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Aktuality 
 

„Róza“ natrvalo ve Sviních?! 
 

Snad již během tohoto měsíce by se mělo 
rozhodnout o dalším působení Tomáše Ro-
senbergera v našem týmu. Během ledna 
jsme totiž vstoupili do jednání o přestupu 
s jeho mateřským klubem SC Veltěž, který 
však prozatím výrazně preferuje pouze hos-
tování do konce jarní sezóny, které by ve 
své podstatě bylo pouze kosmetickou úpra-
vou současného stavu. Naše vedení se proto 
bude snažit o získání nejlepšího hráče uply-
nulé sezóny na přestup již před začátkem 
jarní soutěže, případně formou hostování, 
které by se v létě změnilo v přestup. O výs-
ledku těchto jednání budeme informovat 
v příštím čísle. 
 

Příprava s 1.FC HNK Praha 
 

Pravděpodobně formou přátelského dvojzá-
pasu proběhne naše březnové předsezónní 
soustředění. Soupeřem nám bude tým 1.FC 
HNK Praha, pravidelný účastník 8. Hans-
paulské ligy. Při porovnání výsledků obou 
týmů v uplynulých dvou sezonách by mělo 
jít o vyrovnaná střetnutí, která dobře prověří 
naše ambice směrem k jarní ligové soutěži. 
Měli bychom nastoupit nejprve na soupeřo-
vě domácím hřišti na Pankráci, odveta by se 
měla odehrát na starém hřišti Viktorky 8. 
Ve hře je ale i možnost jednoho utkání na 
neutrálním hřišti. Články k utkáním spolu 
s předsezónními analýzami a prognózami 
přineseme v dubnovém čísle. 
 

Sloupek Honzy Voldána 
 
Milí čtenáři, 
ruku v ruce s rozvojem Modrých sviní a jejich 
webových stránek se na scénu čile dere náš 
již dlouho avizovaný klubový časopis. Jeho 
rozjetí nám sice chvíli trvalo, ale nakonec se 
vše podařilo a já Vás tedy všechny vítám u 
prvního Swinstva. 
Když se v pohádce narodí princezna, bývá 
zvykem, že jí sudičky přejí něco do "vínku". 
V pohádce sice nejsme, ale popřát našemu 
Swinstvu něco do začátku se jistě sluší. Su-
dičky jsme nesehnali a tak se skromného přá-
ní nad kolébkou (v našem případě nad tiskár-
nou) ujmu sám. Chtěl bych tedy popřát tomu 
našemu batoleti dlouhý život, spoustu čtenářů 
a hlavně - vysokou kvalitu...  
Slavnostní chvilku bychom tedy měli za sebou 
a teď bych se chtěl trochu zmínit o obsahu. 
Zvláště bych chtěl upozornit na rozhovor s 
naším zraněným brankářem a webmasterem 
Martinem Vitákem, jehož dlouho diskutovaný 
návrat je i tématem čísla. Nejen to ale stojí za 
povšimnutí. Zajímavé informace se jistě doz-
víte i v Aktualitách a rubrice "Svině v síti". 
 Jde o pilotní číslo, které vychází v době ligo-
vé přestávky, a tak má časopis prozatím "jen" 
osm stran. Již teď Vám ale mohu od příštího 
čísla slíbit jeho rozšíření. Přibudou i nové 
rubriky - například komentář fotbalového zá-
pasu z mého a Otova pohledu (půjde vždy o 
nějaký prestižní zápas, šlágr měsíce), sloupek 
a některé další novinky.  
Nacházíme se v roce, kdy proběhne naše již 
3. sezóna v Hanspaulce, v roce, kdy nás čeká 
maturita a přijímací zkoušky na VŠ, v roce, 
kdy proběhne ME v Portugalsku a olympiá-
da. Bude to pro nás všechny perný rok. Takže 
krátce řečeno, máte se na co těšit a radím 
Vám - nezapomeňte, v polovině dubna zde 
bude další várka toho nejlepšího Swinstva.                                           
Mějte se svinsky dobře...                                                                                     
 

...za redakci Váš  Honza Voldán 

Kam na letní soustředění? 
 

