
4 Ivan Chaluš
5 Tomáš Masák
6 Ladislav Louženský
7 Vít Hoffmann
8 Tomáš Polanský
9 Tomáš Janšta
10 Tomáš Kouba
12 Vladimír Petřík
13 Petr Hoffmann
14 Tomáš Kvěch
16 Ondřej Madar
20 Zdeněk Pihlík
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dg303

rok založení: 1994
mistr ligy:  5x  

(2008, 2009, 2011, 2012, 2014)

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

DGčko v této sezóně slavilo 20 let od 
založení klubu a nastupovalo ve stylových 
retrodresech. Významé jubileum klubu pak 
jeho hráči dokázali náležitě oslavit; připsali 
si nejen celkové vítězství, ale také vítězství 
v základní části i vítězství v samostatné 
soutěži Penaltový rozstřel.

soupiska týmu

# Jméno
1 Zdeněk Liška
2 Petr Sládek
3 Jiří Hájek
4 Rostislav Bakula
5 Michal Polák
7 Josef Raušer
8 Karel Srkal
9 Karel Kukla
13 Jaroslav Volmut
14 Petr Bravenec
15 Jaromír Vorel
16 Jan Hornát
17 Zbyněk Vorel

Filip Bína

Fc kapr

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

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

soupiska týmu

# Jméno
17 Jiří Iral
2 Lukáš Filip
3 Jan Budín
4 Michal Vokatý
5 Tomáš Dvořák
7 Vráťa Tondr
8 Petr Štěch
9 František Hucek
10 Tomáš Staněk
12 Antonín Max
13 Pavel Turek
14 Tomáš Konvička
15 Jakub Brůžek
16 Pavel Marchal
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Fc kik

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

Tým FC KIK letos nastupoval ve Vodňanské 
lize už ke své třetí sezóně. Za cíl si dal, aby se 
vyhnul kontumacím, které tým provázely 
v minulé sezóně. Bohužel v posledním kole 
se tento scénář opakoval také letos.

soupiska týmu

# Jméno
1 Jiří Mach
2 Karel Pavlíček
3 Tomáš Votava
4 Petr Novák
5 Michal Profant
6 Zdeněk Mach
7 Jan Kocián
8 David Svoboda
9 Jaroslav Kvěch
10 Miroslav Novák
12 Iohut Craciuh
29 Zbyněk Německý

Florih Stroe
Lukáš Herda

Fc mexico

rok založení: 2012
nejlepší
umístění: 4. (2014)

FC Mexico letos nasupovalo ke své druhé 
sezóně ve Vodňanské lize a byl to start o 
poznání povedenější, než ten premiérový. 
Mexičani to letos dotáhli až do semifinále 
a sahali i po bronzové příčce.  Základ jeho 
hráčského kádru tvoří aktivní i neaktivní 
hráči Blaníku Strunkovice nad Blanicí.

soupiska týmu

# Jméno
1 Miroslav Turek
3 Pavel Krump
5 Karel Machala
6 Stanislav Pelech
9 Petr Mottl
10 Václav Beneš
11 Pavel Jirkovský
12 Petr Beneš
16 Mikoláš Richter
8 Jan Šabršula
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chill

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

Kádr loňského nováčka je tvořen především 
z hráčů vodňanského dorostu. Mladíci se 
minulou sezónu dokázali protlačit až do 
semifinále ligy, ale letos se museli spokojit 
s konečným 7. místem, které budou chtít 
určitě vylepšit hned příští rok.

soupiska týmu

# Jméno
1 Lukáš Varyš
2 David Janda
3 Ondřej Benedikt
4 Václav Hrachovec
5 Ondřej Vítovec
6 Ladislav Benedikt
7 Roman Veselý
8 Daniel Rusín
9 Miroslav Färber
10 Jakub Varyš
13 Miroslav Jirouš

Michal Pečený

otroci ohnivé vody

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

Otroci startují ve Vodňanské lize od jejího 
1. ročníku v sezóně 1994/1995, čímž se řadí 
k tradičním účastníkům soutěže. A hned 
svou premiérovou účast dokázali přetavit 
v mistrovský titul. Ten druhý si připsali až 
v loňské sezóně; 18 let po tom premiérovém. 
Letos se ale museli spokojit s 6. příčkou, což 
je pro tým obhájců titulu určitě zklamáním.

soupiska týmu

# Jméno
1 Tomáš Babický
2 Filip Kříž
3 Simon Marinov
4 Pavel Fiala
5 Jan Hajný
6 Tomáš Vokatý
7 Martin Zlatohlávek
9 David Calta
10 Jakub Bače
13 Michal Hojdekr
16 Martin Machnyk
69 Patrik Kříž
111 Jakub Krejčí
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sokolská louka

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

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

soupiska týmu

# Jméno
1 Milan Tesař
2 Pavel Brtna
3 Luboš Řepa
7 Radek Kapusta
11 Miroslav Vokatý
15 Martin Ciml
27 Michal Dunovský
75 Václav Faktor
92 Milan Kapusta

Miroslav Kiš
Jan Trnka
Jaroslav Ciml
Petr Dunovský

vodňanská drůbež

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

Vodňanská drůbež se Vodňanské ligy 
zúčastňuje pravidelně od sezóny 1997/1998. 
Hned od počátku se tým zařadil do nejužší 
špičky ligy a své výkony pak korunoval 2 tituly 
v letech 2007 a 2010. Mužstvo celou dobu 
staví na osvědčené ose, která se dokázala 
probojovat do finále 8x v řadě, ale letos se 
musela spokojit s 5. místem.

soupiska týmu

# Jméno
1 Petr Novák
2 Radek Varyš
3 Jiří Pivoňka
4 Martin Šácha
5 Jiří Urban
7 Miroslav Baloušek
8 Petr Valenta
9 Václav Vlášek
10 Roman Mužík
11 Martin Kopenec
12 Jaroslav Křenek
13 Václav Mareš
14 Jaromír Lácha

Jiří Chaluš
Miroslav Lang
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výsledky
Základní
část
Jak už bylo několkrát zmíně-
no, letošní ročník ligy přine-
sl nový herní model. FINAL4 
mělo místo pouze pro 4 nej-
lepší týmy základní části a to 
se projevilo jednak tím, že zá-
pasy v úvodní fázi sezóny tím 
získaly na důležitosti a dru-
hak tím, že týmy byly pod tla-
kem už od úvodu sezóny. Ka-
ždé zaváhání totiž mohlo být 
tím osudným.

Nevydařený vstup do soutěžě 
měli, stejně jako minulý rok, 
mladíci z Chillu. V úvodních 
třech kolech si připsali tři po-
rážky a to je v pozdějším účto-
vání stálo FINAL4. Pravdou 
ale je, že los k nim nebyl vů-
bec přívětivý. V těchto třech 
kolech narazili na oba pozdější 
finalisty (DG303 a Sokolskou 
louku) a také na jednu ze štik 
letošního ročníku; FC Mexi-
co. Chill se sice stejně jako při 
své premiérové sezóně poku-
sil o mocný finiš, ale nakonec 

mu ani toto snažení nebylo nic 
platné. Právě vinou horšího 
vzájemného zápasu s FC Me-
xico se letos mladíci museli 
spokojit s boji ve skupině o 5.-
10. místo.

Nejsuverénější vstup do se-
zóny měli letos sokolíci; Lou-
ka v čele s brankářem Mila-
nem Tesařem a svou tradičně 
výtečnou defenzivou dokáza-
la porazit i tradičního favo-
rita ligy DG303 a dlouho se 
držela na samotné špici ta-
bulky. Ve druhé fázi základní 
části už slabší chvilky přišly 
také na ni a toho využilo právě 
DG303, které se vyhouplo do 
čela tabulky a už ho nepusti-
lo až do 9. kola. Popáté v řadě 
si tak jeho hráči připsali ví-
tězství v základní části, čímž 
se jim podařilo vyrovnat re-
kord týmu FC Záruba, který 
na vodňanské palubovce kra-
loval (nejen) v základní části 
v letech 2002-2006.

Do skvělé formy se pak po-
stupně rozehrávali také zby-
lí dva účastníci FINAL4; FC 
Kapr a FC Mexico. Kapr sice 
vyfasoval v zahajovacím zá-
pase „osmičku“ od DGč-
ka, ale pak už šli jeho výko-
ny strmě nahoru a nakonec je 
z toho pro letošek bronzová 
pozice, která po letech vrátila 
kapry na stupně vítězů. Vítěz-
ství může být o to sladší, že 
rozhodující trefu si v penal-
tovém rozstřelu připsal nej-
zkušenější člen kádru Vráťa 
Tondr. Ten pamatuje ještě po-
slední mistrovský titul kaprů 
z r. 2001.

S nepopulární bramborovou 
pozicí se letos museli spokojit 
mexičani, kteří ale v základní 
části předváděli slušné výko-
ny a ukázali, že už se na spe-
cifické podmínky Vodňanské 
ligy dokázali dokonale adapto-
vat. Uvidíme, na co se od nich 
můžeme těšit v budoucnu 

www.vodnanskaliga.cz
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tabulka po 1. kole

DG303 3 b

Otroci 3 b

Vod. drůbež 3 b

B&D Boys 3 b

Sok. louka 3 b

Chill 0 b

FC Mexico 0 b

5 Samyc 0 b

FC KIK 0 b

FC Kapr 0 b

nejlepší střelci kola

Vokatý (OTR) 4

Hájek (DG) 3

Novák P. (KIK) 3

úvodní zápas jubilejního ročníku vodňankské ligy obstarali stylově 2 jediní doposud hrají-
cí zakládající členové ligy; dg303 a Fc kapr. v ochozech dokonce nechyběl ani transparent, 
který toto mimořádné utkání připomínal a podle papírových předpokladů si pak na palubov-
ce vítězství připsalo dg303. další zápasy dopadli víceméně podle očekávání. snad je sokol-
ská louka trochu překvapivě porazila mladíky z chillu.

1. kolo
dg303 a kapři stylově
Zahájili jubilejní 
seZónu vodňanské ligy
NeDěLe, 10. 11. 2013

dg303 – Fc kapr  8:1 (3:0)   Penalty: 2:2
Branky: Hájek 3, Polák 2, Bakula, Hornát, Vorel Z. – Staněk
ŽK: Polák (DG303)

Zápas měl od začátku vysoké tempo, ale na gól čekali diváci zhruba do 10. minuty. To se tre-
fili hráči DG a od té doby už kontrolovali míč a trpělivě přidávali góly. V závěru se Kaprům po-
dařilo zaznamenat alespoň čestný úspěch. Na úvodní zápas sezóny se v ochozech sešla sluš-
ná návštěva.

Fc kik – otroci ohnivé vody  5:9 (2:4) Penalty: 2:2
Branky: Novák P. 3, Kocián, Svoboda – Vokatý 4, 
Bače 2, Krejčí 2, Fiala
Bez karet

Na úvod zápasu měli více ze hry Otroci, ale z brejku šli do vede-
ní hráči FC KIK. Obhájce titulu poté přidal na obrátkách a ještě 
do poločasu si dokázal vytvořit dvougólový náskok. Ve druhé půli 
už si Otroci zkušeně pohlídali vývoj utkání a nebýt tradičně vý-
borného Jirky Macha v bráně KIKu, mohl být rozdíl ve skóre da-
leko vyšší.
 

Fc mexico – b&d boys  3:5 (2:4)  Penalty: 3:2
Branky: Pelech 2, Mottl – Hoffman 2, Janšta, Petřík, Masák
Bez karet

Vyrovnaný zápas s řadou nepřesností na obou stranách nakonec 
střelecky lépe vyšel B&D Boys. Mexico své příležitosti nevyuží-
valo s takovou efektivností jako právě B&D, a proto si na své prv-
ní letošní body musí počkat minimálně do příštího kola.
 

vodňanská drůbež – 5 samyc  6:3 (3:1) Penalty: 3:2
Branky: Šácha 2, Varyš, Kopenec, Mužík, 
Křenek – Kozel, Tesař, Kopecký
Bez karet

Drůbežáři nastoupili k úvodnímu zápasu takřka ve veteránské 
sestavě. Zkušenosti ale dokázali bezezbytku zužitkovat a před 
soupeřem si drželi bezpečný náskok, který potvrzovali také svojí 
herní převahou. Do druhé půle už Drůbežáři nastoupili s dorazi-
všími posilami a bez problémů si výsledek pohlídali.
 

chill – sokolská louka  3:4 (0:1)  Penalty: 2:1
Branky: Benedikt O., Benedikt L. (pen.), 
Veselý – Ciml M. 2, Řepa, Kapusta M.
ŽK: Vítovec, Benedikt L., Rusín, Varyš J. – Dunovský M., 
Kapusta R., Ciml M. (2x)
ČK: Brtna, Ciml (2 ŽK) – oba Sok. louka

Zápas se hrál tvrdě a ve vysokém tempu, o čemž svědčí i řada 
žlutých karet a dvě červené, které si připsali hráči Sokolské lou-
ky. Ti ale dokázali zužitkovat zkušenosti a připsat si důležité ví-
tězství v boji o letošní Pod Věží FINAL4.

hráč kola

Tomáš 
Vokatý

útočník
Otroci

V 1. kole letošního roč-
níku jsme sice zazna-
menali několik hattric-
ků, ale hned 4 přesné 
zásahy si připsal jediný 
hráč. Tomáš Vokatý byl 
nejvýraznější střelec-
kou osobností úvodního 
zápasu obhájce titulu, 
který se zkraje trochu 
trápil s KIKem, ale s při-
bývajícím časem potvr-
dil svou kvalitu i herní 
převahu.

utkání kola

DG303 vs. FC Kapr
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hráč kola

František
Hucek

obránce
FC Kapr

Ve 2. kole bylo nejsle-
dovanějším zápasem 
klání mezi Vodňanskou 
drůbeží a FC Kapr. Oba 
týmy mají ambice na FI-
NAL4, a tak měl jejich 
vzájemný duel patřič-
nou důležitost. Kap-
ři byli sice herně lep-
ší, ale většinu zápasu to 
byli drůbežáři, kdo tahal 
za gólově delší konec. 
Nakonec se ale kaprům 
podařilo utkání otočit 
a rozhodující gól vstře-
lil jejich hrající manager 
a kapitán týmu Franti-
šek Hucek.

utkání kola

Vod. drůbež vs. FC Kapr

tabulka po 2. kole

Otroci 6 b

Sok. louka 6 b

DG303 4 b

B&D Boys 4 b

FC Mexico 3 b

Vod. drůbež 3 b

FC Kapr 3 b

FC KIK 0 b

5 Samyc 0 b

Chill 0 b

ve druhém kole přišlo překvapení hned na úvod hracího dne; mladíci z chillu podlehli me-
xicu vysoko 9:1, když především ve druhé půli naprosto zklamali. dg303 ztratilo body v zá-
pase proti b&d boys, i když už to skoro vypadalo, že vítězství nakonec urve. ale vítězný gól 
přišel až těsně po závěrečné siréně a tradiční favorit ligy si připsal hned ve 2. kole první le-
tošní ztrátu. stejně jako drůbežáři, kteří po letech podlehli kaprům.

