
   
Oficiální časopis fotbalového klubu Modrý Svině                                                                                                                                                                                                           
.                                                                                                                       číslo 2, ročník 1 
 
 

„N ěkdo je emotivní 
a někdo si to  
nechává pro sebe. 
Je pravda,že někdy 
to týmu uškodí...“ 

  25 otázek pro… Tomáše Rosenbergera Strana 4 
 
 
 
   Máme šanci zahrát 

si 7. ligu,nebo je to 
jen nereálná vize? 

  Téma čísla… 6 kroků k postupu          Strana 3 
 
 
 

Martinovo první vítězství... 
                       Modrý Svině - Inter Traktor Práčata   Strana 7 

 
 

 
Dotazník…Petr Gregor     Strana 6 
 

 
 



Aktuality 
 

Hodně nevydařený návrat 
 

Nikdy nepřestal věřit, že bude moci znovu 
hrát a opravdu to dokázal. Martin Viták 
opět oblékl dres Modrých sviní v 7. kole 
proti týmu 1.FC Holešovice a nebude na něj 
vzpomínat zrovna v nejlepším. Dokázal, že 
chytat nezapomněl, do ideálu ale měl jeho 
výkon přirozeně daleko. Předvedl sice pár 
nejistých zákroků, při debaklu 0:8 se však 
oprávněně mohl zlobit na spoluhráče, kteří 
mu návrat osladili několika těžko uvěřitel-
nými kiksy a v druhém poločase ho pone-
chali v brance napospas neustálému přečís-
lení. V celkově negativní atmosféře čtvrteč-
ního podvečera tak zaniklo to nejdůležitější 
- Martin zase hraje... 
 

Dungův konec ve Sviních... 
 

Když před více než dvěma měsíci nastupo-
val Petr Nguyen na trávníku Slovanu Boh-
nice ke generálce na jarní sezónu proti Pi-
ranhi Záběhlice, asi nikdo netušil, že to byl 
zřejmě jeho poslední zápas v našem dresu. 
Po dvou sezonách opouští Dung vynuceně 
Modrý Svině. Vedení klubu totiž došla trpě-
livost hlavně s Petrovým přístupem k place-
ní příspěvků a když přes několikanásobné 
upozornění nezaplatil ani příspěvky za mi-
nulou sezónu, vyřadilo ho k 1.4.2004 z kád-
ru. O jeho dalším osudu se rozhodne po 
skončení sezóny, Petrův návrat do týmu je 
ale velmi nepravděpodobný. Během půldru-
hého roku v našem týmu odehrál Dung vět-
šinou na postu pravého obránce 10 ligových 
a tři přátelská utkání a připsal si jednu asi-
stenci. 
 

Úvodník Honzy Voldána 
 
Milí čtenáři, 
jsem rád, že Vás všechny můžu přivítat u dal-
šího vydání Swinstva. Vychází sice s jistým 
zpožděním oproti původnímu slibu, ale strach 
z maturity nám nedovolil věnovat se časopisu 
natolik, aby vyšel v termínu. Z toho samého 
důvodu se ještě v tomto čísle neobjeví některé 
slibované rubriky. Maturita je už ale díkybo-
hu za námi a po přežití všech bujarých oslav 
spojených s ukončením střední školy je tu 
další porce informací o fotbale a hlavně o 
našem klubu. Najdete zde například zamyšle-
ní nad možnostmi našeho postupu do 7. ligy a 
také rozhovor s trenérem a oporou týmu 
v jedné osobě - Tomášem Rosenbergerem. 