Přestože jarní sezóna ještě zdaleka nezačala, 
již nyní je nutné myslet na otázku posezón-
ního soustředění. Prozatím je rozhodnuto o 
tom, že soustředění se bude konat v termínu 
od 26. června do 3. července. Místem koná-
ní by měl být malý kemp u obce Častoboř 
v oblasti Slapské přehrady, v záloze stále 
zůstává nepříliš „živý“, zato však již podva-
krát prověřený Úštěk.  
Na tuto akci by poté měl navázat kvalitně 
obsazený turnaj Veltěž Open, jež se bude 
konat 17. července na hřišti ve Zdibech a 
kterého by se měl náš tým zúčastnit. 
 

Téma čísla… 

Konkurz na brankáře 
 
           Opora týmu. Šéf obrany. Poslední 
instance. Nepostradatelný. Dokáže za-
chránit tým, když ostatní selžou. Ví, že 
spoluhráči na něj spoléhají, že nesmí 
udělat chybu. Ve vypjatých ligových ut-
káních, kdy jde o každý bod, bývá často 
klíčovou postavou a někdy jen na něm 
závisí, zda si tým odveze vítězství či po-
rážku. Právě brankář, možná nejdů-
ležitější post v sestavě, je největším otaz-
níkem v našem klubu před startem jarní 
sezóny, třetí v Hanspaulské lize. 
        Jasná brankářská jednička Martin 
Viták, jeden ze strůjců našich dvou vítěz-
ství na školních turnajích, již osmý měsíc 
nehraje a po operaci zraněného kolena 
zatím pouze rehabilituje. Tento stav logic-
ky evokuje řadu nepříjemných otázek: Kdy 
mu zdraví dovolí opět se postavit do naší 
branky? Stihne úvod jara nebo se k týmu 
připojí až během sezóny? A v jaké bude 
formě? Nakolik ho poznamená takřka roční 
absence? Vždyť naposledy v brance stál 
25. června loňského roku!!! Navíc, přes-
tože byl před rokem ve většině utkání na-
ším nejlepším hráčem, tým stále prohrával 
a zvedl se paradoxně až po jeho zranění. 
Co se stane, jestli tým s Martinem v brance 
nezabere a začne opět sbírat porážky? Ne-
poznamenalo by to jeho návrat? 
        Je ovšem nutno zabývat se i možností, 
kterou se nikdo, a Martin zvlášť, nesnaží 
příliš si připouštět - že bude muset vyne-
chat ještě nejméně celou jarní sezónu. A 
v tomto případě se musíme zamyslet nad 
tím, jak a kým jej adekvátně nahradit. Jako 
nejlogičtější postup se jeví zacelení mezery 
z vlastních zdrojů. V našich řadách se rý-
sují tři adepti dresu s číslem jedna na zá-
dech. 
     Michal Malý již odchytal v Hanspaulce    
 