2. kolo
Fc mexico deklasovalo 
chill, kapři po letech 
poraZili drůbežáře
NeDěLe, 17. 11. 2013

chill – Fc mexico 1:9 (1:3)   Penalty: 1:2
Branky: Vítovec – Pelech 3, Beneš V. 3, Krump 2, Beneš P.
ČK: Färber (Chill, 2 ŽK)
 
Ihned od začátku se hrálo ve velmi vysokém tempu. I když se Chill ujali vedení, tak se do polo-
času podařilo Mexicu skóre otočit ve svůj prospěch. Od začátku druhé půle již Mexikáni pečlivě 
bránili a hrozili z velmi rychlých protiútoků, které dokázali proměňovat. Naopak v koncovce se 
velmi trápili mladíci. Po hattricku si zapsali 2 hráči Mexica – Pelech a V. Beneš.

otroci ohnivé vody – 5 samyc 6:2 (4:2) Penalty: 3:0
Branky: Hojdekr 2, Krejčí 2, Fiala, Marinov – Roučka, Pasák
ŽK: Fiala(Otroci)
 
Otroci svého soupeře od začátku přehrávali a byla jen otázka 
času, kdy se prosadí i střelecky. V bráně Samyc ale skvěle chytal 
Kozel, kterému pomáhala ve větších šancích Otroků i konstruk-
ce jeho brány. Postupem času Otroci polevili na tempu a zápas se 
v klidu dohrával uprostřed palubovky.

Fc kik – sokolská louka 4:7 (2:4)  Penalty: 1:1
Branky: Kocián 2, Kvěch, Německý – Dunovský 4, Řepa, Vokatý 
Mir., Kocián (vlastní)
ŽK: Německý(FC KIK)

Sokolda v roli favorita vlétla na svého soupeře jako uragán a ne-
být opět výborného Jirky Macha v bráně KIKu, mohli již od za-
čátku prohrávat o několik branek. Sokolíci svého soupeře zatla-
čili na jejich polovinu a ten hrozil z brejků, které občas vyústily 
i v nějaký ten gól. Na zabezpečenou obranu svého soupeře ale ji-
nak moc nevyzrávali a hráči Sokoldy náskok bezpečně pohlídali.

dg303 – b&d boys 4:4 (1:1)  Penalty: 2:1
Branky: Liška, Hornát, Srkal, Kukla – Masák 2, Kouba, Chaluš
Bez karet
 
DG303 drželo od začátku míč a dostávalo se i do příležitos-
tí, ale vstřelilo pouze 1 gól, což se z brejku podařilo i hráčům 
Boys. Ve druhém poločase DGčko svojí hru zjednodušilo, což ved-
lo k jeho dvoubrankovému vedení. Boys ale stále hrozili z brejků 
a pár minut před koncem se jim podařilo vyrovnat. DG303 ješ-
tě sahalo po vítězství, ale jeho branka padla až těsně po siréně.

vodňanská drůbež – Fc kapr 2:3 (1:0) Penalty: 1:1
Branky: Varyš R., Urban – Budín, Marchal, Hucek
ŽK: Lácha(Vod. Drůbež)
 
Vyrovnanému utkání dominovali brankáři, na které útočníci obou 
týmu nedokázali najít recept. Do poločasu odcházeli ale s jedno-
brankovým vedením drůbežáři. Na začátku druhé půle se Kap-
rům podařilo rychle vyrovnat a hrálo se opět od začátku. 2 mi-
nuty před koncem vyústil tlak Kaprů po krásné rychlé kombinaci 
ve vítězný gól, který se později ukázal jako rozhodující.

nejlepší střelci kola

Dunovský (SOK) 4

Pelech (MeX) 3

Beneš (MeX) 3
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hráč kola

Zdeněk
Liška

brankář
DG303

3. kolo nabídlo hned 2 
mimořádně vyrovna-
né mače. V prvním šlág-
ru si Sokolská lou-
ka připsala cenný skalp 
Otroků a ve druhém si 
DG303 poradilo s mladí-
ky z Chillu. Výsledek to-
hoto utkání pak zásad-
ně ovlivnil jeden hráč; 
Zdeněk Liška v bráně 
DG303 za stavu 1:1 ne-
inkasoval ani z penal-
ty a o pár minut pozdě-
ji pak sám střelou k tyči 
strhnul vedení na stra-
nu svého týmu. Proto se 
stává hráčem 3 kola.

utkání kola

DG303 vs. Chill

tabulka po 3. kole

Sok. louka 9 b

DG303 7 b

FC Mexico 6 b

Otroci 6 b

Vod. drůbež 6 b

FC Kapr 6 b

B&D Boys 4 b

5 Samyc 0 b

Chill 0 b

FC KIK 0 b

třetí kolo nabídlo největší šlágr hned na úvod. sokolská louka se utkala s obhájcem titulu - 
otroky ohnivé vody a dokázala je porazit, čímž s epostarala o překvapení dne. kapři si při-
psali povinné vítězství nad samycemi, b&d boys nezaskočili vodňanskou drůbež a kik schy-
tal debakl od letos výrazně lepšího mexica. na závěr hracího dnes se pak dg303 v utkání 
kola dokázalo vypořádat s mladíky z chillu, pro které to byla už třetí porážka v řadě.

3. kolo
sokolíci Zdolali otroky,
dg303 Zvládlo utkání 
kola proti chillu
NeDěLe, 24. 11. 2013

otroci ohnivé vody – sokolská louka 2:3 (0:2)  Penalty: 2:3
Branky: Vokatý, Bače – Ciml, Dunovský, Kiš
ŽK: Bače – Kiš
 
Od začátku se hrálo převážně uprostřed palubovky s minimem šancí na obou stranách. Otro-
kům se ale postupně přestávalo dařit v rozehrávce, čehož využila Sokolda a převzala iniciativu 
prvního poločasu a do přestávky odcházela s dvoubrankovým vedením. Do druhé půle vstoupili 
lépe Otroci a dokázali snížit. Jenže Sokolíci už si náskok pohlídali a připsali si důležité vítězství.

Fc kapr – 5 samyc 4:1 (1:1)  Penalty: 2:1
Branky: Štěch 2, Filip, vlastní(Kopecký) – Kopecký
ŽK: Staněk – Roučka
 
Než se Kapři dokázali rozkoukat, tak už ve 20. vteřině prohráva-
li 1:0. Pak už nad svým soupeřem dominovali, ale kýžené vyrov-
návací branky se dočkali až v závěru první půle. V tomto utkání 
se jim střelecky nedařilo, nicméně si připsali povinné vítězství.
 

vodňanská drůbež – b&d boys 6:3 (2:1) Penalty: 2:0
Branky: Šácha 2, Křenek 2, Varyš, Valenta – Janšta 3
Bez karet
 
Boys rozběhali zápas do velmi vysokého tempa, čímž ze začátku 
drůbežáře mírně zaskočili. Ti ale svojí zkušeností prvotní nátlak 
soupeře v klidu ustáli a postupně převzali iniciativu. Následova-
ly velké šance na obou stranách, ale útočníci obou týmu trestu-
hodně zahazovali. Do druhé půle drůbežáři svojí hru zjednoduši-
li a střelecky svého soupeře předčili.
 

Fc kik – Fc mexico 0:19 (0:10)  Penalty: 2:2
Branky: Pelech 7, Beneš V. 3, Beneš P. 3, 
Krump 3, Richter 2, Jirkovský
Bez karet
 
Mexikáni si v tomto zápase s velkou chutí zastříleli. Hrálo se prak-
ticky pouze před brankou KIKu a výsledek hovoří za vše. Střelec-
ky se hned 7x (!) prosadil Standa Pelech.
 

dg303 – chill 3:1 (1:1)  Penalty: 1:2
Branky: Hornát, Kukla, Liška – Benedikt L.
ŽK: Hornát – Vítovec
ČK: Benedikt L.(Chill)
 
Zápas ve velmi vysokém tempu ovládali převážně hráči DG, ale 
v bráně Chillu dnes vynikal Janda. Do vedení se tak dostali mla-
díci a DGčko se vyrovnání dočkalo až ale 15 vteřin před koncem 
první půle. Zhruba 10 minut před koncem Liška fauloval ve vápně 
útočníka Chillu, ale Varyš nabídnutou penaltu neproměnil. O pár 
chvil později zahrálo DGčko svůj roh právě na brankáře Lišku 
a ten tvrdou střelou z půlky propálil vše, co mu stálo v cestě. 
Další rána pro mladíky přišla v závěru po vyloučení L. Benedikta, 
když se z penalty trefil Kukla a definitivně rozhodl o osudu utkání.

nejlepší střelci kola

Dunovský (SOK) 4

Pelech (MeX) 3

Beneš (MeX) 3
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hráč kola

Jakub
Varyš

útočník
Chill

Mladíci z Chillu, kte-
ří loni skončili na pěk-
ném 4. místě, měli letos 
slabší start do sezó-
ny a v úvodních 3 kolech 
3x prohráli. První letoš-
ní body a premiérové ví-
tězství si mohli vychut-
nat až ve 4. kole, kdy si 
dokázali poradit s B&D 
Boys. Největší gólovou 
zásluhu na tom měl je-
jich útočník Jakub varyš, 
který se díky tomu stává 
hráčem 4. kola.

utkání kola

DG303 vs. Chill

tabulka po 4. kole

Sok. louka 12 b

FC Mexico 9 b

FC Kapr 9 b

Otroci 7 b

DG303 7 b

Vod. drůbež 7 b

B&D Boys 4 b

Chill 3 b

5 Samyc 0 b

FC KIK 0 b

ve 4. kole vodňanské ligy se vítězství konečně dočka chill; poradil si s b&d boys. mexico de-
klasovalo také samyce a jeho střelci jsou letos při chuti. sokolská louka pak potvrdila vý-
bornou formu z úvodu sezóny, porazila dg303 a upevnila si vedoucí místo v tabulce. kapr po-
razil kik, i když se zprvu trápil a v utkání kola ztratili otroci ohnivé body už třígólový náskok 
nad vodňanskou drůbeží.

4. kolo
chill poprvé vyhrál,
drůbežáři se smírně 
roZešli s otroky
NeDěLe, 8. 12. 2013

b&d boys – chill 1:6 (0:0)   Penalty: 3:2
Branky: Hoffmann – Varyš J. 3, Hrachovec, Jirouš, Pečený
ŽK: Louženský – Vítovec
 
Chill si vytvářel herní převahu, ale v zakončení chybělo štěstí a to je ještě v brance držel skvěle 
chytající Janda, který likvidoval velmi nebezpečné protiútoky Boys. Po bezbrankové první půl-
ce mladíci více zpřesnili hru a začali se také zapisovat do střelecké listiny. V závěru zápasu se 
podařilo Boys vstřelit alespoň čestnou branku a překazili tak výbornému Jandovi čisté konto.

Fc mexico – 5 samyc 7:2 (1:1)  Penalty: 1:0
Branky: Jirkovský 2, Mottl 2, Pelech, Krump, 
vlastní(Kozel) – Pasák M., Šulc S.
Bez karet
 
Mexikáni do tohoto zápasu nastoupili s chutí, ale nedařilo se jim 
v koncovce. Ta ale vázla i na straně Samyc a i přes mnoho šancí 
se šlo do přestávky s nerozhodným výsledkem. Od začátku dru-
hé půle ale již bylo Mexico lépe sehrané a přidávalo jeden gól za 
druhým.

sokolská louka – dg303 4:1 (1:1)  Penalty: 1:3
Branky: Ciml M. 2, Ciml J., Dunovský – Kukla
ŽK: Brtna, Kapusta R., Dunovský – Kukla, Polák, Vorel Z.
 
Oba týmy předváděly velmi rychlý a důrazný fotbal. Do vedení se 
dostalo celkem rychle DGčko, ale Sokolíci v závěru poločasu své-
ho soupeře zatlačili a podařilo se jim také vyrovnat. Druhý polo-
čas předváděli brankáři obou týmů parádní zákroky. Hráčům DG 
ale nějak začali docházet síly a tak Sokolíci převzali iniciativu zá-
pasu do své moci a rychlými třemi góly rozhodli zápas ve svůj 
prospěch.