Sezóna pomalu končí a již teď se 
můžete těšit na příští číslo, ve kterém najdete 
velký článek, který bude mapovat celé jarní 
působení Modrých Sviní v 8.E lize. Budete si 
také moci přečíst reportáž z průběhu našeho 
„soustředění“ - Častoboř 2004...    
 Minule jsem zde zmiňoval výjimečné 
události tohoto pro nás jedinečného roku. By-
la mezi nimi maturita, přijímačky na VŠ, Eu-
ro a olympiáda. Maturitu si můžeme odškrt-
nout, přijímačky jsou v plném proudu, ale to 
ostatní nás teprve čeká. Při pohledu do ka-
lendáře zjistíte, že za velmi krátkou dobu je tu 
EURO 2004 v Portugalsku! Takže vám jen 
chci připomenout, ať si od 12.června plánu-
jete své aktivity velmi obezřetně, abyste ne-
přišli o žádný zápas naší reprezentace. Mod-
rý Svině zastihne vrchol šampionátu na sou-
středění v Častoboři a doufám, že se ho bude 
účastnit i český národní tým. Hodně štěstí, 
kluci!  
Chtěl bych zde také poblahopřát všem Sviním 
i celé naší třídě ke složení maturitní zkoušky. 
V neposlední řadě Vám všem držíme palce na 
přijímačky. 
Mějte se svinsky dobře..                  

 

...za redakci Váš  Honza Voldán 

Sezóna skončila, zapomeňte... 
 

Na jaře jsme chtěli pokračovat v dobrých 
výkonech z poslední sezóny a vylepšit pod-
zimní 7. místo. Během třetího květnového 
týdne se však všechny naděje změnily v u-
topickou představu. Dva dny po šokující 
porážce od Holešovic přišla další rána. Ne-
odpískali jsme dva přidělené zápasy, auto-
maticky následoval odečet šesti bodů a pád 
do suterénu tabulky. Zbytek sezóny tak mů-
žeme dohrávat relativně „v klidu“... 
 

Téma čísla… 

 Šest kroků k postupu 
 

        Sedmá liga. Nesplnitelný sen nebo 
reálná možnost? Třetí sezóna našeho tý-
mu v Hanspaulské lize se nezadržitelně 
chýlí ke konci a ačkoliv jsme šance na 
postup již ztratili, jist ě není na škodu za-
myslet se nad tématem našeho případné-
ho budoucího boje o přechod „o patro výš“ 
trochu více.  
        Zjednodušeně by se dalo říci, že cesta za 
postupem vede jen přes vítězství na hřišti. 
Jistě, ale jak toho dosáhnout? Existuje mnoho 
aspektů, které ovlivňují případný úspěch. 
Štěstí, náhoda, dobrý los nebo naopak absen-
ce, zranění či nepřízeň rozhodčího, to vše se 
nedá předvídat, o to důležitější jsou proto 
faktory, které mohou hráči více či méně ov-
livnit. 
● Brankář: Tomuto tématu jsme věnovali 
prakticky celé poslední číslo a post gólmana 
v tuto chvíli není největším problémem naše-
ho týmu. Martin Viták se vrátil v dobré for-
mě, což potvrdil již ve druhém zápase, kdy 
ho o čisté konto připravila pouze dezorien-
tovanost vlastního spoluhráče. A Michal Ma-
lý předvedl během svého záskoku v brance 
několik velmi důležitých zákroků a rozhodně 
nezklamal. Pokud se naši brankáři vyvarují 
zbytečných minel a ke standardním brankář-
ským zákrokům přidají i něco navíc, není se 
čeho bát. 
● Obrana: Jedna ze základních fotbalových 
pouček říká: „Nedostaneš gól, neprohra-
ješ...“ Obrana rozhodně není skálou, o kterou 
by se mohl kdokoli bez obav opřít, ale v po-
rovnání s útokem se prozatím jeví jako sil-
nější. Pomineme-li katastrofickou sezónu Ja-
ro 2003, kdy se o nějaké obraně ani útoku ne-
dalo v podstatě mluvit, tak v minulé sezóně 
jsme obdrželi v 11 zápasech jen 19 branek a 
v probíhající soutěži, nepočítáme-li herní tra-
gédii proti Holešovicím, patříme opět mezi 
nejlépe bránící týmy skupiny. Díky posílení 
během podzimu získala defenzíva na síle a i 
když je stále co zlepšovat, větší problémy se 
nacházejí spíše v útoku. 
 