několik utkání, patří k nejpilnějším v do-
cházce na zápasy a jako brankářská dvojka 
za Martinem je logicky první volbou. Na 
druhou stranu, jako záskok na jeden, dva 
zápasy je použitelný velice dobře, ale do-
kázal by se vyrovnat s rolí prvního bran-
káře, když se sám lépe cítí v útoku? Navíc 
k jeho slabinám patří jistá nevyrovnanost 
výkonů. Dokázal by být pro tým dostateč-
nou oporou? 
        Martinův bratr Marek sice odchytal na 
podzim utkání proti Sebulbě United, ale 
stavět ho do branky dlouhodobě by bylo 
asi chybou. Za prvé nemá s chytáním příliš 
zkušeností a za druhé jeho přednosti tkví v 
technické hře a té by si asi v brance příliš 
neužil.  
        Honza Voldán? Jeho devízou jsou fy-
zické parametry a s tím spojené dobré vy-
krývání prostoru v brance, naopak nevýho-
dou je menší obratnost a stejně jako u Mar-
ka nedostatek zkušeností. 
        Druhou možností je pomoc „zvenčí“. 
Půjčovat si hráče z jiného klubu, jako jsme 
to udělali již loni na podzim angažováním 
Michala Issy, který odchytal větší část mi-
nulé sezóny, by nebylo z dlouhodobého 
hlediska přínosem a navíc každý start „vy-
půjčeného“ hráče v sobě nese rizika nejen 
pro náš klub, ale i pro něj samotného a je-
ho tým. A v případě Karla Čermáka, 
strážce naší branky v úvodních dvou pod-
zimních kolech, si musíme položit otázku, 
zda bychom měli nyní rozšiřovat soupisku, 
pokud není jisté, jestli se Martin do konce 
sezóny neuzdraví. 
        Nezbývá než doufat, že na všechny 
tyto otázky odpoví Martin tím nejlepším 
způsobem: Brzkým návratem do branky a 
tím, že bude opět tou oporou, kterou byl 
před svým zraněním.   

otd 

 



25 otázek pro… 
 

Martin Viták  
martin.vitak@modrysvine.com 

7. 8. 1984 
post: brankář 
číslo dresu: 1 
v týmu od: září 2002 
O. Duben, J. Voldán  
Určitě by si nikdy nepomyslel, že jeden ne-
vinný střet s protihráčem na školním tur-
naji tak změní jeho život. Když se jeho 
spoluhráči radovali z prvních výher, mohl 
jen přihlížet, když tým bojoval v horní po-
lovině tabulky, on ležel po operaci v nemo-
cnici. Osm měsíců nestál v brance, teď se 
chce pokusit o návrat. Naší žádostí o roz-
hovor byl evidentně potěšen a klidně se 
rozpovídal o svém zranění, loňské úspěšné 
sezóně i o budoucnosti týmu. 
První otázka se nabízí sama, tak tedy: Jak 
se právě teď cítíš? 
Cítím se dobře, hlavně po fyzické stránce, 
protože s kolenem musím hodně rehabilitovat 
a to moji fyzičce pomáhá. 
Zatím tedy pouze rehabilituješ. Kdy odha-
duješ, že by jsi mohl opět začít trénovat? 
Teoreticky bych mohl od začátku března a 
plánuju, že bych měl stihnout úvodní zápas 
sezóny. 
Takže doufáš, že se budeš moci připojit 
k týmu ještě před začátkem ligové soutěže? 
Pokud začnu ještě někdy hrát, tak rodiče mě 
prý vyhodí z domu a moje holka mi řekla, že 
se se mnou rozejde, takže si to možná  ještě 
rozmyslím. (smích) 
Minulý týden jsi strávil na horách, před-
pokládám, že jsi moc nelyžoval. Jak sis te-
dy užíval týden volna? 
Většinu času jsem trávil  na chatě a učil se, 
zatímco ostatní lyžovali. Jen několikrát jsem 
to zkusil na běžkách. 
Lyže nejsou pro kolena zrovna optimálním 
sportem. Neměl jsi nějaké problémy? 
Jednou jsem na kolena spadl, takže jsem už 
na běžky radši víckrát nešel. Ale teď už je to 
v pohodě.  
Jak si ty osobně prožíval poměrně úspěšný 
podzim? 
Před začátkem sezóny jsem si myslel, že budu 