Fc kapr – Fc kik 6:2 (4:1)  Penalty: 2:1
Branky: Budín 3, Štěch, Turek, 
vlastní (Novák M.) – Svoboda, Craciuh
Bez karet
 
Kaprům, jak to již tradičně bývá, nevyšel úvod zápasu a rychle 
prohrávali. Jenže svojí letitou zkušeností se ničeho nezalekli a 
ještě do poločasu soupeři odskočili na rozdíl tří branek. Ve dru-
hém poločase již svůj výsledek hlídali a hráče KIKu nepouštěli do 
vyložených šancí.
 
 
otroci ohnivé vody – vodňanská drůbež 3:3 (1:0) Penalty: 2:2
Branky: Vokatý T., Bače, Machnyk – Novák, Křenek, Vlášek
ŽK: Kříž F., Vokatý T., Krejčí (všichni Otroci)
 
V repríze loňského finále se hrál nadprůměrný, i když opatrný 
fotbal. Žádný z týmů nechtěl dát soupeři prostor ke skórování, 
ale i přesto měli povětšinu zápasu navrch Otroci. Vybudovali si 
dokonce už tříbrankový náskok, ale o ten dokázali v závěru přijít, 
takže se soupeři rozešli smírně, což zamotalo situaci v tabulce.

nejlepší střelci kola

Dunovský (SOK) 4

Pelech (MeX) 3

Beneš (MeX) 3
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hráč kola

Jaromír
Vorel

útočník
DG303

V 5. kole byl jedním 
z nejsledovanějších zá-
pasů duel mezi DG303 
a Otroky ohnivé vody. 
Nejpilnějším střelcem 
tohoto zápasu byl Jaro-
mír Vorel, letošní posi-
la DG303, který se tre-
fil hned 5x! Navíc bysme 
museli v historii ligy 
hodně pátrat, abys-
me našli, kdy se něja-
ký střelec v takhle dů-
ležitém zápase tolikrát 
střelecky prosadil.

utkání kola

DG303 vs. Otroci

tabulka po 5. kole

FC Mexico 12 b

Sok. louka 12 b

Vod. drůbež 10 b

DG303 10 b

FC Kapr 9 b

Otroci 7 b

Chill 6 b

B&D Boys 5 b

5 Samyc 1 b

FC KIK 0 b

ve šlágru kola si díky 5 (!) přesným zásahům jaromíra vorla připsalo dg303 cenné vítěz-
ství nad otroky ohnivé vody. sokolská louka poprvé padla, když nad její síly bylo Fc mexico, 
které právě sokolíky vystřídalo na špičce tabulky. chill si ve vypjatém utkání připsal cenný 
skalp kaprů a b&d boys pouze remizovali se samycemi, pro které to jsou první letošní body. 
na závěr dne pak vodňanská drůbež přestřílela podle očekávání Fc kik.

5. kolo
dg303 poraZilo obhájce 
titulu, sokolská louka 
poprvé prohrála
NeDěLe, 15. 12. 2013

otroci ohnivé vody – dg303 3:7 (3:2)  Penalty: 2:2
Branky: Vokatý T., Bače, Hojdekr – Vorel J. 5, Vorel Z., Volmut
ŽK: Bače (Otroci)
ČK: Hornát (DG303)
 
V duelu dvou nesmiřitelných soupeřů se hrál vyrovnaný fotbal. Před pauzou poslal z penalty 
Otroky do vedení Vokatý, ale to bylo ze strany obhájce titulu vše. Ve druhé půli už na palubov-
ce existovalo pouze DGčko, které si hlavně zásluhou 5 zásahů J. Vorla připsalo cenné vítězství.

sokolská louka – Fc mexico 2:3 (1:1) Penalty: 3:2
Branky: Brtna, Ciml M. – Pelech 2, Jirkovský
ŽK: Ciml M. (Sok. louka)
 
Souboj prvního týmu s druhým nezačal nijak odlišně od předcho-
zího duelu; převládal opatrný fotbal. Dominovali také oba bran-
káři a nedalo se odhadnout, kdo odejde ze zápasu, jako vítěz. Na-
konec se to v závěru podařilo Mexicu, čímž uštědřilo Sokolské 
louce vůbec první letošní porážku.
 

Fc kapr – chill 2:3 (0:1)  Penalty: 2:3
Branky: Vokatý Mich., Turek – Hrachovec, Rusín, Varyš J.
ŽK: Tondr, Turek – Janda
 
Kapři si chtěli připsat další cenné vítězství a posunout se blíže 
FINAL4. Mladíci jim ale byli více než vyrovnaným soupeřem a do 
poločasu dokonce odcházeli s jednobrankovým vedením. Ve dru-
hé půli držel Chill tradičně skvěle chytající Janda a díky penaltě 
po sporném faulu na Varyše se nakonec mladíci mohli radovat z 
vítězství, které jim vrátilo naději na FINAL4.
 

b&d boys – 5 samyc 5:5 (2:2)  Penalty: 2:2
Branky: Madar 3, Petřík 2 – Šulc J. 2, Šulc S., Kopecký, Bláha
ŽK: Tesař (5 Samyc)
 
Hráči Boys měli problémy se sestavou a do branky ještě povola-
li dlouho nechytajícího Pihlíka. Se soupeřem se trápili, ale už to 
vypadalo, že nakonec vstřelí vítězný gól. Ten však přišel až se zá-
věrečnou sirénou, takže Samyce mohly slavit první letošní bod.
 

vodňanská drůbež – Fc kik 10:4 (5:3) Penalty: 0:2

Branky: Křenek 3, Mužík 3, Pivoňka, Šácha, 
Urban, Varyš R. – Německý 3, Novák P.
ŽK: Mach Z. (FC KIK)
 
Od začátku zápasu jasně dominovali hráči drůbeže, ale veškeré 
jejich akce končili na brankáři KIKu. Jako každý zápas byl Jirka 
Mach velkou oporou svého mančaftu a velmi ofenzivně navíc do-
plňoval útoky hráčů KIKu. Ve druhém poločase dlouho držel na-
dějný výsledek, ale postupně jeho obráncům docházely síly, a tak 
v závěrečném tlaku drůbežáři svého protivníka udrželi daleko od 
svého brankoviště.

nejlepší střelci kola

J. Vorel (DG) 5

Madar (BD) 3

Křenek (DRU) 3

Mužík (DRU) 3

Německý (KIK) 3
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hráč kola

Petr
Novák

brankář
Vod. drůbež

V 6. kole jsme se dočka-
li druhého letošního čis-
tého konta. V utkání kola 
ho v brance Vodňanské 
drůbeže udržel Petr No-
vák. Ten musel čelit úto-
kům nebezpečných mla-
díků z Chillu, pro které 
bylo případné vítězství 
poslední šancí, jak se 
naplno zapojit do bojů o 
Pod Věží FINAL4. Drů-
bežáři ale jejich atak 
ustáli, čímž jejich šance 
eliminovali. A tento sho-
otout na tom má beze-
sporu svůj citelný podíl.

utkání kola

Vod. drůbež vs. Chill

tabulka po 6. kole

Sok. louka 15 b

DG303 13 b

Vod. drůbež 13 b

FC Mexico 12 b

Otroci 10 b

FC Kapr 9 b

B&D Boys 8 b

Chill 6 b

5 Samyc 1 b

FC KIK 0 b

sokolská louka si spravila chuť po minulém kole; odneslo to 5 samyc. otroci ohnivé vody po-
razili v důležitém utkání Fc mexico a udrželi se tím v boji o letošní Final4. kapři podruhé 
v řadě padli – tentokráte s b& d boys, a cestu mezi nejlepší 4 týmy ligy si začínají nehezky 
komplikovat. tam má naopak slušně nakročeno dg303, které rozstřílelo kik a také drůbe-
žáři, kteří si v utkání kola poradili s chillem.

6. kolo
otroci poraZili mexico,
drůbežáři si poradili 
s chillem
NeDěLe, 22. 12. 2013

sokolská louka - 5 samyc   7:2 (2:1)  Penalty: 0:2
Branky: Řepa 2, Ciml M., Ciml J., Kiš, Dunovský, vlastní (Kozel) – Kopecký, Šulc J.
Bez karet
 
Sokolíci se museli obejít bez svého brankáře Tesaře. Toho v brance nahradil Brtna a neve-
dl si v zápase vůbec špatně. V prvním poločase sice hráči Samyc ještě dokázali držet krok, ale 
ve druhém poločase už jim docházely síly, a tak letos výborně hrající Sokolská louka začala 
úřadovat také střelecky. Vybudovaný náskok si pak s přehledem pohlídala.

otroci ohnivé vody – Fc mexico   5:3 (3:1) Penalty: 2:2
Branky: Kříž F., Zlatohlávek, Bače, Hojdekr, Krejčí – Pelech 3
ŽK: Hajný, Zlatohlávek – Beneš P.
 
Otrokům se letos vůbec nedaří tak, jak by si představovali a sou-
boj s Mexikem pro ně byl doslova existenční. přímý souboj o le-
tošní Pod Věží FINAL4 nakonec zvládli a udrželi si naději pro 
účast ve vyřazovacích bojích letošního ročníku.
 

Fc kapr – b&d boys   5:6 (3:4)  Penalty: 2:3
Branky: Marchal 2, Vokatý Mich., Štěch, 
Dvořák – Vondráček 2, Masák 2, Petřík, Madar
ŽK: Filip – Masák
 
Kapři začali zápas lépe a po pár minutách si vytvořili tří branko-
vý náskok. Poté ale přestali hrát svojí kombinační hru a toho vyu-
žili Boys. Ještě do poločasu se jim podařilo zápas otočit a převzít 
nad svým soupeřem iniciativu. Kapři se sice snažili utkání zvrá-
tit, ale neměli dostatek sil, takže si připsali už druhou porážku 
v řadě a značně si tím zkomplikovali cestu do FINAL4.
 

Fc kik – dg303   2:16 (0:11)  Penalty: 2:2
Branky: Kocián, Svoboda – Volmut 5, Srkal 3, 
Vorel J. 2, Vorel Z. 2, Kukla, Bakula, Hájek, Liška
Bez karet
 
Hráči DG od začátku zápasu nad svým soupeřem jasně domi-
novali a byla jen otázka času, jaké skóre bude ukazovat tabule 
po skončení zápasu. Po střeleckých hodech v prvním poločase 
přišlo ve druhé půi zmírnění tempa, ale i tak je z toho nakonec 
jedno z nejvyšších vítězství letošního ročníku.
 

vodňanská drůbež – chill   2:0 (2:0) Penalty: 1:1
Branky: Mužík, vlastní (Benedikt O.)
ŽK: Benedikt L., Hrachovec (oba Chill)
 
Agilní mladíci z Chillu hned od začátku udávali tempo hry, ale 
zkušenější drůbežáři je technicky přehrávali. Drželi se hry ze za-
bezpečené obrany a sázeli především na rychlé protiútoky. Ty 
však většinou pochytal znovu skvěle chytající Janda. Ve druhé 
půli už se střelecky nikdo neprosadil a Chill tak posunul své šan-
ce na letošní FINAL4 už jen do teoretické roviny.

nejlepší střelci kola

Volmut (DG) 5

Srkal (DG) 3

Pelech (MeX) 3
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hráč kola

Jan
Budín

útočník
FC Kapr

V 7. kole se odehrál ve-
lice důležitý souboj 
o Pod Věží FINAL4, když 
na sebe narazili obhájci 
titulu Otroci a FC Kapr. 
Střelecky se v zápase 
nejvíce prosadil útoč-
ník kaprů Jan Budín a to 
hned 4 přesnými zásahy. 
Těmito trefami tak svůj 
tým udržel ve hře o vy-
řazovací část Vodňanské 
ligy a po zásluze se tedy 
stává Hráčem 7. kola.

utkání kola

FC Kapr vs. Otroci

tabulka po 7. kole

DG303 16 b

Sok. louka 16 b

Vod. drůbež 14 b

FC Mexico 12 b

FC Kapr 12 b

B&D Boys 11 b

Otroci 10 b

Chill 9 b

5 Samyc 1 b

FC KIK 0 b

na úvod dne si dg303 poradilo s dotírajícím mexicem a rázně tak nakročilo do pod věží Fi-
nal4. sokolská louka se smírně rozešla s drůbežáři a přepustila první příčku v tabulce prá-
vě dgčku, které situace využilo. kik šahal po prvních letošních bodech, ale ty jim nakonec 
b&d boys nevěnovali. chill porazil samyce a stále drží alespoň teoretickou šanci na Final4. 
kapr pak porazil otroky a ti začínají mít namále.

7. kolo
sokolíci se o body 
roZdělili s drůbežáři,
kapři udolali otroky
SOBOTA, 28. 12. 2013

Fc mexico – dg303   3:6 (2:5)  Penalty: 1:3
Branky: Pelech, Krump, Jirkovský – Sládek, Hájek, Srkal, Kukla, Volmut, Hornát
ŽK: Richter – Vorel Z.
 