● Útok: Góly už sice dává, ale pořád málo. 
Kromě střelnice proti bezbrannému Pivoji a 
herního výpadku Válcovny v závěru vzájem-
ného utkání ještě nikdy nedali naši útočníci 
v lize více než dvě branky, což není nejlepší 
vizitka. Stále to vypadá, jako by naše góly 
byly více dílem náhody než fotbalového umě-
ní. Tomáš Rosenberger sice skóruje téměř 
každý zápas a stále se drží v popředí tabulky 
střelců, ale zůstává  ve svém počínání často 
osamocen. Dokud se naši střelci nezačnou 
trefovat do černého častěji, nemáme příliš na-
ději na umístění mezi dvěma postupujícími 
týmy. 
● Taktika:  Každý nezaujatý divák během 
chvilky zjistí, že žádná není. Občas sice do-
kážeme vymyslet nějakou pěknou akci, ale 
náš herní „systém“ se povětšinou sestává ze 
hry na náhodu a stereotypního nakopávání 
míčů na branku. Pokud se totiž tým schází 
jen k zápasům, nemá šanci si utvořit jakéko-
liv herní návyky. 
● Organizace hry: Podobná situace jako u 
taktiky. Hráči jsou spolu v kontaktu jen při 
utkáních, takže logicky chybí vazby mezi ú-
tokem a obranou a i hráči v jednotlivých řa-
dách si spolu příliš nerozumějí, z čehož pak 
pramení někdy až příliš viditelný chaos. Ob-
ránci se občas nevracejí a útočníci zase příliš 
nevypomohou v defenzívě. Nesehranost pak 
způsobuje, že to vypadá, jako by se hráči vi-
děli na hřišti poprvé. Stejně jako většina os-
tatních problémů se dá tento neduh odstranit 
jedině pravidelným tréninkem. 
● Vůle a přístup: Případ (ne)pískání a před-
chozího výkonu proti Holešovicím vypovídá 
o tom, že přístup většiny hráčů začíná i končí 
u odehrání zápasu, který, pokud se nevyvíjí 
zrovna nejlépe, raději vypustí. Možná to je 
právě největší problém, který nám brání po-
sunout se v tabulce výš. Pokud hráči nebu-
dou ochotni přinést nějakou oběť, například 
vstát ráno na pískání nebo třeba přijít na zá-
pas, i když není zrovna krásné počasí, zůsta-
neme v 8. lize asi nastálo.  

otd 



25 otázek pro… 
 
Tomáš Rosenberger 
trenér týmu 
6. 8. 1984 
post: útočník 
číslo dresu: 10 
v týmu od: září 2002 
Honza Voldán  
Na hřišti se nedá přehlédnout. Podsa-
ditý, věčně neoholený, vzhledem tro-
chu připomíná Jiřího Štajnera. Větši-
nou se vyskytuje někde na polovině 
soupeře a někomu může připadat, že 
se po hřišti spíše prochází. Přesto je 
stále nejlepším střelcem týmu a naši 
sestavu si bez něj lze představit jen 
velmi těžko. Stejně často jako zápisy 
do střelecké listiny však na sebe upo-
zorňuje i konflikty s rozhodčími. Ne-
jen nad tím, ale i nad současnosti a bu-
doucností Modrých Sviní se zamýšlí 
v našem rozhovoru. 
Sedíme tady spolu v neděli večer a ty se 
chystáš do města zahrát si hokej. Máš 
radši hokej nebo fotbal? 
No, tak to je těžký. Fotbal už hraju dlouho a 
hokej až poslední dobou. Je to pro mě něco 
novějšího. Prostě s fotbalem už mám zkuše-
nosti a v hokeji se pořád člověk učí. 
Co máš rád na fotbale a co na hokeji? 
Fotbal je víc takový týmový, musí hrát všich-
ni. Zato hokej, tam je to takový tvrdší, že si to 
člověk může víc užít...prostě ve fotbale nemů-
žeš nikoho opravdu sejmout a v hokeji - tam 
když někoho pořádně narazíš… (smích) Je to 
řek bych takový adrenalinovější, akčnější. 
Za pár dnů startuje Euro. Věříš našemu 
národnímu týmu? 
To je záludná otázka. Všichni očekávají hod-
ně. Já si myslím, že bychom mohli něco uh-
rát, záleží na psychice hráčů, jak to dokážou 
psychicky zvládnout. Myslím si, že ze skupiny 
bychom postoupit mohli a dál už záleží na 
tom, koho chytnem a pak samozřejmě taky na 
aktuální formě. 
Vsadil by jsi na nás? 
Ne, určitě ne... 
 