hrát nebo že vynechám maximálně dva zápasy, 
ale pak se to jaksi nějak zvrtlo a místo na pos- 
ledním utkání jsem byl v nemocnici. Ale i tak, 
kdykoliv jsem mohl být na zápase, tak jsem 
spoluhráčům fandil a snažil jsem se i po-
kračovat dál ve spravování našich webových 
stránek, i když se mi do toho popravdě moc 
nechtělo, protože jsem vlastně v té době nebyl 
součástí týmu. 
Co ti problesklo hlavou ve chvíli, když jsi se 
dozvěděl o první výhře týmu?  
To jsem byl zrovna na Slovensku. Když mi 
přišla SMS zpráva, že jsme zvítězili, začal 
jsem běhat kolem stanu a řvát, že jsme vy-
hráli a když jsme předem uzavírali sázky, jak 
zápas dopadne, tak já jako jediný jsem tipoval 
naší výhru. 
A kolik jsi vyhrál?   
Jen asi pět korun. (smích) 
Před loňskou sezónou se tým výrazně po-
sílil a přišlo celkem šest nových hráčů. Jaký 
to podle tebe mělo vliv na výkony ostat-
ních? 
Vliv to mělo určitě velký, protože bylo několik 
zápasů, kdy by se náš tým v původní sestavě 
nesešel a vlastně jenom díky těmto hráčům 
jsme mohli utkání vůbec odehrát. Takže vliv 
na ostatní byl dobrý, protože se zlepšily 
výsledky a tím se i zbytku týmu zvedlo sebe-
vědomí a chuť do hry. 
Jak by jsi tedy ohodnotil přínos nových 
tváří v týmu?  
Asi nejlepším a to na všech zápasech byl On-
dra Mates a hodně nám pomohl i brankář 
Michal Issa ze Zdib, který podával opravdu 
výborné výkony.  
Michal Stodola odehrál hodně dobrých zá-
pasů a ke konci podzimu jsem s ním i trochu 
soucítil, protože si také poranil koleno jako já 
a sezónu nedokončil. 
 Jirku Vorbu a Růžu nemůžu hodnotit, protože 
jsem je neviděl ani na jednom utkání a svého 
bratra jsme sledoval jen jednou v brance a 
zápas se mu moc nepovedl, ale jak ho jinak 
znám, určitě nehraje špatně a je posilou týmu. 
Myslíš si, že by měl v budoucnu do týmu 
ještě někdo další přijít? 
Pokud by nikdo neodešel, tak by nikdo nový už 
přicházet nemusel. 

 
A když se tvůj návrat nezdaří? Měl by se 
postavit místo tebe do branky někdo z tý-
mu nebo bychom měli angažovat brankáře 
odjinud? 
Od nás z týmu asi nikdo není ochoten odehrát 
všech jedenáct zápasů, takže v tom případě 
by musel asi přijít další hráč, ale přirozeně 
bych byl radši, kdyby mě nahradil někdo ze 
spoluhráčů. 
Během tvé nepřítomnosti vykonával funkci 
kapitána Petr Gregor. Myslíš si, že by mu 
páska měla zůstat nadále? 
Jelikož nevím, jestli vůbec odehraju všechny 
zápasy a také nemůžu vyloučit, že se znovu 
zraním, tak bych mu pásku nechal a nevyža-
doval ji nazpět. 
Hlavně Tomáš Rosenberger během pod-
zimu prosazoval vznik B-týmu. Jaký je 
tvůj názor na tuto myšlenku? 
Nápad to není špatný, ale jak jsem viděl reak-
ci hráčů, tak plno jich nesouhlasilo a já nech-
ci nijak přispět k rozpadu týmu, aby to do-
padlo tak, že v „áčku“ budou nejlepší hráči a 
v „béčku“ ti horší, kteří by se na to pak 
vykašlali. 
I v případě postupu týmu do 7. ligy? 
Nechtěl bych vzít nikomu šanci zahrát si 
v sedmé lize, protože na postupu by měli zá-
sluhu všichni a i když jsou hráči, kteří nikdy 
nedali gól ani neměli asistenci, tak mají účast 
na výkonnosti celého týmu. 
Jaká je momentální situace kolem přestu-
pu Tomáše Rosenbergera do našeho týmu? 
Situace je stále stejná, zatím proběhl pouze 
telefonický kontakt s SC Veltěž a dostali jsme 
velmi zajímavou nabídku. 
Mohl by jsi to nějak konkretizovat? 
Tým SC Věltěž nás požádal o výrobu a spra- 
vování WWW stránek a bylo nám za to na-
bídnuto mnoho zajímavých věcí, nad kterými 
je třeba přemýšlet. 
Konkrétn ě třeba… 
Konkrétně třeba Tomáše (smích), účast na 
Veltěž Open i zajímavé finanční ohodnocení. 
V lednu se naše webové stránky oblékly do 
nového hávu, ale hlavně změnily adresu. 
Bylo pro tebe jako webmastera obtížné za-
jistit p řestup na placenou doménu 
(www.modrysvine.com – pozn. redaktora)? 
Přechod byl způsoben tím, že původní web- 