Do zápasu lépe vkročili hráči DG a drželi míč více ve své moci. Na jejich rychlé útoky nemohli 
Mexikáni dlouho najít potřebný recept a než se rozkoukali, už prohrávali o dvě branky. Poté se 
hra poměrně vyrovnala, ale útočníkům Mexica stále nebyla nabízena dobrá možnost ke skóro-
vání. DG303 si zápas pohlídalo a udělalo rozhodující krok do letošního FINAL4.

sokolská louka – vodňanská drůbež   4:4 (1:2) Penalty: 1:0
Branky: Ciml M. 2, Faktor, vlastní (Pivoňka) – Křenek 2, Vlášek, 
Baloušek
ŽK: Mužík (Vod. Drůbež)
 
Utkání začalo ve vysokém tempu a lépe se uvedli drůbežáři, když 
sokolíkům utekly na rozdíl dvou branek. Ti nedokázali vstře-
lit branku ani ze dvou nařízených penalt, v čemž je ale ve druhé 
půli 1x napodobili také drůbežáři. Sokolské louce se tak v závě-
ru podařilo vyrovnat a na závěrečný tlak už se nezmohl ani jeden 
z týmů, takže soupeři berou po bodu.
 

b&d boys – Fc kik   6:5 (3:1)  Penalty: 3:3
Branky: Vondráček, Chaluš, Louženský, Polanský, 
Janšta, Hoffmann P. – Craciuh 2, Novák P., Novák M., Profant
Bez karet
 
Hráči Boys rychle vedli a vypadalo to na další debakl pro bor-
ce z KIKu. Ti ale přidali na obrátkách a předváděli poměrně pěk-
nou hru, která na hráče Boys platila. Dostali se dokonce do ve-
dení, ale zaskočení Boys jim ho ještě dokázali sebrat, takže KIK 
si na své první letošní body musí ještě počkat.
 

chill – 5 samyc   6:4 (3:4)  Penalty: 1:1
Branky: Varyš J. 3, Pečený, Vítovec, 
Hrachovec – Kopecký 2, Šulc S., Bláha
ŽK: Vítovec, Pečený (oba Chill)
 
Samyce dnes sázely především na rychlé a efektivní protiútoky, 
což se jim vyplácelo. Hráči Chillu totiž neměli střelecký den, a tak 
to dlouho vypadalo na překvapení. Nakonec se ale mladíkům po-
dařilo urvat vítězství a připsat si povinné 3 body.
 

Fc kapr – otroci ohnivé vody   5:4 (3:1) Penalty: 2:2
Branky: Budín 4, Staněk – Vokatý T. 2, Hojdekr, Machnyk
ŽK: Tondr, Hucek – Vokatý T.
ČK: Hojdekr (Otroci) – 2xŽK
 
V utkání kola začali lépe kapři, kteří svou aktivní hrou soupeře 
zaskočili. Vybudovali si slušný náskok, který však Otroci dokázali 
stáhnout. Nicméně díky střelecké chuti, kterou dnes měl útočník 
Jan Budín, si nakonec kapři připsali cenné vítězství.

nejlepší střelci kola

Budín (KAP) 4

J. Varyš (CHI) 3
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hráč kola

Jaromír
Vorel

útočník
DG303

V 8. kole své střelec-
ké nadání znovu potvr-
dil Jaromír Vorel z týmu 
DG303. Trefil se hned 
5x, což se mu v probí-
hající sezóně poved-
lo už podruhé (popr-
vé ve sledovaném derby 
proti Otrokům) a s 12ti 
přesnými zásahy v 5 
odehraných zápasech 
stíhá v tabulce střelců 
vedoucího Standu Pele-
cha z FC Mexico. Ukazu-
je tak, že v letošín sezó-
ně by mohl být střelcem, 
na kterého se tradič-
ní účastník ligy může 
spolehnout nejen v zá-
pasech proti papírově 
slabším soupeřům, ale 
i ve vypjatých duelech 
s tradičními soupeři.

utkání kola

FC Kapr vs. Otroci

tabulka po 8. kole

DG303 19 b

Sok. louka 16 b

FC Mexico 15 b

FC Kapr 15 b

Vod. drůbež 14 b

Otroci 13 b

Chill 12 b

B&D Boys 11 b

5 Samyc 1 b

FC KIK 0 b

dg303 si jako první tým zajistilo jistotu letošního pod věží Final4, když porazilo 5 samyc. 
mexico zdolalo vodňanskou drůbež a ukázalo, že letos se s ním musí počítat. otroci vyhrá-
li nad b&d boys a před posledním kolem živí naději na postup do vyřazovací fáze letošní-
ho ročníku. stejně jako chill, který porazil Fc kik. před posledním kolem ale řada favoritů 
nemá nic ve svých rukách a bude se muset ohlížet na ostatní výsledky.

8. kolo
kapři poraZili také 
sokolskou louku, otroci 
drží naději na Final4
NeDěLe, 5. 1. 2014

sokolská louka – Fc kapr 1:5 (1:1)  Penalty: 2:1
Branky: Ciml J. – Turek 2, Staněk, Štěch, Filip
ŽK: Kapusta M., Ciml J. - Tondr
 
Začátek utkání lépe vyšel kaprům a ti se rychle dostali do vedení. Drželi míč více ve své moci 
a diktovali tempo zápasu. Sokolíci se chytali až ve druhé půli, i když jen stěží a soupeřův náskok 
už nedokázali smazat. Kapři si tak letos připsali další skalp jednoho z favoritů, nicméně stále 
nemají postup mezi elitní čtyřku jistou.

dg303 – 5 samyc 9:4 (6:0)  Penalty: 3:2
Branky: Vorel J. 5, Srkal 2, Hájek, 
Vorel Z. – Kopecký 2, Tesař, Šulc J.
ŽK: Vorel Z. – Kozel
 
Hráči DG od začátku jasně nad svým soupeřem dominovali a je-
jich střelecký apetit byl obrovský. Hráči Samyc mohli být za šest 
inkasovaných branek v první půli ještě rádi. Hráči DG již druhý 
poločas odehrávali v poklidném tempu.
 

Fc mexico – vodňanská drůbež 3:2 (3:0) Penalty: 3:1
Branky: Krump, Beneš V., Pelech – Křenek, Mužík
ŽK: Jirkovský - Novák
ČK: Křenek (Vodňanská Drůbež)
 
Zápas měl od začátku vysoké tempo, ale s minimem šancí 
na obou stranách. Mexikáni vsadili především na zabezpečenou 
hru z obraných pozic s nebezpečnými protiútoky, které jim povět-
šinou vycházely. Navíc je v bráně držel výborně chytající brankář 
Turek, který odolal i závěrečnému tlaku drůbežářů.
 

b&d boys – otroci ohnivé vody 4:8 (2:4) Penalty: 1:1
Branky: Chaluš, Polanský, Kouba, Hoffmann P. – Vokatý T. 2, 
Krejčí 2, Machnyk, Zlatohlávek, Hajný, Fiala
ŽK: Kříž F., Hajný, Zlatohlávek (všichni Otroci)
ČK: Masák – Fiala
 
Jedině vítězství dávalo oběma týmům reálnou šanci na letošní 
FINAL4. Otroci svého soupeře přehrávali, ale střelecky se pro-
sazovali jen těžko. Přesto to stačilo na vítězství a před posledním 
kolem tak obhájce titulu ještě živí naději na FINAL4.
 
 
chill – Fc kik 7:4 (2:2)  Penalty: 2:2
Branky: Varyš J. 2, Veselý 2, Färber, Vítovec, 
Benedikt O. – Craciuh 2, Novák M., Profant
ŽK: Vítovec – Mach J., Profant, Novák M., Stroe
 
KIK svého soupeře zaskočil hned po rozehrání a z první šance zá-
pasu se ujal vedení. Mladíci ale postupně začali svého rivala pře-
hrávat, nicméně KIK stále sahal alespoň po bodu. Jeho naděje 
zhatily až 3 góly inkasované v posledních minutách zápasu, kdy  
hráčům KIKu nejspíš došly síly.

nejlepší střelci kola

J. Vorel (DG) 5
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hráč kola

Jakub
Varyš

útočník
Chill

V 9. kole se mladíci 
z Chillu pokoušeli o zá-
zrak a díky cennému ví-
tězství nad obhájcem 
titulu pro sebe ještě vy-
křesali naději na postup 
do Pod Věží FINAL4. 
Nejvíce se na tom stře-
lecky podílel vlastně 
jen jediný hráč; Jakub 
Varyš letos už podru-
hé dotáhl svůj tým k ví-
tězství. A i když to nako-
nec na postup nestačilo, 
zcela po zásluze se stá-
vá Hráčem kola Vodňan-
ské ligy. Letos už po-
druhé.

utkání kola

Chill vs. Otroci

tabulka po 9. kole

DG303 22 b

Sok. louka 19 b

FC Kapr 18 b

FC Mexico 15 b

Chill 15 b

Vod. drůbež 14 b

Otroci 13 b

B&D Boys 11 b

5 Samyc 4 b

FC KIK 0 b

poslední kolo statom základní části stvrdilo černý osud hned tří favoritů ligy; postupně se 
s pod věží Final4 museli rozloučit otroci ohnivé vody, chill a vodňanská drůbež. sokolská 
louka uhájila druhou pozici díky vítězství nad b&d boys, kapři se v přímém souboji o jisto-
tu mohli radovat z vítězství nad Fc mexico a dg303 si ve šlágru kola poradilo s vodňanskou 
drůbeží. dgčko pak navíc bralo double, když zvítezilo také v soutěži „penaltový rozstřel“.

9. kolo
do Final4 se deFinitivně 
nedostaly hned tři 
FavoriZované týmy ligy
SOBOTA, 11. 1. 2014

b&d boys – sokolská louka 0:4 (0:2)  Penalty: 2:0
Branky: Faktor 2, Dunovský M., Vokatý Mir.
ŽK: Kapusta R. (Sokolská Louka)
 
Sokolíci hned od začátku drželi míč více ve své moci a dokazovali, že jsou jasný favorit tohoto 
zápasu. Boys se nedokázali vůbec dostat do tempa a nevytvořili si ani moc šancí k zakončení. 
Po gólově stejných poločasech Sokolíci s přehledem vyhráli a poskočili dočasně na první mís-
to v tabulce před DGčko, které ale mělo zápas k dobru.

chill – otroci ohnivé vody 5:4 (2:3)  Penalty: 2:1
Branky: Varyš J. 5 – Krejčí, Vokatý T., Bače, Hojdekr
ŽK: Hrachovec, Vítovec, Benedikt L., Rusín, 
Varyš J. – Marinov, Hajný, Vokatý T., Bače, Krejčí
ČK: Hajný, Kříž F. (oba Otroci)

Lépe začali Otroci, když celkem rychle vedli 2:0. Mladíci ale za-
čali přidávat na obrátkách a podařilo se jim vyrovnat. Pak začal 
úřadovat nejlepší střelec mladíků Jakub Varyš a strhnul vítězství 
na stranu Chill. Obhájci titulu tak letos nepostoupili do vyřazova-
cí fáze. Mladíci museli čekat na výsledky dalších zápasů.

Fc kik – 5 samyc 3:6 (2:3)  Penalty: 2:2
Branky: Stroe 2, Svoboda – Kopecký 6
Bez karet

Souboj posledních dvou týmů tabulky nenabídl zrovna fotbalo-
vou podívanou. Hráči obou mančaftů dělali spoustu chyb v ro-
zehrávkách a jen těžko by někdo tipoval jak zápas dopadne. Nic-
méně Smyce byly v zápase úspěšnější a připsaly si první letošní 
vítězství.

Fc mexico – Fc kapr 0:3 (0:1)  Penalty: 2:2
Branky: Budín, Hucek, Marchal
ŽK: Beneš P. – Marchal
  
Kapři v tomto duelu museli bodovat, jinak by jim účast ve FINAL4 
unikla. Zápas byl od začátku velmi vyrovnaný a své mančafty dr-
želi nad vodou oba brankáři. Kapři ale vypadali herně více v kli-
du a postupně si vytvářeli mírnější převahu, kterou vyjádřili také 
gólově. Měxico muselo po své porážce spoléhat na to, že DGčko 
porazí Vodňanskou drůbež a udrží je tím na postupové 4. příčce. 

dg303 – vodňanská drůbež 5:4 (4:2) Penalty: 1:2
Branky: Hornát 3, Vorel J. 2 – Šácha 2, Baloušek, vlastní (Sládek)
ŽK: Kukla – Varyš R., Pivoňka, Vlášek
 
V posledním zápase na sebe narazili největší rivalové a bylo jas-
né, že to bude velmi vyrovnané utkání. Což se také potvrdilo, 
i když mírnou převahu měli hráči DG303. Ti nakonec uhájili vítěz-
ství a tím odsunuli drůbežáře až na 6. pozici, ze které logicky ne-
vede cesta do vyřazovací části soutěže FINAL4.

nejlepší střelci kola

Kopecký (SAM) 6

J. Varyš (CHI) 5

Hornát (DG) 3
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přehled gólů v Základní částishrnutí
nový systém přinesl více 
vyrovnaných Zápasů 
a krach trojice Favoritů

v letošní sezóně si odbyl pre-
miéru hrací systém Final4, 
který zúžil špičku ligy pouze 
na 4 nejlepší týmy. a na to le-
tos doplatila hned trojice fa-
voritů. 

Chill si neodpustil slabší start 
do sezóny ani letos. Bohužel 
pro jeho hráče, tentokrát už 
mocný finiš na kvalifikování 
se do vyřazovací fáze ligy ne-

stačil a mladíci zůstali vinou 
horšího vzájemného zápasu 
s FC Mexico před branami FI-
NAL4.

Tam se nedostala ani Vod-
ňanská drůbež. Tradiční favo-
rit a osminásobný (!) finálový 
účastník v řadě skončil po zá-
kladní části až na 6. pozici. 
Absence střelce a tradičního 
tahouna týmu Ondřeje Hač-

ky byla letos citelnější, než by 
se drůbežářům líbilo, a tak se 
pro letošek museli spokojit 
s boji o 5. místo.

Krachem pak skončila obha-
joba titulu pro Otroky ohnivé 
vody, kteří skončili po základ-
ní části dokonce až na 7. pozi-
ci. Nutno ale poznamenat, že 
také jim chyběla hned trojice 
ofenzivních opor týmu. 