Co říkáš letošnímu ročníku Gambrinus 
ligy? 
Baník hrál dobrej fotbal. Sice jsem viděl, že 
hodně zápasů vyhrál v poslední minutě, hlavně 
ke konci ligy, ale asi si to zasloužil. Sparta za-
čala hrát pořádně až na konci a Slavie byla 
taková ležérní. 
Myslíš, že Baník uspěje v Lize mistrů?  
Oni teď mohou dostat AC Milán nebo Man-
chester, protože hrajou poháry poprvé po 
dlouhý době. No pokud chytnou někoho hra-
telnýho, tak to asi půjde, ale pokud si vylosu-
jou někoho z těch velkoklubů, což je dost prav-
děpodobný, tak to vidím černě. 
Co si myslíš o současné aféře okolo 
rozhodčích? Uplácí opravdu 14 klubů? 
Mě se to zdá přehnaný, zbytečně nafouklý, ale 
popravdě nevím, co si o tom mám myslet. 
Naše sezóna v Hanspaulce sice ještě neskon-
čila, ale co by jsi o ní prozatím řekl??  
No tak je to docela dobrý, ale zase máme něja-
ký ty výpadky jako proti Holešovicím nebo 
CSKA, to by se stávat nemělo. Jak jsem se dí-
val, je to jako minulá sezóna. Máme teď skoro 
stejně bodů jako na konci podzimní sezóny. 
Teď je škoda těch šesti bodů… 
Kdyby si ji m ěl porovnat s předchozími 
sezónami, zdá se ti lepší nebo horší? 
S první sezónou se to nedá porovnávat, ale 
myslím, si, že v minulé sezóně jsme vítězství 
míň očekávali, teď už to bereme jako samo-
zřejmost. 
Ty už jsi se o tom zmínil. Týmu uškodil 
problém s neodpískáním několika zápasů. 
Jaký na to máš názor? Co si myslíš o tom, 
že jsme se nedokázali dohodnout a sejít? 
Už jsem se o tom s bavil s Otou a Martinem. 
Myslím si, že třeba já s Vítkem jsme se oběto-
vali a přijeli tam… 
…ale prý jste zase odjeli?  
Odjeli, protože Ota nám nejdřív slíbí za jeden 
zápas určitý peníze - nechci být konkrétní - a 
na místě pak jenom čtvrtinu, a zase člověk mů-
že jít dělat něco jinýho. My jsme se ho sami 
ptali, jestli mu nevadí, že odejdeme a on říkal, 
ať klidně jedem. Ještě byl rád, že jsme ho svez-
li… Martin zase říká, že není rozdíl mezi mnou 
a Vítkem, kteří jsme tam byli a těma, co řek-
nou, že nemůžou. Podle mě v tom rozdíl je. 
 

 
 
Ale Ota vlastně odpískal dopolední zápasy 
zadarmo a když už jste byli s Vítkem pří-
mo na místě - nebylo zbytečné odjíždět? 
Teď si to člověk uvědomí, že to asi bylo zby-
tečný. No ale zas - peníze se na to vybraly a 
fakt nevím, kam zmizely. 
Peníze ale nebyly vybrány od všech členů 
klubu. Někteří stále příspěvky nezaplatili. 
Takže tyto peníze teď chybí. (Odcházející 
Dung a Jirka Vorba s Vítkem Zahradníkem 
nezaplatili klubové příspěvky - pozn. red.) 
No to je ale chyba klubu, že je nevybere. Vím, 
že Vítek a Jirka mají ten problém, že nemohli 
odehrát tolik zápasů, co by chtěli, ale vedení 
má s něčím takovým počítat a má mít nějaké 
finanční rezervy. 
Nezdá se ti třeba, že tvoje častá a zbytečná 
napomenutí, popřípadě vyloučení tým spí-
še oslabují? 
Je to v zápalu boje a člověk se neovládne. 
Například v tom posledním zápase to možná 
pochybil rozhodčí...to nebylo zdržování, ale 
byl jsem spíš jen naštvanej. (v utkání s Inte-
rem Traktor Práčata Tomáš po odpískání fau-
lu v rozčilení odkopl míč ze hřiště a na pod-
nět hráčů obou týmů mu byla rozhodčím udě-
lena žlutá karta - pozn. red.) 
Karty znamenají i peněžitou pokutu od 
svazu. To ti také nevadí? 
Na to člověk nemyslí. Někdo je emotivní a ně-
kdo si to nechá pro sebe. Je pravda, že někdy 
to týmu uškodí. Naopak třeba proti Fischeru, 
kdybych byl zticha, tak ta penalta vůbec ne-
byla. (v zápase proti Fischer Teamu B byla 
po upozornění Tomáše odpískána sporná pe-
nalta ve prospěch našeho týmu - pozn. red.)  
Nestálo by za to zamyslet se nad tím sebe-
ovládáním?  
Člověk se může zamyslet, ale během zápasu 
to nejde, prostě to z něj vylítne... 
Třeba v prvním utkání sezóny jsi dostal 
červenou kartu za opakované protesty a 
celý tým se tě přitom po celý zápas snažil 
uklidnit. 
Rozhodčí prostě pískal špatně, tak jsem se mu 
to jen snažil dát najevo... 
V létě se Modrý Svině chystají na Veltěž 
Open. Jaké jsou podle tebe naše šance? 
Ve skupině máme sehrát čtyři utkání a u těch 
  

