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Aktuality 
 

Pro Matěje sezóna skončila... 
 

Podzimní ligová sezóna je teprve ve své po-
lovině, ale pro naši letní posilu Matěje Kun-
cíře už definitivně skončila. Matěj utrpěl 
minulou sobotu při utkání velkého fotbalu 
po střetu s brankářem otevřenou zlomeninu 
nohy, byl převezen do nemocnice a ještě týž 
večer operován. Doba rekonvalescence je 
předběžně odhadována minimálně na půl 
roku, což znamená, že Matěj pravděpodob-
ně nestihne jarní sezónu. Nezbývá než si 
přát, aby se co nejrychleji uzdravil a byl o-
pět platným hráčem týmu, jako byl dopo-
sud. V boji o postup do 7. ligy se však už 
budeme muset obejít bez něj... 
 

Rozpočet na podzimní sezónu 
 

Vzhledem k špatným zkušenostem z loňské 
sezóny byly klubové příspěvky navýšeny na 
300Kč, přičemž se počítá, že případný pře-
platek bude hráčům na konci sezóny vrácen.  
Startovné na sezónu Podzim 2004   2100Kč 
Administrativní výdaje klubu            800Kč 
Odměna rozhodčím za pískání          900Kč 
Vedle startovného tvoří největší část výdajů 
odměny pro rozhodčí, které budou snad ten-
tokrát moci být vyplaceny v plné výši a bo-
hužel i pokuta za neodpískání jarních zápa-
sů, která zabírá většinu administrativních 
výdajů týmu, kam jsou dále započítány po-
platky na poštovní služby a správu interne-
tových stránek týmu. 
V jednání je i koupě rozlišovacích dresů, 
případně klubového oblečení (šál, triček, 
čepic) - jakékoliv návrhy uvítáme... 
 

Úvodník Honzy Voldána 
 

Milí čtenáři, 
      Vítám Vás všechny u nového čísla na-
šeho Swinstva. Pro začátek si musíme 
s Otou hezky nasypat popel na hlavu. Sliby 
- chyby. V posledním čísle jsem se zde roz-
plýval nad tím, kolik nového Vám v tomto 
čísle přineseme. Bohužel souhrou okolností 
ohledně mého počítače, letní lenosti nás 
obou, startu na vysokých školách a v ne-
poslední řadě díky mé třítýdenní indispo-
zici kvůli operací se k vám dostává Swin-
stvo s pořadovým číslem tři až dnes... Všem 
se proto velmi omlouváme. 
      Ale musím říct, že jsme udělali vše pro 
to, abychom vás tímto číslem nezklamali a 
pokud nás nepotkají nějaká další zranění a 
nemoci, tak 4. číslo obdržíte ještě před Vá-
noci a to možná (již nebudu slibovat) i 
s vánočním dárkem. 
      V tomto čísle se Ota obsáhle věnoval 
rozboru minulé sezóny. Můžeme vám tedy 
kromě klasického tématu čísla nabídnout i 
hodnocení hráčů, chronologický přehled 
všech zápasů a samozřejmě kompletní sta-
tistiky. Zároveň jsem Otu vyzpovídal v na-
šem rozhovoru. Dále přinášíme profil Mar-
ka Vitáka, novinky z našich webových strá-
nek i reportáž z turnaje ve Vodochodech. 
Ale je toho více... 
      V minulých číslech jsem vždycky vypo-
čítával, jaké důležité události nás tento rok 
čekají... Pozorní z vás si všimnou, že jsou 
všechny za námi. Myslím a doufám, že mo-
hu říct, že se nám docela podařily. Ale rok 
ještě nekončí a možná právě teď probíhá ta 
nejdůležitější věc pro každého z nás, kterou 
jsem nezmiňoval...povedený start ve škole. 
Takže Vám všem hodně štěstí!!! 
Mějte se svinsky dobře...            

 

...za redakci Váš  Honza Voldán 

A zase to nešťastný pískání... 
 