47
20
27

41
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42
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35
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44
20
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46
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47
25
22

47
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26

34
19
15

celkem
1. poločas
2. poločas

Co se týče počtu vstřelených branek, 
letos padalo v průměru méně gólů, 
než v předešlých ročnících, ale za to 
se diváci mohli kochat daleko vyrov-
nanějšími a dramatičtějšími zápasy.

Gólově nejpilnějšími střelci byli hráči 
DG303, kteří v základní části vstřeli-
li 59 branek. Následovalo je FC Mexi-
co (50 vstřelených branek), Otroci (44) 
a další týmy (vizte graf vlevo).

Co se týče neprostupnosti obrany, tak 
tady letos obhájila své výsadní po-
stavení Sokolská louka, která v 9 zá-
pasech obdržela pouze 24 branek 
a dlouhodobě se prezentuje nejlepší 
obranou ligy. Jen o 2 branky více nic-
méně inkasovalo DG303 a FC Mexi-
co (oba 26 obdržených branek). Na 4. 
místě pak následuje FC Kapr s 27 in-
kasovanými góly a potvrzuje tím fakt, 
že do vyřazovací části letos vedla 
cesta právě přes pevnou obranu. 

nejproduktivnější týmy základní části

týmy s nejlepší obranou v základní části

DG303

FC Mexico

Otroci ohnivé vody

Vodňanská drůbež

Sokolská louka

FC Kapr

B&D Boys

Chill

5 Samyc

FC KIK

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

59 vstřelených gólů

50

44

39

36

34

34

32

29

29

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

1. DG303 9 7 1 1 59 : 26 33 22

2. Sokolská louka 9 6 1 2 36 : 24 12 19

3. FC Kapr 9 6 0 3 34 : 27 7 18

4. FC Mexico 9 5 0 4 50 : 26 24 15

5. Chill 9 5 0 4 32 : 33 -1 15

6. Vodňanská drůbež 9 4 2 3 39 : 28 11 14

7. Otroci ohnivé vody 9 4 1 4 44 : 37 7 13

8. B&D Boys 9 3 2 4 34 : 46 -12 11

9. 5 Samyc 9 1 1 7 29 : 53 -24 4

10. FC KIK 9 0 0 9 29 : 86 -57 0

Sokolská louka

DG303

FC Mexico

FC Kapr

Vodňanská drůbež

Chill

Otroci ohnivé vody

B&D Boys

5 Samyc

FC KIK

24 obdržených gólů

26

26

27

28

33

37

46

53

86
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39
pod věží Final4
premiéra 
nového modelu
S novým herním modelem 
mohli v průběhu sezóny ně-
kteří zástupci klubů nesou-
hlasit, ale po skončení sezó-
ny musí jednoznačně uznat, 
že přinesl výrazné zvýše-
ní atraktivity zápasů Vodňan-
ské ligy. A to nejen v základní 
části, ale právě i ve vyřazova-
cí části ligy.

Špička ligy, která byla pro 
tento ročník zúžena pouze na 
4 mančafty, totiž získala ex-
kluzivitu, která se se systé-
mem playoff nedá srovnávat. 
A bylo to znát už na samot-
ném boji o FINAL4 v zápa-
sech základní části. Vždyť 
před posledním kolem měl 
jistotu účasti ve FINAL4 pou-
ze jediný tým (DG303). Ostatní 
ještě museli hájit pozice nebo 
bojovat o své naděje.  

Jednotlivé kluby tak byly pod 
tlakem a s tím se letos ukáza-
lo, jak je důležitá pevná obra-

na. Do FINAL4 se nakonec 
prokousaly právě týmy, kte-
ré měly nejnižší průměr inka-
sovaných branek. Defenziva 
totiž letos byla onou vzýva-
nou vstupenkou do vyřazova-
cí části ligy.

S čímž přímo souvisí také to, 
že v celém FINAL4 padlo pou-
ze 39 branek, což je průměr 
necelých 5 branek na zápas. 
Není to mnoho, ale jasně to 
ukazuje, že hra ze zabezpe-
čené obrany je tím správným 
základním kamenem na ces-
tě k úspěchu.

V zajímavých semifinálo-
vých duelech se letos utkalo 
DG303 s Mexicem a FC Kapr 
se Sokolskou loukou. V prv-
ní duelu si poměrně hladce 
poradilo DGčko s Mexicem, 
když si v obou zápasech při-
psalo přesvědčivá vítězství 
a mexičany odsunulo do boje 
o bronzovou příčku.

Tam na ně čekali kapři, kte-
rým se proti Sokolské louce 
docela věřilo, jelikož sokolíky 
dokázali porazit už v základ-
ní části a to v zápase, kdy jim 
šlo o samotné FINAL4. Na je-
jich straně tedy mohla být 
psychická výhoda, ale soko-
líci se dokázali obdivuhodně 
zformovat a v obou zápasech 
si připsat důležitá vítěz-
ství. V tom odvetném dokon-
ce s čistým koncem, což zna-
čilo dobrou pohodu v týmu 
a jeho připravenost na důle-
žitá utkání, potažmo přímo na 
souboj o titul mistra Vodňan-
ské ligy.

Ve finále se ale přece jen 
projevily větší zkušenosti 
DG303, které se především 
v prvním zápase dokázalo 
prosazovat střelecky a vybu-
dovat si dostatečný náskok, 
který už si tým s podobnými 
zkušenostmi nechává sebrat 
jen těžko. ...padlo ve Final4

gólů
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hráč kola

Václav
Vlášek

útočník
Vod. drůbež

V 10. kole se sice hrály 
úvodní semifinálové du-
ely, ale v nich se nenašel 
žádný hráč, který by vý-
razně ovlivnil jejich vý-
sledek. V obou zápasech 
šlo především o týmové 
výkony a kolektivní poje-
tí hry. Proto se hráčem 
10. kola stává Václav 
Vlášek z týmu Vodňan-
ské drůbeže, který si v 
úvodním zápase skupi-
ny o 5.-10. místo připsal 
hned 7 (!) vstřelených 
branek do sítě FC KIK. 
Dlouholetý člen kádru 
drůbežářů si tak výraz-
ně vylepšil svojí letošní 
střeleckou bilanci.

utkání kola

Sok. louka vs. FC Kapr

tabulka po 10. kole

Vod. drůbež 6 b

Otroci 6 b

Chill 3 b

B&D Boys 3 b

5 Samyc 0 b

FC KIK 0 b

hned v úvodním kole skupiny o 5.–10. místo na sebe znovu narazili mladíci z chillu a otro-
ci ohnivé vody. a znovu z toho bylo nervydrásající utkání, které ale tentokrát vyhráli otroci 
a lépe tak odstartovali souboje o konečné 5. místo. obě semifinálová utkání pak nabídla dob-
rou podívanou, i když na góly příliš bohatá nebyla. sokolská louka uhájila nejtěsnější náskok 
před kapry a dg303 jen o něco nadějnější před Fc mexico.

10. kolo
semiFinálové duely 
přinesly opatrný Fotbal 
a jen minimum gólů
NeDěLe, 19. 1. 2014

skupina o 5.–10. místo
vodňanská drůbež – Fc kik 16:3 (11:2)
Branky: Vlášek 7, Křenek 3, Baloušek 2, Mužík 2, Valenta, Pivoňka – Stroe 2, Mach J.
Bez karet
 
Drůbežáři na svého soupeře vlítli jako uragán a i přes počáteční střeleckou smůlu se nakonec 
dokázali dostatečně střelecky prosadit. 7 (!) přesnými zásahy se blýskl Václav Vlášek, který se 
díky tomuto kousku stal také hráčem 10. kola.

chill – otroci ohnivé vody 3:4 (1:2)
Branky: Benedikt O., Färber, Varyš J. – Calta 2, Fiala, Machnyk
ŽK: Hrachovec, Veselý, Rusín – Nevosad, Fiala, Machnyk, Kříž P.
ČK: Varyš J. (Chill)
 
Od začátku zápasu se hrál velmi tvrdý fotbal z obou stran. Do ve-
dení se velmi rychle dostali mladíci, ale Otrokům se podařilo ješ-
tě do poločasu skóre otočit a svůj náskok už uhájili.
 
 
5 samyc – b&d boys 1:3 (0:0)
Branky: Lang – Janšta, Kouba, Hoffmann P.
ŽK: Tesař (5 Samyc)
 
Hráči Boys svého soupeře od začátku přehrávali, ale v koncov-
ce se jim vůbec nedařilo. To ovšem platilo i o hráčích Samyc, kte-
ří prověřovali brankáře Boys hlavně z dálky. Poločasová remí-
za byla pro Boys určitě zklamání, protože se jim podařilo v první 
půli nastřelit 3x konstrukci soupeřovi branky. Na začátku druhé 
půle nastřelili Boys opět tyč a vypadalo to, že se vytoužené bran-
ky dnes opravdu nedočkají. Hráčům Samyc ale postupně zača-
ly docházet síly a Boys se konečně v závěru podařilo nějakou tu 
branku vstřelit a zvítězit.

pod věží Final4 – semifinále b
sokolská louka – Fc kapr 2:1 (0:1)
Branky: Řepa, Kiš – Budín
ŽK: Dunovský M., Ciml J. (oba Sokolská Louka)
 
První semifinále začalo v opravdu vysokém tempu, ale s mno-
ha nepřesnostmi na obou stranách. Do poločasu šli s jednobran-
kovým náskokem kapři, ale sokolíci dokázali ve druhé půli skóre 
otočit a přiblížit se finálové účasti - poprvé v historii klubu. 

pod věží Final4 – semifinále a
dg303 – Fc mexico 4:1 (0:0)
Branky: Vorel J. 2, Volmut, Kukla – Pelech
ŽK: Volmut, Vorel J. (oba DG303)
 
Hráči DG svého semifinálového soupeře od začátku přehrávali 
a nepouštěli Mexikány do žádných větších útoků. Soustředěným 
výkonem si dokázali připravovat šance a také je gólově trestat, 
čímž si zajistili poměrně slušnou výchozí pozici do odvety.

nejlepší střelci kola

Vlášek (DRU) 7

Křenek (DRU) 3
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hráč kola

Milan
Tesař

brankář
Sok .louka

Milan Tesař se stal pre-
miérovou osobnos-
tí Vodňanské ligy (jedna 
z novinek letoního roč-
níku) a svou důležitost 
pro Sokolskou louku po-
tvrdil také v semifinálo-
vé odvetě proti FC Kapr, 
když dokázal udržet čis-
té konto. Znovu tím po-
tvrdil, že pevná obra-
na je klíčem k úspěchu 
v letošním ročníku ligy.

utkání kola

FC Kapr vs. Sok. louka

tabulka po 11. kole

Vod. drůbež 9 b

Otroci 9 b

Chill 6 b

B&D Boys 3 b

5 Samyc 0 b

FC KIK 0 b

ve skupině o 5.-10. místo si favorité poradili se svými soupeři, i když otroci ohnivé vody se 
s kikem natrápili více, než se čekalo. drůbežáři si znovu s chutí zastříleli - tentokráte to od-
nesli b&d boys. chill přestřílel samyce díky 5 trefám r. veselého. v semifinálových odve-
tách si pak dg303 uhlídalo náskok před Fc mexico a sokolská louka před Fc kapr, když do-
kázala zvítězit dokonce s čistým štítem.

11. kolo
do Finále se poprvé 
podívá sokolská louka, 
vyZve v něm dg303
NeDěLe, 2. 2. 2014

skupina o 5.–10. místo
otroci ohnivé vody – Fc kik 2:0 (0:0)
Branky: Hajný, Vokatý (oba Otroci)
ŽK: Hojdekr, Machnyk (oba Otroci)
 
Otroci nastoupili proti KIKu, který měl pouze jednoho hráče na střídání a svého soupeře evi-
dentně podcenili. Na hřišti sice obhájce titulu jasně dominoval, ale do zakončení se příliš nedo-
stával. Až dvěma góly v samotném závěru si připsal povinné 3 body. 

vodňanská drůbež – b&d boys 13:4 (5:0)
Branky: Mužík 4, Křenek 4, Valenta, Baloušek, Urban, Pivoňka, 
vlastní (Petřík) – Hoffmann P. 2, Kvěch, Louženský
ŽK: Valenta (Vodňanská Drůbež)
ČK: Kouba (B&D Boys)
 
Drůbežáři od začátku diktovali tempo hry a drželi míč více ve své 
moci. V souboji o konečné 5. místo si tak připsali další suverénní 
výhru a 3 body do tabulky.
 

chill – 5 samyc 5:2 (2:1)
Branky: Veselý 5 – Kopecký 2
ŽK: Vítovec D. – Roučka, Pasák M.
 
Hráči Chillu dnes měli obrovské problémy se sestavou a museli 
celý zápas odehrát bez střídání. Střelecky jejich snažení táhl Ro-
man Veselý, který si připsal všech pět zásahů v soupeřově bran-
ce a výrazně tak pomohl k dnešní výhře nad Samycemi.

pod věží Final4 – semifinále a
Fc mexico – dg303 1:5 (0:1)
Branky: Mottl – Vorel J., Bakula, Hornát, Volmut, Srkal
Bez karet
 
DGčko si přineslo nadějný náskok z prvního zápasu. Po celý prv-
ní poločas se hrál vyrovnaný fotbal a oba týmy drželi především 
golmani.  Začátek druhé půle patřil Mexicu, ale gólově se nepro-
sadilo, čehož využili hráči DG303 a několika brankami definitivně 
potvrdili svůj postup do finále ligy. 

pod věží Final4 – semifinále b
Fc kapr – sokolská louka 0:3 (0:2)
Branky: Kapusta R. 2, Kiš (oba Sokolská Louka)
ŽK: Štěch – Kapusta M., Ciml J.
 