 
to podle mě zůstane. Budeme losováni z hor-
šího koše, takže asi dostaneme těžší týmy. Ně-
jaký bod bychom tam mohli získat, ale chceme 
si hlavně dobře zahrát. 
Proslýchá se, že bychom měli být nalosová-
ni do „skupiny smrti“. Znáš  podrobnosti? 
Martin Mates mi říkal, že už je to dopředu roz-
hodnuto. Podle mě asi ne, ale je pravda, že 
pořadatelé si to losujou, jak se to hodí jim. 
Myslíš, že se sejdeme v dostatečném počtu 
na odehrání zápasů? 
Já doufám, že nás nebude málo, ale zase ani 
hodně, protože se hraje 2x12 minut, což není 
moc, když jsou tak tři na střídání, tak to je ma-
ximum, a když nás bude málo, tak vždycky mů-
žu říct někomu od nás ze Zdib. 
Rozhodčí jsou tentokrát zajištěni? 
S rozhodčími mám dobré zkušenosti. Pískají  
tam například známí bývalí rozhodčí Maurer a 
Amler. Pan Maurer mi už dal jednu červenou 
kartu...takže bych to nerad dál rozebíral. Ale 
později jsme si to v pohodě vyříkali a šli spolu 
na pivo. 
Tento ročník Ligy mistr ů vyhrál tým, se 
kterým se na začátku příliš nepočítalo. 
Myslíš, že Modrý Svině mají šanci podob-
ně překvapit v příští sezóně? 
Nevím. Záleží na mnoha věcech. Příští sezóna 
bude hodně roztroušená, protože budeme kaž-
dý na jiné škole. Bude ještě těžší se sejít na zá-
pasy a sestava se bude slepovat až na poslední 
chvíli. Hlavně záleží na losu skupiny, koho do-
staneme. Ale dá se hrát v podstatě s každým.  
Co otázka postupu do 7. ligy? 
No tak letos určitě ne a v budoucnu záleží na 
tom, jak nám to půjde, jestli spolu vydržíme a 
jaká bude docházka na zápasy. 
Čas od času se objeví spekulace o možnosti 
vytvoření B-týmu Modrých Sviní. Ty sám si 
byl kdysi velkým zastáncem této myšlenky. 
Co si o tom myslíš nyní? 
Za předpokladu, že by na zápasy chodili všich-
ni hráči, tak by se o tom dalo uvažovat, ale 
v současnosti to nemá příliš cenu.  
Jaký termín zápasů by ti v příští sezóně nej-
více vyhovoval? 
Já jsem jednoznačně pro víkendy. Když by byl 
někdo na škole jinde než v Praze, tak na víken-
dy bude určitě doma.                                     hv 
                                                                        