hosting přestal fungovat a my museli rychle 
jednat, proto jsme se rozhodli pro tuto vari-
antu. A nebýt Otova pevného připojení, tak by 
se stránky nahrávaly i několik dní.  
Dočkáme se novinek také během sezóny? 
Zprovoznili jsme třídní sekci, plánujeme texto-
vý přenos z utkání, fulltextové vyhledávání a 
možná přes prázdniny vznikne i nová diskuze. 
Blíží se maturita. Jak myslíš, že ovlivní 
jarní sezónu? 
Určitě ji ovlivní, ale myslím si, že když se člo-
věk celé dny učí, tak ty dvě hodiny, které mu 
zabere zápas, určitě nikoho nezabijou. 
Nenapadlo tě třeba odložit návrat kvůli 
škole a v klidu se připravovat na zkoušky? 
Kvůli škole určitě ne, jak už jsem říkal, dvě 
hodiny týdně nikoho nezabijou a co se týče 
přípravy, tak musím rehabilitovat, takže ten 
čas bych tomu stejně musel věnovat. 
Zatím není jisté, kam se pojede na letní 
soustředění. 
Já hlavně doufám, že se pojede vůbec někam a 
měli bychom se dohodnout co nejdříve, proto-
že shánět něco na poslední chvíli by mělo za 
následek, že by pak třeba nejeli všichni. 
Kdybys měl u sázkaře otipovat, na jakém 
místě v tabulce na jaře skončíme, jaké 
umístění by to bylo a kolik bys vsadil? 
No, tak vsadil bych maximálně dvacet korun a 
záleží to na spoustě věcí, na tom, kdo nastou-
pí, kdo nebude chtít hrát kvůli maturitě, ale 
myslím si, že by to mohlo být podobné umístě-
ní jako na podzim, ne-li lepší. Záleží taky na 
tom, jakou dostaneme skupinu, naši první se-
zónu jsme vlastně měli dost těžký vylosování, 
zatímco na podzim byla skupina o hodně lehčí. 
A co postup? 
Na postup nemyslím, protože to by se museli 
hráči scházet i mimo zápasy, jak jsme to pra-
ktikovali pře dvěma lety, kdy jsme chodili kaž-
dý den po škole. Ale na to asi všichni mít čas 
nebudou, takže na postup zřejmě tento rok ješ-
tě nemáme. 
Předpokládám, že chceš jít na vysokou 
školu. Najdeš si i pak čas na Modrý svině? 
Já myslím, že jsme tenhle tým zakládali kvůli 
tomu, až budeme všichni na vejšce, abychom 
se aspoň jednou týdně na zápase sešli, myslím, 
že čas si na to všichni najdou, není to zas ta-
kový problém.                                      otd   hv 

  