Ani v této sezóně nebudeme ušetřeni nepří-
jemné povinnosti pískání. Na jaře jsme se 
tohoto úkolu nezhostili příliš se ctí a výsled-
kem byl kromě odečtu bodů a pokuty hlav-
ně zkažený dojem z celé sezóny. Snad se 
z této nepříjemné zkušenosti poučíme a své 
všechny přidělené zápasy bez problémů od-
pískáme. Motivací rozhodčím by měla být i 
odměna, která byla stanovena na 100Kč pro 
hlavního a 50Kč pro jeho asistenta. Všech-
ny své zápasy pískáme v Karlíně. 
 

Téma čísla... 

 Jak na horské dráze... 
 

       Třetí sezóna v Hanspaulce je za námi a 
nastal čas bilancování. Bylo letošní jaro ús-
pěšné, bylo obdobím stagnace či dokonce 
krokem zpět? Další sezóna je sice v plném 
proudu, přesto neškodí se trochu ohléd-
nout do minulosti a poučit se z některých 
chyb. Jaká tedy byla sezóna Jaro 2004? 
        V kádru nedošlo přes zimu k žádným 
výraznějším změnám, nikdo nepřišel a týmu 
dal sbohem pouze Dung, který stejně příliš 
nenastupoval a navíc jeho přístup ke klubu 
byl více než diskutabilní. Přes poměrně širo-
kou soupisku jsme se museli většinu sezóny 
potýkat s problémy se sestavou. Zdravotní 
problémy vyřadily na větší část zápasů ze hry 
bratry Vitákovy, Vítka Zahradníka i Michala 
Stodolu, Jirka Vorba z časových důvodů ra-
ději vynechal celé jaro. Docházka Vojty Sůvy 
a Honzy Voldána byla již tradičně sporadická 
a ani Martin Mates se na zápasech příliš ne-
objevoval. Více než polovinu utkání tak ode-
hrálo pouze „Sedm statečných“ - Tomáš Ro-
senberger, Ondra Mates, Petr Gregor, Jakub 
Růžička, Michal Malý, Matěj Komanec a Ota 
Duben. 
Aspoň podle výsledku nejlepší utkání jsme o-
dehráli hned na začátku. Juniorku Pivoje ZM 
jsme rozstříleli 9:0 a zažili takřka snový 
vstup do soutěže. Hattrickem se zaskvěl Petr 
Gregor, naopak Tomáš napsal první díl zatím 
nekončícího seriálu na téma „Já a rozhodčí“. 
Protentokrát se ještě karty mazaly... 
Po zápase s PNN CK jsme byli na vrcholu. 
Spolupráce dvojice Tomáš - Matěj odpravila 
dalšího soupeře a Michal udržel druhé čisté 
konto. Mohli jsme se tak kochat při pohledu 
na průběžnou tabulku - 1.místo, 2 výhry, skó-
e 11:0, co víc si přát? Idyla však trvala pouze 
týden, do zápasu se Sedmi zbabělými. Ne-
přesný rozhodčí, nesportovní soupeř,  nepro-
měněné příležitosti a vymyšlená penalta v zá-
věru - to nemohlo skončit jinak než porážkou. 
Od té chvíle připomínaly naše výkony sinu-
soidu. Jednou jsme vyhráli, o týden později 
odcházeli ze hřiště se svěšenými hlavami... 
 