Dotazník: Petr Gregor Administrativní okénko… 

Výdaje na jarní sezónu 
 

Vzhledem k vyřazení Dunga a absenci Jirky 
Vorby s Vítkem Zahradníkem se výrazně 
změnil také rozpočet na jarní sezónu. 
Deficit 750Kč se jen velice těžko vyrovná-
vá, proto bylo vedení nuceno omezit někte-
ré výdaje, hlavně pak odměny pro rozhodčí.  
Startovné na sezónu Jaro 2004      2400Kč 
Administrativní výdaje klubu           300Kč 
Náklady na koupi nového míče        350Kč 
Odměna rozhodčím za pískání         200Kč 
Mezi administrativní výdaje jsou započítány 
pokuty z loňské sezóny, výdaje na poštovní 
služby a správu internetových stránek týmu. 
Otázka nákupu týmového oblečení byla 
z časových důvodu odložena, po skončení 
probíhající sezóny se k ní ale určitě vrátíme.  
 

Je nutno myslet na podzim... 
 

Přestože jarní sezóna ještě zdaleka neskon-
čila, již nyní je nutno se zaobírat otázkou 
sezóny příští. Rozpis zápasů se do této 
chvíle řídil víceméně naším školním roz-
vrhem, tento opěrný bod však od příští se-
zóny bude chybět. Protože uzávěrka přihlá-
šek do podzimní sezóny Hanspaulky je již 
30.6.2004, kdy ještě většina týmu nebude 
mít jistotu, co bude dělat na podzim a kdy 
tedy bude mít čas, je nutné se co nejdříve 
dohodnout na nějakém stabilním termínu, 
buď ponechat čtvrtky jako dosud nebo se 
vrátit k loňským víkendům, stejně tak vy-
brat preferovaná hřiště - nabízí se tradiční 
Karlín, Podvinný Mlýn, oblíbené, i když 
vzdálené Hrdlořezy, umělá tráva v Záko-
stelní ulici a nově i velice zajímavý areál 
Slovanu Bohnice. Předmětem diskuze by 
mělo být také to, zda budeme upřednostňo-
vat termíny a jezdit tedy po celé Praze nebo 
hrát na blízkých hřištích, zato však v různé 
dny. Rozhodnutí je na všech hráčích... 
 

Kalendář akcí: červen 2004 

Věk : 19 let          znamení: Střelec   

Jakému klubu u nás a v zahraničí fandíš? 
Sparta, Sparta, Spartička, v zahraničí je to různý... 
Tvůj oblíbený fotbalista u nás a v zahraničí? 
Karel Poborský, Pavel Nedvěd... 
Jaký další sport kromě fotbalu preferuješ? 
Basket, lyže a plno dalších... 
Kdo je podle tebe největší sportovní legenda? 
Jordan, Zátopek? Jak se to vezme... 
Sázíš? 
Občas 
Zamilované jídlo? Pokud není "od maminky",tak v 
jaké restauraci si ho dáš nejraději? 
Tak třeba...steak (jakejkoliv pořádnej kus hovězího). 
Máš oblíbený alkoholický nápoj? 
Dřív to byla vodka, teď už spíš nějakej ten koktejl - 
Tequila Sunrise, Frozen Daiquiri... 
Co si vybereš-Pepsi Colu, Coca Colu, Kofolu? 
Coca 
Jaký film považuješ za nejlepší? 
Četa, Doba ledová...těch by se našlo... 
Oblíbená herečka nebo modelka? 
Žádnou nemám - ale třeba Elisha Cutbert taky jde... 
Blondýny, brunety nebo rusovlásky? 
V každý skupině se najdou pěkný... 
Který deník preferuješ? 
Mladou Frontu 
Máš auto? Jaké? 
Rodinná Felda 1.3 
Vysněné auto? 
Volvo S80... 
Tvůj ideální den? 
Tak vstával bych tak kolem devátý, pak bych zašel za 
Eliškou (nebo lépe s ní bydlel), asi by to chtělo nějakou 
tu práci, ale nic náročnýho, spíš jen doma u kompu... 
Oblíbená hudba a kapela? 
Nevedu, občas si pustím rádio... 
Máš nějaké sourozence? (rozveď) 
Moje sourozence znáte a nechtějte, abych je tady 
rozváděl, nakonec jsou to sourozenci a ne manželé... 
Nejmilejší barva? 
Třeba béžová a modrá (když jsme ty Svině)... 
Kam do světa by jsi nejraději jel? 
Kavkaz, Finsko a pak bych se někde ohřál... 
Je nějaký speciální, třeba i bláznivý zážitek, který si 
přeješ v živote prožít? 
Jedno neskutečný přání by bylo - Takhle přijít do školy, 
tam by byl Honza a celej den by neřek jediný slovo...☺ 
 