Dotazník: Vojta Sůva Administrativní okénko… 

Klubové příspěvky 
 

Placení klubových příspěvků, které asi nik-
dy nebude patřit k nejpříjemnějším okam-
žikům sezóny a spíše by se dalo nazvat nut-
ným zlem, je opět aktuální. Letošní pří-
spěvky byly vzhledem k zvýšeným výda-
jům nastaveny na 250 Kč. Z těchto fi-
nančních prostředků budou uhrazeny po-
platky za účast týmu v jarní sezóně ve výši 
2400 Kč, dále pak odměny pro ty z nás, 
kteří se „obětují“ a odpískají utkání, která 
nám budou přidělena – za každý zápas bude 
hlavnímu rozhodčímu vyplacena odměna ve 
výši 100 Kč, jeho asistentovi pak polovina 
této částky. 
Na správu našich webových stránek bude 
vyhrazena částka 150 Kč a ze zbývajících 
500 korun bude zakoupen nový míč, neboť 
momentálně žádný nemáme a spoléhat se 
stále jen na to, že ho bude mít soupeř, ne-
můžeme. Příspěvky je nutno zaplatit do 
konce března!!! 
Peníze na nákup dresů pro nové hráče, po-
případě na výrobu klubových triček nebo 
čepic budou vybírány zvlášť. S dodava-
telem stále jednáme. 

 

Kalendář akcí: březen - duben 

Věk : 19 let          znamení: Ryby   

Jakému klubu u nás a v zahraničí fandíš? 
U nás - AC Sparta Praha, v zahraničí - dříve 
Manchester United, teď už nikoho oblíbenýho nemám. 
Tvůj oblíbený fotbalista u nás a v zahraničí? 
Jarda Blažek, v zahraničí - asi Paolo Nedvěd. 
Jaký další sport kromě fotbalu preferuješ? 
Softball- jako divák...:-)) vážně - hokej/nemusím NHL 
Kdo je podle tebe největší sportovní legenda? 
Sportovní? To se nedá určit, fotbalová určitě Pelé. 
Sázíš? 
To si děláš srandu? Já, gambler? Jistě...ne moc. 
Zamilované jídlo? Pokud není "od maminky",tak v 
jaké restauraci si ho dáš nejraději? 
Gnocchi se špenátem a kuřetem, nejraději od maminky a 
od Grosetta a jinak sním všechno. 
Máš oblíbený alkoholický nápoj? 
Pivo! 
Co si vybereš-Pepsi Colu,Coca Colu,Kofolu? 
Coca Cola 
Jaký film považuješ za nejlepší? 
Zvíře 
Oblíbená herečka nebo modelka? 
Julia Roberts 
Blondýny,brunety nebo rusovlásky? 
blondýny nemusim...vlastně lépe, jistě, že brunetky ;-)) 
Který deník preferuješ? 
Když už, tak Mladou Frontu. 
Máš auto? Jaké? 
Renault Clio "sport" (sportovní úprava s červenejma 
stěračema a modelem sporťáku za oknem...;-))) 
Vysněné auto? 
Mě Clio vyhovuje...nu tedy dobrá- "černý blesk" 
Mercedes SLR McLaren, z dostupnějších - Audi Allroad 
Tvůj ideální den? 
Poslední dobou každej...pokud se vidím se San...a pak- 
ideální bude skoro ten dnešní, jestli Sparta vyhraje 2:1... 
Oblíbená hudba a kapela? 
Rock - Dip Purpl ;-))) A taky Queen. 
Máš nějaké sourozence? (rozveď) 
Sestru s nikým rozvádět nebudu,přeci jen je jí 13...;-)) 
Nejmilejší barva? 
Červ.....promiň, už to přepisuju- modrá!!!! TA JE NEJ!!  
Kam do světa by jsi nejraději jel? 
Latinská Amerika - Iguazu falls, Maracaná... 
Je nějaký speciální třeba i bláznivý zážitek, který si 
přeješ za svůj život prožít? 
Už jsem bláznivejch kousků zažil hóóóóóóóóóóódně, nic 
mě nenapadá… 
 
PRO ČTENÁŘE ČASOPISU SWINSTVO:  

    

 