Od začátku zápasu byli aktivnější kapři a vytvářeli si obrovské 
šance, které ale likvidovala obrana sokolíků v čele Milanem Te-
sařem v brance. Sokolíci dnes hráli především na protiútoky a do 
poločasu se jim podařilo dva z nich proměnit, a tak do přestáv-
ky odcházeli s poklidným dvoubrankovým. Také ve druhé půli byl 
obraz hry podobný, ale když se trefil R. Kapusta, o finalistovi už 
nebylo pochyb.

nejlepší střelci kola

Veselý (CHI) 5

Křenek (DRU) 4

Mužík (DRU) 4P
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hráč kola

Jaroslav
Volmut

útočník
DG303

V předminulém ročníku 
se stal J. Volmut nejlep-
ším střelcem ligy a do 
sítě mu to padalo také 
loni. Letos je jeho gó-
lová sbírka sice chudší, 
ale o to důležitější bran-
ky si schoval na rozho-
dující momenty soutěže. 
V úvodním finálovém du-
elu proti Sokolské louce 
se trefil hned 2x a krom 
toho byl motorem útoč-
ného snažení svého 
týmu. Také proto se le-
tos poprvé stává hrá-
čem kola.

utkání kola

Sok. louka vs. DG303

tabulka po 12. kole

Vod. drůbež 12 b

Otroci 12 b

Chill 6 b

B&D Boys 6 b

5 Samyc 0 b

FC KIK 0 b

otroci se znovu herně trápili, ale znovu si připsali také vítězství, takže v posledním kole se 
můžou těšit na přímý souboj s vodňanskou drůbeží o konečné 5. místo - a bude to repríza 
loňského finále. kapři dokázali udolat mexico a vykročili vstříc bronzovému stupínku. ve fi-
nále se dařilo dgčku, které si proti sokolíkům odnáší do odvety slibný čtyřgólový náskok. 
uvidíme, jestli se ještě některý z duelů zdramatizuje.

12. kolo
k titulu lépe vykročilo
dg303, ke 3. místu 
mají blíže kapři
NeDěLe, 9. 2. 2014

skupina o 5.–10. místo
b&d boys – Fc kik 12:3 (5:1)
Branky: Kvěch T. 5, Louženský 2, Hoffmann P. 2, Vondráček, Janšta, 
vlastní (Novák P.) – Mach J., Profant, Kocián
ŽK: Kvěch T. (B&D Boys)

Hráči Boys svého soupeře z KIKu od začátku přehrávali a dařilo sem jim hlavně střelecky. 
O osudu utkání rozhodli již v první půlce.

otroci ohnivé vody – 5 samyc 2:1 (1:1)
Branky: Marinov, Hajný – vlastní (Machnyk)
ŽK: Hajný – Kozel
 
Otroci se sice dostali do rychlého vedení, ale o to se ještě do po-
ločasu připravili vlastním gólem. Znovu to z jejich strany nebyl 
suverénní výkon, ale 3 body berou a v posledním kole se v repríze 
loňského finále utkají s Vodňanskou drůbeží o 5. místo.
 

vodňanská drůbež – chill 8:2 (3:0)
Branky: Mužík 5, Křenek 2, Vlášek – Färber, Varyš J.
ŽK: Křenek, Šácha (oba Vodňanská Drůbež)
 
Drůbežáři v souboji generací s týmem mladíků z Chillu od začát-
ku dominovali a své šance si vytvářeli poměrně snadno. 

pod věží Final4 – o 3. místo
Fc kapr – Fc mexico 3:1 (0:1)
Branky: Dvořák, Tondr, Turek - Jirkovský
ŽK: Filip, Turek, Štěch (všichni FC Kapr)
 
Od začátku se hrál velmi opatrný ale svižný fotbal na obou stra-
nách. Oba mančafty se soustředili hlavně na pečlivou obranu a 
hráli převážně na nebezpečné protiútoky. Vyrovnanému zápasu 
by slušela remíza, ale produktivnější tým Kaprů si připsal cenné 
vítězství a do odvety půjde s dvoubrankovým vedením.

pod věží Final4 – Finále

sokolská louka – dg303 1:5 (1:3)
Branky: Kapusta R. – Volmut 2, Vorel J., Sládek, Hornát
ŽK: Hornát (DG303)
 
Na první finálový zápas se přišla podívat poměrně vysoká ná-
vštěva a očekávalo se velmi vyrovnané utkání. Hned od začátku 
ale měli více ze hry hráči DGčka a sokolíci se nemohli dostat do 
tempa. To vyústilo také ve vedoucí branku DG303. Sokolská louka 
sice začala kousat ale její pokusy byly velmi nepřesné. Sokolíci 
hru trochu otevřeli a snažili se vyrovnat, ale hráči DG vycítili šan-
ci a rychlými dvěma góly soupeře zaskočili. V závěru poločasu se 
přeci jen dostali do tempa i sokolíci a pár vteřin před pauzou se 
jim podařilo hlavou snížit. V závěru utkání ale byli opět šťastnější 
v zakončení hráči DG a do dovety si odnášejí slibný náskok.

nejlepší střelci kola

Mužík (DRU) 5

Kvěch (B&D) 5
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hráč kola

Vráťa
Tondr

obránce
FC Kapr

V souboji o konečné 3. 
místo došlo až na pe-
nalty a k té poslední - 
rozhodující se neváhal 
postavit nejzkušeněj-
ší hráč z týmu FC Kapr 
Vráťa Tondr. Ten pama-
tuje ještě poslední ti-
tul kaprů z r. 2001, ale 
v svým přesným zása-
hem tentokrát trefil pro 
kapry bronzovou příčku.

utkání kola

Otroci vs. Vod. drůbež

tabulka po 13. kole

Vod. drůbež 15 b

Otroci 12 b

Chill 9 b

B&D Boys 6 b

5 Samyc 3 b

FC KIK 0 b

˝v posledním kole letošního ročníku bohužel došlo také na první kontumaci; kik se nese-
šel k zápasu proti 5 samycím. v přímém souboji o konečné 5. místo a repríze loňského finá-
le byli před otroky úspěšnější drůbeáři a alespoň částečně si spravili chuť. o třetí místo to  
pak bylo drama; kapři s vítězství připsali až v penaltovém rozstřelu. dramatickou zápletku 
naopak nepovolilo dg303, které si bezpečně ohlídalo svůj náskok z úvodního duelu.

13. kolo
mistrem ligy popáté 
dg303, stříbrní jsou 
sokolící, bronZoví kapři
SOBOTA, 15. 2. 2014

skupina o 5.–10. místo
5 samyc – Fc kik 5:0 kontumačně

KIK se nevyhnul kontumaci ani v letošním ročníku.

b&d boys – chill 4:8 (2:2)
Branky: Janšta 2, Polanský, Petřík – Varyš J. 4, Rusín 2, 
Benedikt 2
ŽK: Janda (Chill)
 
Zápas byl od začátku velmi vyrovnaný a útočníci obou týmu ne-
měli v prvním poločase přesnou mušku. Do pauzy se tak odchá-
zelo za vyrovnaného stavu. Ve druhém poločase se již probudil 
nejlepší střelec mladíků Jakub Varyš a pomohl svému týmu do-
táhnout poslední zápas letošního ročníku do vítězství. 

otroci ohnivé vody – vodňanská drůbež 6:11 (3:8)
Branky: Kříž F. 2, Hojdekr 2, Fiala, Vokatý T. – Mužík 4, Křenek 3, 
Urban, Šácha, Pivoňka, vlastní (Machnyk)
ŽK: Vokatý T. (Otroci Ohnivé Vody)
 
V přímém souboji o 5. místo se musely oba týmy obejít bez svých 
brankářů, a tak se v brankách představili hráči. Zlatohlávek u Ot-
roků a za Drůbežáře Baloušek. Hráči Drůbeže od začátku loň-
ského mistra přehrávali a v klidu stříleli jednu branku za druhou. 
O svém vítězství rozhodli již v prvním poločase.

pod věží Final4 – o 3. místo
Fc mexico – Fc kapr 3:1˝ (2:0) na penalty: 2:3
Branky: Jirkovský 2, Richter – Vokatý M.
ŽK: Beneš V. – Max

Ještě do konce první půle se Mexicu podařilo smazat náskok kap-
rů z úvodního duelu. Ve druhé půli už se kapři herně zvedli, jenže 
své obrovské šance zahodili a přišel trest v podobě třetí branky. 
Ten už vydržel do konce zápasu a tak přišli na řadu penalty. Po-
slední rozhodující penaltu vzal na sebe kapitán Kaprů Vráťa Ton-
dr a přesným zásahem trefil pro kapry 3. místo.

pod věží Final4 – Finále
dg303 – sokolská louka 6:2 (3:1)
Branky: Volmut 2, Bakula, Srkal, Hornát, Vorel J. – Ciml M., 
vlastní (Liška)
ŽK: Srkal, Sládek – Dunovský M., Kapusta R.
 
Sokolíci byli v odvetném finálovém zápase aktivnější, ale DG303 
hrálo to, co mu stačilo. Zkušeně si pohlídalo náskok z úvodního 
duelu a jeho hráči ůžou slavit 5. titul v historii klubu.

nejlepší střelci kola

Mužík (DRU) 4

varyš J. (CHI) 4
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shrnutí
dramatické a vyrovnané 
souboje pokračovaly 
také ve druhé FáZi ligy

se základní částí nám z vod-
ňanské palubovky rozhodně 
nezmizely vyrovnané a ner-
vydrásající duely. 

Že budou vyrovnané semi-
finálové duely letošního FI-
NAL4, to se dalo očekávat. 
Že se ale vyrovnané duely bu-
dou hrát také ve skupině o 5.-
10. místo, to až tak očekávané 
nebylo. Papírově si sice favo-
rité spravili chuť, ale herně 
v některých zápasech nepře-
svědčili. I přesto se ale v po-
sledním kole utkali o koneč-
né 5 místo Otroci ohnivé vody 
a Vodňanská drůbež, čímž 
byly naplněny papírové před-
poklady.

V semifinálových duelech se 
znovu potvrdilo, že v letoš-
ní sezóně Vodňanské ligy se 
jednotlivým týmům vyplati-
lo mít dobře fungující defen-
zivu, protože právě ta letos na 
vodňanské palubovce vládla. 
Do FINAL4 se dostaly 4 týmy 
s nejméně inkasovanými góly 

po základní části a také jejich 
brankáři se následně dosta-
li do nominace na nejlepšího 
golmana ligy.

Za Sokolskou louku to byl 
Milan Tesař, který tým ce-
lou sezónu držel a dotáhl ho 
až k historickému úspěchu, 
kterým letošní druhé mís-
to bezesporu je. V základní 
části navíc inkasoval nejmé-
ně branek.

Za FC Mexico to byl Miro-
slav Turek, který byl jedním 
z hlavních strůjců letošní pře-
kvapivé jízdy mexičanů až do 
bojů o medailové pozice.

Za DG303 pak nováček v ká-
dru Zdeněk Liška, který si 
krom brankářských povin-
ností dokázal připsat také  
3 vstřelené góly a ve FINAL4 
inkasoval nejméně branek ze 
všech brankářů.

A konečně za FC Kapr Jiří 
Iral, který byl rovněž výraz-

nou oporou svého týmu, jenž 
se po letech znovu dokázal 
prokousat až na medailové 
pozice.

Překvapením bezesporu bylo 
také to, že hned 3 ze 4 týmů, 
které se mezi 4 nejlepší kva-
lifikovaly loni, se letos do FI-
NAL4 vůbec nekvalifikovaly. 
Svou pozici mezi elitou si do-
kázalo uhájit pouze DG303, 
které pro letošní sezónu 
vhodně doplnilo kádr a po-
učeno z minulé sezóny uspíši-
lo generační obměnu kádru. 
Ten je pohromadě už bezmá-
la 10 let a za tu dobu doká-
zal z DGčka vybudovat jeden 
z nejúspěšnějších týmů v his-
torii Vodňanské ligy.

O obdivuhodnou bilanci letos 
přišli drůbežáři, kteří nena-
zázali na svých 8 (!) finálových 
účastí v řadě, čímž vytvoři-
li nejspíš nedostižný rekord 
soutěže, protože aby někdo 
zopakoval bezmála dekádu 
trvající finálovou účast 

musel by dát dohromady be-
zesporu mimořádný mančaft, 
kterým se za tu dobu mohli 
právě drůbežáři chlubit.

I přes finálovou porážku má 
za sebou bez diskuze histo-
rickou sezónu také Sokolská 
louka. Často papírově pod-
ceňovaný soupeř letos dotá-
hl svou vyhlášenou defenzivu 
takřka k dokonalosti a protla-
čil se až do finále, když si na 
své cestě připsal cenné skal-
py takřka všech tradičních fa-
voritů ligy. A to včetně pozděj-
šího mistra - DG303. Právě 
tato výhra byla ale sokolíkům 
možná ke škodě. DG303 to-
tiž do finále nastoupilo 100% 
koncentrované. S vědomím 
toho, že v základní části utr-
pělo DGčko jedinou poráž-
ku právě se Sokolskou lou-
kou, neponechali jeho hráči 
nic náhodě a v úvodním finá-
lovém duelu předvedli doko-
nalý týmový výkon, který tým 
provázel už od posledních kol 
základní části. 

Kdo ví, jak by to dopadlo, kdy-
by si DGčko se Sokolskou 
loukou v základní části pora-
dilo. Nechme ale spekulace 
spekulacemi a přiznejme, že 
také Sokolská louka vhodně 
doplnila kádr a k pevné obra-
ně přidala ofenzivní typy, kte-
ré dokáží týmu zajistit střílení 
gólů i ve vyrovnaných zápa-
sech, jako tomu bylo v semifi-
nálovém duelu proti FC Kapr.