PRO ČTENÁŘE ČASOPISU SWINSTVO:  

    

3.6.   17:00 Vibromax 1985 - Hagibor 1 
10.6. 17:00 NMB Revival - Podv. Mlýn 1 
24.6. 18:15 Nova LFC B - Hagibor 3 
24.6. 21:00 - slavnostní ukončení sezóny 
26.6. - 4.7. - soustředění Častoboř (Slapy) 

Naše reportáž 
 

Modrý svině - Inter Traktor Prá čata 
 

K osmému kolu Hanspaulské ligy v sezóně Jaro 
2004 jsme nastoupili na Podvinném mlýně. Na 
debakl z minulého kola jsme chtěli zapomenout, 
nejlépe uhráním dobrého výsledku. Ovlivnila 
nás ale i sobotní událost, kdy jsme přišli o šest 
bodů v tabulce kvůli neodpískaným utkáním. 
Na hřiště se dostavilo 9 hráčů a nemocný Honza 
Voldán, který musel nakonec toto utkání odpís-
kat, protože se nedostavil delegovaný rozhodčí. 
Podle našich předsezónních prognóz měl být 
tým Inter Traktor Práčata nejhorší z naší sku-
piny. Poslední dva zápasy ale odehrál velice 
slušně a tak jsme se mohli těšit na zajímavé ut-
kání. Poprvé po roce se k zápasu společně pos-
tavili dva největší smolaři našeho týmu. Martin 
Viták odehrál za Svině pouze první sezónu a 45 
obdržených gólů mluví samo za sebe. Před týd-
nem se postavil do branky proti týmu Holešovic 
a zápas jsme prohráli 0:8, Martin tedy doufal 
v úspěšný reparát. Kvality Martina Matese ne-
může nikdo ani trochu zpochybnit, přesto vět-
šinou, když nastoupil k zápasu, prohráli jsme. 
Vstřelil i několik gólů, ale na výhru to nestačilo. 
Tentokrát se oba na hřišti setkali a všichni 
doufali, že se tím smůla vyruší. 
Hřiště na Podvinném mlýně je specifické svým 
čtvercovým tvarem. Soupeř začal praktikovat 
velice nepříjemnou hru, kdy vysunul dva útoč-
níky až těsně před brankáře a obránce nakopá-
val dlouhé míče přímo na branku. Obráncům i 
brankáři sice ještě ztěžovalo úlohu nepříjemné 
slunce, přesto se soupeři naštěstí nepodařilo  

zavěsil pod břevno. Byl to jeden z nejhezčích 
gólů, co náš tým kdy vstřelil. „Soupeři“ se ale 
nedlouho nato podařilo vyrovnat. Ota Duben 
zamířil neomylně k tyči do protipohybu Marti-
na Vitáka a skóre bylo náhle vyrovnané. Ne-
šťastný vlastní gól hodně mrzel a proto jsme 
chtěli co nejdříve odpovědět. Možná jsme ani 
nečekali, že to půjde tak rychle. Několik vteřin 
po výkopu z poloviny hřiště vstřelil Tomáš 
Rosenberger vítězný gól po zmatku před sou-
peřovou brankou, když dostal dostatek prosto-
ru k pohodlné dorážce. Po zbytek prvního po-
ločasu se střídaly šance na obou stranách, nic 
vážnějšího se však již nestalo. 
K druhé půli jsme nastoupili s vidinou snad-
ného vítězství, ale iniciativy se překvapivě 
chopil soupeř a celý druhý poločas měl mírně 
navrch, i proto, že jsme nedokázali využít žád-
nou z našich slibných šancí. Gól však naštěstí  
nepadl ani na druhé straně a tak jsme se mohli 
radovat z vydřeného vítězství. Jedinou vadou 
na kráse byla zbytečná žlutá karta pro Tomáše 
Rosenbergera za zdržování hry. 
Hodnocení utkání: Odehráli jsme těžký zá-
pas. Hlavně v prvním poločase jsme měli zna-
telnou převahu a nezaskočil nás ani smolný 
vlastní gól. Ke konci utkání jsme pak dokázali 
dobře bránit a nepouštěli soupeře příliš do za-
končení. Perfektní výkon podali bratři Mateso-
vé, hlavně pak Martin, v obraně i v útoku. 
Velmi dobrý zápas odehrál také Vítek Za-
hradník a Martin Viták byl oporou v brance.                                                                                                             