Zájezd do Suchdola ve 4. kole nám sice při-
nesl ztracené body zpět, v karlínském souboji 
s CSKA 2001 o týden později jsme ale pro-
padli po taktické stránce a soupeř došel jed-
noduše k vítězství 5:2. Nepodařily se nám 
vstupy do obou poločasů a dostali jsme více 
branek než v předešlých čtyřech zápasech do-
hromady. 
Po zápase s Regentem vypadalo opět všechno 
růžově a začalo se znovu spekulovat i o útoku 
na stupně vítězů. Stačila maličkost – porazit 
Holešovice, se kterými jsme v předsezónních 
prognózách příliš nepočítali. Papírově snadný 
zápas ale odstartoval nejhorší týden v historii 
klubu. Krutá porážka 0:8 a absolutně zoufalý 
výkon celého týmu bez výjimky. Navíc jsme 
v pozápasovém rozpoložení nedokázali účin-
ně zajistit odpískání sobotních zápasů, přišli 
o šest bodů, spadli ze 4. místa na deváté a by-
lo po sezóně... 
Zbytek soutěže pak byl opět ve znamení výs-
ledkového „jojo efektu“. Utrápené vítězství 
na Interem Traktor Práčata vystřídal solidní 
výkon proti Vibromaxu. Opět jsme doplatili 
na neproměňování vyložených šancí a pro-
hráli 0:3. Z těžkého losu posledních tří kol 
jsme nakonec vytěžili pouze bod. V pěkném 
utkání s téměř postupujícím NMB Revival 
jsme remizovali 1:1 a dali vzpomenout na své 
lepší časy. V ligové derniéře proti Nově LFC 
jsme se chtěli před výbornou diváckou ná-
vštěvou rozloučit vítězstvím. Místo toho jsme 
předvedli přímo učebnicový příklad toho, jak 
se dá prohrát výborně rozjetý zápas. Rychle 
jsme vedli 2:0, ale gól do šatny nás vykolejil 
a v druhé půli už jsme kupili chybu za chy-
bou. Konečný výsledek 2:6 jako by byl obra-
zem celé sezóny. Výborný začátek, zaváhání 
v polovině a takřka kolaps v závěru. 
Co dodat? Sezóna nebyla ani výborná, ani ú-
plně špatná - zkrátka průměrná. Dobré zápasy 
jsou určitě motivací do budoucna a z chyb 
v prohraných utkáních se můžeme alespoň 
poučit a zúročit zkušenosti v boji o postup do 
sedmé ligy. Snad se to tentokrát podaří... 

otd 



Kronika sezóny 
22.3. - Piranha Záběhlice (Bohnice) - přátelsky 
Nehráli jsme v optimální sestavě, ale to nás neo-
mlouvalo, podobné problémy jsme měli i loni na 
podzim a dokázali jsme bodovat. Petr Gregor 
s Tomášem Rosenbergerem, kteří by měli táh-
nout naši ofenzívu, asi neměli svůj den a Dung se 
opět pouze utápěl v kličkách a kazil jednoduché 
přihrávky. Dva víceméně náhodné góly vydláždi-
ly soupeři cestu k pohodlnému vítězství, zatímco 
my jsme neproměnili ani ty nejvyloženější šance.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naše 
střídačka  
v zápase 
s týmem 
7 zbabělých. 
Zleva Ota, 
Petr, Matěj, 
Marek 

Výsledek: 0:2 (0:1) 
Sestava: Michal -  Růža, Vítek, Ota - Róza, Petr, Dung 
Sviňmetr: 4 svině (slabý průměr) 
 

1.4. - Pivoj ZM (Jahodová) - 1.kolo liga 
Je nutno vyzdvihnou hlavně kolektivní výkon 
celého týmu, který rozhodně nepůsobil dojmem, 
že se hráči na hřišti vidí poprvé. Útok byl velmi 
produktivní, ale ještě nejméně jednou tolik šancí 
neproměnil. Obrana tentokrát neměla mnoho prá-
ce a to, co prošlo, pochytal spolehlivě chytající 
Michal Malý. Jedinou kaňkou na utkání bylo vy-
loučení Tomáše Rosenbergera, který dostal dvě 
žluté karty za zbytečné diskuze s rozhodčím. 
Výsledek: 9:0 (4:0) 
Branky: 15., 19. a 38. Petr,  1. a 52. Róza, 3. a 31. Matěj, 
              42. a 53. Marek 
Sestava: Michal -  Růža, Ondra, Michal S., Honza, Marek - 
              Róza (56.), Petr, Matěj, Vojta 
Nejlepší zápas: Vojta, Petr, Marek 
Sviňmetr: 9 sviní (super!) 
 