Tradiční účastník Vodňanské 
ligy FC Kapr se letos po le-
tech znovu dostal až na stup-
ně vítězů a nutno podotknout, 
že to vůbec nebyla náhoda. 
Rozšíření kádru kaprům evi-
dentně svědčí a okyslyče-
ní sestavy pro letošní sezónu 
zabralo. Uvidíme, jestli doká-
ží podobné výkony zopakovat 
také v příští sezóně. Předpo-
klady k tomu mančaft určitě 
má. 

O nic méně živějším proje-
vem, než kapři, se ale letos 
prezentoval také loňský no-

váček FC Mexico. Tým slože-
ný z hráčů Blaníku Strunkovi-
ce nad Blanicí se letos naplno 
sžil se specifickými podmín-
kami Vodňanské ligy a uká-
zal, že fotbal rozhodně umí 
a musí se s ním počítat. Tady 
naopak zabralo zúžení kád-
ru, takže jak je vidno, cesta 
k úspěchu nemá univerzál-
ní recept a záleží jednotlivě  
na každém klubu.

V příští sezóně se ale určitě 
můžeme těšit na ještě živější 
dění na vodňanské palubovce. 
Reputaci si totiž bezesporu 
budou chtít napravit jak Otro-
ci ohnivé vody, tak Vodňanská 
drůbež, ale i mladíci z Chillu. 
Všechny zmíněné týmy se ur-
čitě nespokojí s tím, že by vy-
klidily pozice ve špičce Vod-
ňanské ligy nadobro. Vedle 
nich se ale budou chtí prosa-
dit také nevyzpytatelní B&D 
Boys a další týmy ze spodních 
pater letošní tabulky. A kdo ví, 
jestli se nepřihlásí další am-
biciózní mančaft.  
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dokopná 2014
jubilejní 20. seZóna 
patřila k těm 
nejdramatičtějším

vodňanská liga je krom mě-
ření sil jednotlivých mančaf-
tů soutěží, která oceňuje také 
své nejlepší individuality. 

Tři nejlepší týmy ligy si klasic-
ky přebraly poháry do trvalé-
ho vlastnictví a mistr ligy také 
velký putovní pohár, na kte-
rém už nechybí štítek se jmé-
nem letošního mistra DG303. 
DGčko si krom celkového ví-
tězství připsalo také vítěz-
ství v základní části i vítězství 
v penaltovém rozstřelu, čímž 
více než důstojně oslavilo 20 
let od založení klubu. Při této 
příležitosti tým nastupoval ve 
speciálních retrodresech.

Při příležitosti 20. výročí Vod-
ňanské ligy se ale letos mi-
strům ligy premiérově pře-
dávaly také medaile! O to se 
hned po skončení odvetného 
finálového zápasu postarali 
přímo na ploše zástupci měs-
ta Vodňany, jenž je tradičním 
partnerem Vodňanské ligy. 
Ceremoniál si vzali na starost 

pánové Mgr. Pavel Janšta (2. 
místostarosta) a Milan Ně-
meček (předseda sportovní 
komise města). Ti si následně 
připravili pro nejlepší indivi-
duality ligy také stylové oce-
nění v podobě pravého vod-
ňanského kapra.

Na předávacím ceremoniá-
lu ale nechyběli ani zástupci 
sponzorů. Za restauraci pod 
Věží to byly Gábina Vacikaro-
vá a Lenka Benediktová, kte-
ré předaly soudek piva vítězi 
Tipligy i další ceny jednotli-
vým oceněným. Cen a trofejí 
tak letos bylo skutečně hod-
ně a věřím, že všichni oce-
nění byli s cenami spokojeni. 
Sponzorům a partnerům za 
ně ještě jednou děkujeme!

Nyní už přejděme k samotné 
rekapitulaci jednotlivých ka-
tegorií;

all star team, který letos vo-
lili příznivci ligy poprvé po-
mocí hlasovacího formulá-

ře, má pro sezónu 2013/2014 
následující složení; v brá-
ně Miroslav Turek (FC Mexi-
co), v obraně Jaroslav Křenek 
(Vod. drůbež) a Jan Hornát 
(DG303), v útoku Stanislav 
Pelech (FC Mexico) a Jaromír 
Vorel (DG303).

nejlepším brankářem letoš-
ního ročníku byl vyhlášen Mi-
lan Tesař (Sokolská louka).

nejlepším střelcem se stal 
Jaroslav Křenek (Vod. drů-
bež), který vstřelil 22 branek 
a snad poprvé v historii ligy si 
toto ocenění připsal obránce.

nejlepším hráčem byl byhlá-
šen Jaromír Vorel (DG303), 
který útočil také na nejlep-
šího střelce soutěže, ale  
J. Křenka z Vodňanské drů-
beže už nedohnal.

Všem oceněným ještě jednou 
gratulujeme a přejeme mno-
ho úspěchů také do dalších 
let i sezón Vodňanské ligy. 
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vodňanská liga 2013/2014
tabulky a výsledky

2. kolo (neděle, 17. listopadu 2013)
tabulka po 2. kole

tým Z V R P GV GO +/- B

1. Otroci ohnivé vody 2 2 0 0 15 : 7 8 6

2. Sokolská louka 2 2 0 0 11 : 7 4 6

3. DG303 2 1 1 0 12 : 5 7 4

4. B&D Boys 2 1 1 0 9 : 7 2 4

5. FC Mexico 2 1 0 1 12 : 6 6 3

6. Vodňanská drůbež 2 1 0 1 8 : 6 2 3

7. FC Kapr 2 1 0 1 4 : 10 -6 3

8. FC KIK 2 0 0 2 9 : 16 -7 0

9. 5 Samyc 2 0 0 2 5 : 12 -7 0

10. Chill 2 0 0 2 4 : 13 -9 0

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

3. kolo (neděle, 24. listopadu 2013)
tabulka po 3. kole

tým Z V R P GV GO +/- B

1. Sokolská louka 3 3 0 0 14 : 9 5 9

2. DG303 3 2 1 0 15 : 6 9 7

3. FC Mexico 3 2 0 1 31 : 6 25 6

4. Otroci ohnivé vody 3 2 0 1 17 : 10 7 6

5. Vodňanská drůbež 3 2 0 1 14 : 9 5 6

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

7. B&D Boys 3 1 1 1 12 : 13 -1 4

8. 5 Samyc 3 0 0 3 6 : 16 -10 0

9. Chill 3 0 0 3 5 : 16 -11 0

10. FC KIK 3 0 0 3 9 : 35 -26 0

výsledky: Otroci - Sokolská louka  2:3 (0:2), FC Kapr - 5 Samyc  4:1 (1:1), Vod. drůbež - B&D Boys  6:3 (2:1), 
FC KIK - FC Mexico  0:19 (0:10), DG303 - Chill  3:1 (1:1)

1. kolo (neděle, 10. listopadu 2013)
tabulka po 1. kole

tým Z V R P GV GO +/- B

1. DG303 1 1 0 0 8 : 1 7 3

2. Otroci ohnivé vody 1 1 0 0 9 : 5 4 3

3. Vodňanská drůbež 1 1 0 0 6 : 3 3 3

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

5. Sokolská louka 1 1 0 0 4 : 3 1 3

6. Chill 1 0 0 1 3 : 4 -1 0

7. FC Mexico 1 0 0 1 3 : 5 -2 0

8. 5 Samyc 1 0 0 1 3 : 6 -3 0

9. FC KIK 1 0 0 1 5 : 9 -4 0

10. FC Kapr 1 0 0 1 1 : 8 -7 0

výsledky: DG303 – FC Kapr  8:1 (3:0), FC KIK - Otroci  5:9 (2:4), FC Mexico - B&D Boys  3:5 (2:4), 
Vodňanská drůbež - 5 Samyc  6:3 (3:1), Chill - Sokolská louka  3:4 (0:1)

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

Na čele tabulky se letos vy-
střídaly celkem 4 týmy; 
DG303, Otroci ohnivé vody,  
FC Mexico a Sokolská louka. 
Otroci a FC Mexico se na první 
příčce udrželi shodně pouze  
1 kolo, takže v průběhu zá-
kladní části to byla přetaho-
váná především mezi DG303 
a Sokolskou loukou. DGčk-
ko se do čela dostalo v 7. kole 
a vedení už nepustilo. Celkem 
se na špici hřálo 4 kola, So-
kolská louka celkem 3. Nut-
no poznamenat, že podobný 
průběh, kdy DG303 vysko-

čí do čela až v závěrečné fázi 
základní části a vedení už ne-
pustí se opakuje již poněkoli-
káté v řadě. 

Vyrovnaný byl ale také souboj 
o poslední volné místo do FI-
NAL4. Tam se ještě před po-
sledním kolem tlačilo celkem 
6 týmů! Což znovu potvrzu-
je diváckou atraktivitu nového 
hracího modelu FINAL4. Finiš 
málem vyšel mladíkům z Chi-
llu, ale nakonec se do vyřazo-
vací části neprobojovali, stej-
ně jako další favorité. 
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6. kolo (neděle, 22. prosince 2013)
tabulka po 6. kole

tým Z V R P GV GO +/- B

1. Sokolská louka 6 5 0 1 27 : 15 12 15

2. DG303 6 4 1 1 39 : 15 24 13

3. Vodňanská drůbež 6 4 1 1 29 : 16 13 13

4. FC Mexico 6 4 0 2 44 : 15 29 12

5. Otroci ohnivé vody 6 3 1 2 28 : 23 5 10

6. FC Kapr 6 3 0 3 21 : 22 -1 9

7. B&D Boys 6 2 2 2 24 : 29 -5 8

8. Chill 6 2 0 4 14 : 21 -7 6

9. 5 Samyc 6 0 1 5 15 : 35 -20 1

10. FC KIK 6 0 0 6 17 : 67 -50 0

výsledky: Sokolská louka - 5 Samyc  7:2 (2:1), Otroci - FC Mexico  5:3 (3:1), FC Kapr - B&D Boys  5:6 (3:4),
FC KIK - DG303  2:16 (0:11), Vodňanská drůbež - Chill  2:0 (2:0)

7. kolo (sobota, 28. prosince 2013)
tabulka po 7. kole

tým Z V R P GV GO +/- B

1. DG303 7 5 1 1 45 : 18 27 16

2. Sokolská louka 7 5 1 1 31 : 19 12 16

3. Vodňanská drůbež 7 4 2 1 33 : 20 13 14

4. FC Mexico 7 4 0 3 47 : 21 26 12

5. FC Kapr 7 4 0 3 26 : 26 0 12

6. B&D Boys 7 3 2 2 30 : 34 -4 11

7. Otroci ohnivé vody 7 3 1 3 32 : 28 4 10

8. Chill 7 3 0 4 20 : 25 -5 9

9. 5 Samyc 7 0 1 6 19 : 41 -22 1

10. FC KIK 7 0 0 7 22 : 73 -51 0

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

5. kolo (neděle, 15. prosince 2013)
tabulka po 5. kole

tým Z V R P GV GO +/- B

1. FC Mexico 5 4 0 1 41 : 10 31 12

2. Sokolská louka 5 4 0 1 20 : 13 7 12

3. Vodňanská drůbež 5 3 1 1 27 : 16 11 10

4. DG303 5 3 1 1 23 : 13 10 10

5. FC Kapr 5 3 0 2 16 : 16 0 9

6. Otroci ohnivé vody 5 2 1 2 23 : 20 3 7

7. Chill 5 2 0 3 14 : 19 -5 6

8. B&D Boys 5 1 2 2 18 : 24 -6 5

9. 5 Samyc 5 0 1 4 13 : 28 -15 1

10. FC KIK 5 0 0 5 15 : 51 -36 0

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

4. kolo (neděle, 8. prosince 2013)
tabulka po 4. kole

tým Z V R P GV GO +/- B

1. Sokolská louka 4 4 0 0 18 : 10 8 12

2. FC Mexico 4 3 0 1 38 : 8 30 9

3. FC Kapr 4 3 0 1 14 : 13 1 9

4. Otroci ohnivé vody 4 2 1 1 20 : 13 7 7

5. DG303 4 2 1 1 16 : 10 6 7

6. Vodňanská drůbež 4 2 1 1 17 : 12 5 7

7. B&D Boys 4 1 1 2 13 : 19 -6 4

8. Chill 4 1 0 3 11 : 17 -6 3

9. 5 Samyc 4 0 0 4 8 : 23 -15 0

10. FC KIK 4 0 0 4 11 : 41 -30 0

výsledky: B&D Boys - Chill  1:6 (0:0), FC Mexico - 5 Samyc  7:2 (1:1), Sokolská louka - DG303  4:1 (1:1),
FC Kapr - FC KIK  6:2 (4:1), Otroci - Vodňanská drůbež  3:3 (1:0)
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9. kolo (sobota, 11. ledna 2014)
tabulka po 9. kole

tým Z V R P GV GO +/- B

1. DG303 9 7 1 1 59 : 26 33 22

2. Sokolská louka 9 6 1 2 36 : 24 12 19

3. FC Kapr 9 6 0 3 34 : 27 7 18

4. FC Mexico 9 5 0 4 50 : 26 24 15

5. Chill 9 5 0 4 32 : 33 -1 15

6. Vodňanská drůbež 9 4 2 3 39 : 28 11 14

7. Otroci ohnivé vody 9 4 1 4 44 : 37 7 13

8. B&D Boys 9 3 2 4 34 : 46 -12 11

9. 5 Samyc 9 1 1 7 29 : 53 -24 4

10. FC KIK 9 0 0 9 29 : 86 -57 0

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

8. kolo (neděle, 5. ledna 2014)
tabulka po 8. kole

tým Z V R P GV GO +/- B

1. DG303 8 6 1 1 54 : 22 32 19

2. Sokolská louka 8 5 1 2 32 : 24 8 16

3. FC Mexico 8 5 0 3 50 : 23 27 15

4. FC Kapr 8 5 0 3 31 : 27 4 15

5. Vodňanská drůbež 8 4 2 2 35 : 23 12 14

6. Otroci ohnivé vody 8 4 1 3 40 : 32 8 13

7. Chill 8 4 0 4 27 : 29 -2 12

8. B&D Boys 8 3 2 3 34 : 42 -8 11

9. 5 Samyc 8 0 1 7 23 : 50 -27 1

10. FC KIK 8 0 0 8 26 : 80 -54 0

výsledky: Sokolská louka - FC Kapr  1:5 (1:1), DG303 - 5 Samyc  9:4 (6:0), 
FC Mexico - Vodňanská drůbež  3:2 (3:0),  B&D Boys - Otroci  4:8 (2:4), Chill - FC KIK  7:4 (2:2)