vstřelit z této situace gól. Dvakrát sice Martino- Modrý Svině  -  Inter Traktor Práčata 2:1 
vi pomohlo břevno, ale jinak všechny míče vy-
boxoval Zpočátku soupeř hrozil pouze z těchto 
akcí a my se snažili dostat do vedení. Nakonec 
se nám to podařilo po spolupráci bratří Matesů. 
Ondra vykopával míč od branky, Martin si míč 
zpracoval a téměř z poloviny hřiště nádherně  

Branky: 11. M. Mates, 18. Rosenberger - 16. vlastní 
rozhodčí: Jan Voldán (Modrý Svině); poločas 2:1 
sviňmetr: 7 sviní, hvězda utkání: Martin Mates 
Sestava Modrých Sviní: 1 Martin Viták - 6 Martin 
Mates, 11 Vítek Zahradník, 16 Ondra Mates, 2 Ota 
Duben - 9 Vojta Sůva, 7 Matěj Komanec, 10 Tomáš 
Rosenberger, 8 Petr Gregor - kapitán týmu 

 

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 kvizů, hlasovat v anke-
tách nebo navštívit třídní sekci na www.modrysvine.com/trida.  



Koktejl 
 

            Moskevský klub 

            Mistr světa 1998, hráč Realu Madrid 

            Název ženevského klubu 

            Letošní vítěz španělské ligy 

            Kapitán naší reprezentace na ME 1996 

            Působiště brazilského týmu Corinthias 

            Kapitán mistrů světa 1974 (NSR) 

            Útočník Baníku Ostrava 

            Nizozemský klub Roda.......... 

            Slavný brazilský stadion 
 

V tajence naleznete jméno stále aktivního českého fotbalisty, člena Klubu ligových kanonýrů 
 

Kvíz: 
1. Který náš reprezentant se letos chystá již na své třetí Mistrovství Evropy? 
a) Vladimír Šmicer 
b) Vratislav Lokvenc 
c) Marek Jankulovski 
 
2. Sparta se v sezóně 2001-2002 v Lize mistrů neutkala s týmem: 
a) Real Madrid 
b) Panathinaikos Atény 
c) FC Porto 
 
3. Český tým na ME 1996 ve čtvrtfinále porazil gólem Karla Poborského: 
a) Francii 
b) Portugalsko 
c) Nizozemí 
 
Poznejte hráče: Český reprezentant, účastník ME 2000, mistr ČR 1995, mistr Belgie 2000, 2001,  
mistr Německa 2002, vítěz poháru ČMFS 1996, Fotbalista ČR 1999, nejlepší střelec a hráč 
belgické ligy 1999, člen Klubu ligových kanonýrů, přezdívka Dino 
 
Správné odpovědi z minulého čísla: Mestalla; kvíz: 1b, 2c, 3a; hádanka: Patrik Berger 

 
 

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 po celý 
rok. Pro zájemce bude k dispozici možnost zasílání časopisu 
elektronickou formou na e-mail. Tištěná podoba bude k dos-
tání 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 Otakarem Dubnem 
 
Reportáž ze soustředění na Častoboři 
 
Shrnutí naší třetí sezóny v Hanspaulce 
 
Profil Vítka Zahradníka 
 
a mnoho dalšího… 
 
Další číslo vyjde v průběhu července 2004 
 

Swinstvo, oficiální časopis fotbalového klubu Modrý svině: 
 

Redakce: Honza Voldán - honza.voldan@modrysvine.com 
                Otakar Duben - otakar.duben@modrysvine.com 
                Martin Viták - martin.vitak@modrysvine.com 

 

 