Kalendář na první dva jarní měsíce přináší 
poměrně pestrou směsici narozenin, výročí 
a dalších akcí.  
Největší událostí je bezesporu zahájení jarní 
sezóny, plánované na 29. března, kterému 
bude o týden dříve předcházet tradiční regi-
strační schůze na sekretariátu PSMF.  
Na 2. dubna pak vychází výročí, na které asi 
nebudeme nikdy rádi vzpomínat – přesně 
před rokem jsme v prvním zápase v Hans-
paulce proti Juventusu Pivus utržili rekordní 
debakl 0:8.  
Celkem bychom do konce dubna měli seh-
rát dvě přípravná (obě s 1.FC HNK Praha) a 
čtyři ligová utkání. 
Své narozeniny v tomto období slaví hned 
trojice hráčů. K datu 12. března dovrší věku 
devatenácti let Vojta Sůva, o osm dní poz-
ději Martin Mates a 7. dubna Jirka Vorba. 
Přejeme již předem všechno nejlepší!!! 
 

Svině v síti… 

Nová třídní sekce 
 

Začátkem tohoto měsíce přešly naše 
webové stránky na placenou doménu 
www.modrysvine.com, která nám pos-
kytuje daleko více možností než před-
chozí webhosting – vlastní e-mail pro 
každého hráče, více místa pro data… 
Ještě před jejím oficiálním spuštěním 
se však udála neméně důležitá změna - 
vznikla sekce určená speciálně jen pro 
třídu 8.A, která by měla sloužit, hlav-
ně v období po maturitě, k udržování 
kontaktu mezi bývalými spolužáky. 
Pro vstup do sekce je nutné zadat velice 
jednoduché heslo, které však znají pouze 
lidé, kteří měli blíže co do činění s naší 
třídou. Po správném zadání hesla se ob-
jeví úvodní stránka, podobná indexu klu-
bových stránek. Ostatně celé stránky vy-
užívají shodný design se stránkami Mod-
rých sviní. I vzhledem k zatím velmi ma-
lému obsahu je však hlavní menu daleko 
přehlednější. 
Stránky jsou rozděleny do čtyř menších 
sekcí. V sekci Kontakty návštěvník na-
lezne kontaktní adresu, telefon a e-mail  
na všechny spolužáky. Prozatím některé 

kontakty, zvláště e-maily a adresy, chy-
bí, na doplnění se však usilovně pracuje. 
Sekce Srazy je určena pro domlouvání 
nejrůznějších akcí, schůzek, oslav atd. 
Pro ty, kteří by chtěli nějakou akci zor-
ganizovat, je zde připraven formulář, do 
kterého jen napíší text oznámení a to bu-
de v nejkratším možném termínu umístě-
no na stránce. 
Příspěvky jsou jakousi volnou sekcí, lze 
na ní umístit jednotlivé fotky, kratší vi-
dea, články, odkazy, obrázky, cokoliv, 
co by mohlo ostatní zajímat nebo poba-
vit. 
Sekce Fotky je určena především pro ty, 
kteří vlastní zajímavé fotografie, o které 
by se chtěli podělit s ostatními. Zatím 
zde můžete najít fotky z letošní i loňské 
Martininy oslavy, z předávání vysvědče-
ní v pyžamech a pak výběr čtyřiceti nej-
lepších snímků loňského roku včetně ji-
nak nepublikovaných fotek z Úštěka. 
Nově přibylo foto z Maturitního plesu.   
Nezbytnou součástí webu je i diskusní 
fórum, kam můžete napsat třeba svoje 
připomínky ke stránkám.  

otd 

Pro možnost kontaktování našich hráčů přinášíme jejich nové e-mailové adresy 
Honza - honza.voldan@modrysvine.com 
Růža - jakub.ruzicka@modrysvine.com 
Jirka Vorba - jirka.vorba@modrysvine.com 
Marek Viták - marek.vitak@modrysvine.com 
Martin Mates - martin.mates@modrysvine.com 
Martin Viták - martin.vitak@modrysvine.com 
Matěj - matej.komanec@modrysvine.com 
Michal Malý - michal@modrysvine.com 