konečná tabulka soutěže „penaltový rozstřel“

tým Z V R P GV GO +/- B

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

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

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

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

5. Kůrožrouti 15 8 4 3 78 : 55 +23 28

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

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

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

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

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

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

5. Otroci ohnivé vody 1 1 0 0 8 : 4 4 3

6. Chill 1 1 0 0 7 : 4 3 3

7. Vodňanská drůbež 1 1 0 0 6 : 3 3 3

8. 5 Samyc 1 0 0 1 3 : 6 -3 0

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

10. B&D Boys 1 0 0 1 4 : 8 -4 0

*  Do tabulky skupiny o 5.–10. místo se započítávají výsledky ze základní části.  
Konkrétně pak výsledky zápasů těchto týmů:  
5. vs. 10. (Chill - FC KIK  7:4) 
6. vs. 9. (Vodňanská drůbež - 5 Samyc  6:3) 
7. vs. 8. (Otroci ohnivé vody - B&D Boys  8:4)



www.vodnanskaliga.cz

5958

Vo
dň

an
sk

á 
lig

a 
20

13
/2

01
4

10. kolo (neděle, 19. ledna 2014)
tabulka skupiny o 5.–10. místo po 10. kole

tým Z V R P GV GO +/- B

5. Vodňanská drůbež 2 2 0 0 22 : 6 16 6

6. Otroci ohnivé vody 2 2 0 0 12 : 7 5 6

7. Chill 2 1 0 1 10 : 8 2 3

8. B&D Boys 2 1 0 1 7 : 9 -2 3

9. 5 Samyc 2 0 0 2 4 : 9 -5 0

10. FC KIK 2 0 0 2 7 : 23 -16 0

výsledky: O 5.–10. místo  
Vodňanská drůbež – FC KIK  16:3 (11:2), Chill – Otroci  3:4 (1:2), 5 Samyc – B&D Boys  1:3 (0:0)

pod věží Final4:
Semifinále B  Sokolská louka – FC Kapr  2:1 (0:1)
Semifinále A  DG303 – FC Mexico  4:1 (0:0)

11. kolo (neděle, 2. února 2014)
tabulka skupiny o 5.–10. místo po 11. kole

tým Z V R P GV GO +/- B

5. Vodňanská drůbež 3 3 0 0 35 : 10 25 9

6. Otroci ohnivé vody 3 3 0 0 14 : 7 7 9

7. Chill 3 2 0 1 15 : 10 5 6

8. B&D Boys 3 1 0 2 11 : 22 -11 3

9. 5 Samyc 3 0 0 3 6 : 14 -8 0

10. FC KIK 3 0 0 3 7 : 25 -18 0

výsledky: O 5.–10. místo 
Otroci – FC KIK  2:0 (0:0), Vodňanská drůbež – B&D Boys  13:4 (5:0), Chill – 5 Samyc  5:2 (2:1)

pod věží Final4:
Semifinále A  FC Mexico - DG303  1:5 (0:1)
Semifinále B  FC Kapr - Sokolská louka  0:3 (0:2)

12. kolo (neděle, 9. února 2014)
tabulka skupiny o 5.–10. místo po 12. kole

tým Z V R P GV GO +/- B

5. Vodňanská drůbež 4 4 0 0 43 : 12 31 12

6. Otroci ohnivé vody 4 4 0 0 16 : 8 8 12

7. Chill 4 2 0 2 17 : 18 -1 6

8. B&D Boys 4 2 0 2 23 : 25 -2 6

9. 5 Samyc 4 0 0 4 7 : 16 -9 0

10. FC KIK 4 0 0 4 10 : 37 -27 0

výsledky: O 5.–10. místo  
B&D Boys – FC KIK  12:3 (5:1), Otroci – 5 Samyc  2:1 (1:1), Vodňanská drůbež – Chill  8:2 (3:0)

pod věží Final4:
O 3. místo FC Kapr - FC Mexico  3:1 (0:1)
FINÁLe Sokolská louka - DG303  1:5 (1:3)

13. kolo (sobota, 15. února 2014)
tabulka skupiny o 5.–10. místo po 13. kole

tým Z V R P GV GO +/- B

5. Vodňanská drůbež 5 5 0 0 54 : 18 36 15

6. Otroci ohnivé vody 5 4 0 1 22 : 19 3 12

7. Chill 5 3 0 2 25 : 22 3 9

8. B&D Boys 5 2 0 3 27 : 33 -6 6

9. 5 Samyc 5 1 0 4 12 : 16 -4 3

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

výsledky: O 5.–10. místo  
5 Samyc – FC KIK  5:0 kontumačně, B&D Boys – Chill  4:8 (2:2), Otroci – Vodňanská drůbež  6:11 (3:8))

pod věží Final4:
O 3. místo FC Mexico - FC Kapr  3: 1 (2:0), na penalty 2:3
FINÁLe DG303 – Sokolská louka  6:2 (3:1)
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vodňanská liga 2013/2014
konečná tabulka

tým Z V R P GV GO +/- B

1. DG 303 13 11 1 1 79 : 31 +48 34

2. Sok. louka 13 8 1 4 44 : 36 +8 25

3. FC Kapr 13 7 0 6 39 : 36 +3 21

4. FC Mexico 13 6 0 7 55 : 39 +16 18

5. Vodňanská drůbež 13 8 2 3 87 : 43 +44 26

6. Otroci ohnivé vody 13 7 1 5 58 : 52 +6 22

7. Chill 13 7 0 6 57 : 51 +6 21

8. B&D Boys 13 4 2 7 57 : 71 -14 14

9. 5 Samyc 13 2 1 10 38 : 63 -25 7

10. FC KIK 13 0 0 13 35 : 121 -86 0

Jaroslav Křenek Vod. Drůbež 22
Stanislav Pelech Mexico 21
Roman Mužík Vod. Drůbež 21
Jakub Varyš Chill 20
Jaromír Vorel DG 303 19
Marek Kopecký 5 Samyc 16
Tomáš Vokatý Otroci 14
Jaroslav Volmut DG 303 13
Jan Budín FC Kapr 10
Václav Vlášek Vod. Drůbež 10
Petr Hoffmann B&D Boys 10
Martin Ciml Sok. Louka 10
Jan Hornát DG 303 10
Tomáš Janšta B&D Boys 9
Karel Srkal DG 303 9
Pavel Krump Mexico 8
M. Dunovský Sok. Louka 8
Jakub Krejčí Otroci 8
Roman Veselý Chill 8
Martin Šácha Vod. Drůbež 8
Pavel Jirkovský Mexico 8
Václav Beneš Mexico 7

Jakub Bače Otroci 7
Michal Hojdekr Otroci 7
Jiří Hájek DG 303 6
Karel Kukla DG 303 6
Tomáš Kvěch B&D Boys 6
Tomáš Masák B&D Boys 5
Petr Novák KIK 5
Petr Štěch FC Kapr 5
Zbyněk Vorel DG 303 5
Ionut Craciun KIK 5
Luboš Řepa Sok. Louka 5
Mir. Baloušek Vod. Drůbež 5
Jan Kocián KIK 5
Pavel Turek FC Kapr 5
Vladimír Petřík B&D Boys 5
Ondřej Benedikt Chill 5
Pavel Fiala Otroci 5
Jiří Pivoňka Vod. Drůbež 4
Rostislav Bakula DG 303 4
Petr Beneš Mexico 4
Radek Varyš Vod. Drůbež 4
Zb. Německý KIK 4

Ondřej Madar B&D Boys 4
Jaroslav Šulc 5 Samyc 4
David Svoboda KIK 4
Pavel Marchal FC Kapr 4
Martin Machnyk Otroci 4
Florih Stroe KIK 4
Petr Mottl Mexico 4
Miroslav Kiš Sok. Louka 4
Mat. Vondráček B&D Boys 4
Jan Hajný Otroci 4
Lad. Louženský B&D Boys 4
Jiří Urban Vod. Drůbež 4
Zdeněk Liška DG 303 3
Stanislav Šulc 5 Samyc 3
Václav Hrachovec Chill 3
Jaroslav Ciml Sok. Louka 3
Tomáš Staněk FC Kapr 3
Ivan Chaluš B&D Boys 3
Ondřej Vítovec Chill 3
Václav Faktor Sok. Louka 3
Tomáš Kouba B&D Boys 3
Petr Valenta Vod. Drůbež 3
Michal Profant KIK 3
Miroslav Färber Chill 3
Radek Kapusta Sok. Louka 3
Tomáš Polanský B&D Boys 3
Daniel Rusín Chill 3
Mikoláš Richter Mexico 3
Michal Vokatý FC Kapr 3
Filip Kříž Otroci 3
Michal Polák DG 303 2
Lad. Benedikt Chill 2
Michal Pasák 5 Samyc 2
Michal Pečený Chill 2
Roman Bláha 5 Samyc 2
Jaroslav Tesař 5 Samyc 2
Lukáš Filip FC Kapr 2
M. Zlatohlávek Otroci 2
Miroslav Novák KIK 2
František Hucek FC Kapr 2
Miroslav Vokatý Sok. Louka 2
David Calta Otroci 2
Simon Marinov Otroci 2
Tomáš Dvořák FC Kapr 2
Petr Sládek DG 303 2
Jiří Mach KIK 2

Vlastimil Kozel 5 Samyc 1
Martin Kopenec Vod. Drůbež 1
Milan Kapusta Sok. Louka 1
Jiří Roučka 5 Samyc 1
Jaroslav Kvěch KIK 1
Petr Novák Vod. Drůbež 1
Miroslav Jirouš Chill 1
Pavel Brtna Sok. Louka 1
Marek Lang 5 Samyc 1
Vráťa Tondr FC Kapr 1

kompletní přehled střelců seZóny 2013/2014
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dg303  
Hornát 2 ŽK 1 ČK
Vorel Z. 3 ŽK -
Vorel J. 1 ŽK -
Srkal 1 ŽK -
Sládek 1 ŽK -
Volmut 1 ŽK -
Kukla 2 ŽK -
Polák 2 ŽK -

chill  
Färber - 1 ČK
Vítovec O. 6 ŽK -
Benedikt L. 3 ŽK 1 ČK
Rusín 3 ŽK -
Hrachovec 3 ŽK -
Janda 2 ŽK -
Vítovec D. 1 ŽK -
Veselý 1 ŽK -
Jirouš 1 ŽK -
Varyš J. 2 ŽK 1 ČK

sokolská louka  
Brtna 1 ŽK 1 ČK
Ciml M. 1 ŽK 1 ČK
Dunovský M. 4 ŽK -
Kapusta M. 2 ŽK -
Kapusta R. 4 ŽK -
Ciml J. 3 ŽK -
Kiš 1 ŽK -

otroci  
Bače 3 ŽK -
Hojdekr 1 ŽK 1 ČK
Kříž F. 2 ŽK 1 ČK
Krejčí 2 ŽK -
Hajný 3 ŽK 1 ČK
Zlatohlávek 2 ŽK -
Machnyk M. 2 ŽK -
Kříž P. 1 ŽK -

Nevosad 1 ŽK -
Marinov 1 ŽK -
Vokatý 4 ŽK -
Fiala 2 ŽK 1 ČK

b&d boys  
Louženský 1 ŽK -
Kouba - 1 ČK
Kvěch 1 ŽK -
Masák 1 ŽK 1 ČK

Fc mexico  
Beneš P. 2 ŽK -
Beneš V. 1 ŽK -
Jirkovský 1 ŽK -
Richter 1 ŽK -

vod. drůbež  
Křenek 1 ŽK 1 ČK
Lácha 1 ŽK -
Šácha 1 ŽK -
Varyš 1 ŽK -
Valenta 1 ŽK -
Vlášek 1 ŽK -
Pivoňka 1 ŽK -
Novák 1 ŽK -
Mužík 1 ŽK -

Fc kapr  
Staněk 1 ŽK -
Turek 2 ŽK -
Filip 2 ŽK -
Štěch 2 ŽK -
Marchal 1 ŽK -
Max 1 ŽK -
Hucek 1 ŽK -
Tondr 3 ŽK -

kompletní přehled karetních trestů seZóny 2013/2014

na Závěr
Na závěr se samozřejmě sluší poděkovat všem partnerům a sponzorům letošního ročníku Vod-
ňanské ligy, kterými jmenovitě byli; město Vodňany, restaurace Pod Věží Vodňany, STATOM 
- zednické a sádrokartonářské práce T. Staněk,  Vinotéka Vodňany, pivovar Plzeňský prazdroj 
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

5 samyc  
Roučka 2 ŽK -
Kozel 2 ŽK -
Pasák M. 1 ŽK -
Tesař 2 ŽK -

Fc kik  
Německý 1 ŽK -
Mach J. 1 ŽK -
Profant 1 ŽK -
Stroe 1 ŽK -
Novák M. 1 ŽK -
Mach Z. 1 ŽK -
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