Michal Stodola - michal.stodola@modrysvine.com 
Petr Nguyen - dung@modrysvine.com 
Ondra Mates - ondra.mates@modrysvine.com 
Ota Duben - otakar.duben@modrysvine.com 
Petr Gregor - petr.gregor@modrysvine.com 
Róza - tomas.rosenberger@modrysvine.com 
Vítek - vitek.zahradnik@modrysvine.com 
Vojta Sůva - vojta.suva@modrysvine.com 

WWW.MODRYSVINE.COM     
Navštivte oficiální internetové stránky našeho klubu! Naleznete zde 
články o všech utkáních, profily hráčů, podrobné statistiky a mnoho 
fotografií. Můžete zkusit štěstí v některém z kvízů, hlasovat v anke-
tách nebo navštívit třídní sekci na www.modrysvine.com/trida.  



Koktejl 
 

          brazilský fotbalista, vítěz MS 94´ 

          bývalý stadion Slavie Praha 

          nizozemský útočník, účastník ME 88´ 

          londýnský tým, přezdívaný „Kohouti“ 

          vítězný tým z ME 84´ 

          baskický fotbalový klub Athletic ….… 

          bývalý italský reprezentant, kapitán AC Milán 

          madridský velkoklub 
 

V tajence naleznete název stadionu FC Valencia 
 

Kvíz: 
 
1. Který náš reprezentant oblékal dres portugalského Sportingu Lisabon? 
a) Karel Poborský 
b) Pavel Horváth 
c) Radek Bejbl 
 
2. Soupeřem Slavie v 3. kole poháru UEFA 1995-1996 byl francouzský tým: 
a) Racing Štrasburk 
b) Girondins Bordeaux 
c) Racing Lens 
 
3. Tým Československa postoupil do finále Mistrovství světa v letech: 
a) 1934 a 1962 
b) 1938 a 1962 
c) 1934 a 1966 
 
Poznejte hráče: Bývalý český reprezentant, vítěz ME 16´ z roku 1990, člen stříbrného týmu 
z ME 96´; příslušník slávistické „zlaté generace“ z 1. poloviny devadesátých let; Fotbalista roku 
1996; mistr německé Bundesligy 1996, vítěz poháru UEFA 2001, vítěz FA Cupu 2001, vítěz 
anglického Ligového poháru 2001, 2003; přezdívka „Paddy“. 
 

Správné odpovědi budou otištěny v dubnovém čísle. 

 
Pokud máte zájem o odebírání našeho časopisu, kontaktujte 
prosím šéfredaktora Otakara Dubna na e-mailové adrese 
otakar.duben@modrysvine.com nebo na telefonu 603993353. 
Časopis bude vycházet v nepravidelných intervalech (během 
sezóny asi jednou měsíčně, mimo sezónu jednou za dva 
měsíce) po celý rok. Pro zájemce bude k dispozici možnost 
zasílání časopisu elektronickou formou na e-mail. Tištěná 
podoba bude k dostání na zápasech Modrých sviní nebo 
formou předplatného přímo do Vaší poštovní schránky. 
Cena jednoho výtisku je 10 Kč, zasílání na e-mail je zdarma. 
 

 

V příštím čísle vám přineseme: 
 
Rozhovor s Tomášem Rosenbergerem 
 
Reportáže z přípravných zápasů 
 
Předsezónní prognózy a komentáře 
 
Profil Petra Gregora 
 
a mnoho dalšího… 
 
Druhé číslo vyjde v červnu 2004 

Swinstvo, oficiální časopis fotbalového klubu Modrý svině: 
 

Redakce: Honza Voldán - honza.voldan@modrysvine.com 
                 Otakar Duben - otakar.duben@modrysvine.com 

 

 