8.4. - PNN CK (Karlín) - 2.kolo liga 
Utkání bylo velice vyrovnané. První půle patřila 
nám a druhá soupeři. Na obou stranách bylo 
stejně šancí, góly jsme však dávali my. Hrálo se 
v duchu fair-play a za celý zápas nebyl k vidění 
žádný faul. Rozhodl větší klid v koncovce a štěs-
tí, které při nás v druhé půli stálo.  
Výsledek: 2:0 (1:0) 
Branky: 7. Róza, 44. Matěj 
Sestava: Michal - Růža, Ondra, Ota, Honza - Róza, Matěj 
Nejlepší zápas: Matěj, Růža, Ota 
Sviňmetr: 8 sviní (velmi kvalitní) 
 

15.4. - Sedm zbabělých A (Karlín) - 3.kolo liga 
I když by bylo jednoduché svést vinu na rozhod-
čího a soupeře, musíme se zamyslet i my. Šancí 
jsme měli dost, celou druhou půli jsme měli vý-
raznou převahu, ale nedokázali ji využít. Nicmé-
ně rozhodčí devalvoval naše celozápasové snaže-
ní necitlivě nařízenou penaltou.  
Výsledek: 1:2 (1:1) 
Branky: 27. Róza 
Sestava: Michal - Růža, Ondra, Ota, Marek - Róza, Matěj, 
              Petr, Martin M. 
Nejlepší zápas: Michal 
Sviňmetr: 5 sviní (standard) 

19.4. - Válcovna plechu (Suchdol) - 4.kolo liga 
Soupeře jsme podcenili. Rychle jsme prohrávali 
po chybě obrany a skoro dvacet minut jsme po-
třebovali k otočení výsledku na 1:2. Zbylé tři gó-
ly jsme vstřelili v posledních čtyřech minutách. I 
přes silnou sestavu jsme nedokázali zakončovat 
častěji a mnohá přečíslení končila daleko za 
brankou soupeře. Soupeř hrozil jen výjimečně a 
kromě vstřelené branky se vůbec neprosazoval.  
Výsledek: 5:1 (2:1) 
Branky: 17. a 60. Róza, 23. Růža, 55. Kunca, 58. Karel 
Sestava: Michal - Růža, Kunca, Karel - Róza, Petr 
Nejlepší zápas: Róza 
Sviňmetr: 6 sviní (standard) 
 

29.4. - CSKA 2001 (Karlín) - 5.kolo liga 
Už jen vzhledem k silné sestavě jsme měli roz-
hodně na víc. Utkání jsme si však prohráli vlastní-
mi chybami. Soupeř vstřelil dvě rychlé branky, 
nám se ale podařilo brzy srovnat hru a do poloča-
su i skóre. Ovšem v druhé půli se opakovala na-
vlas stejná situace jako předtím, místo našeho tla-
ku však přišel uklidňující gól pro soupeře a zápas 
se v podstatě jen dohrával. Celkově jsme nehráli 
špatně, ale zbytečnými kiksy v obraně jsme se 
připravili o lepší výsledek.  
Výsledek: 2:5 (2:2) 
Branky: 11. Michal S., 21. Martin M. 
Sestava: Michal - Ondra, Ota, Honza, Marek, Michal S. - 
              Róza, Petr, Matěj, Martin M. 
Nejlepší zápas: Honza 
Sviňmetr: 4,5 sviní (průměr) 
 

6.5. - GFC Regent B (Karlín) - 6.kolo liga 
Podařilo se nám napravit nevydařený zápas proti 
CSKA a zaslouženě, i když celkem šťastně pora-
zit podle předsezónních prognóz největšího favo-
rita skupiny. Hráli jsme hlavně na jistotu v obra-
ně, protože jsme nechtěli opakovat výpadek z ú-
vodu minulého zápasu. Pomohl nám gól do šatny 
a nezlomila nás ani vyrovnávací branka chvíli po 
přestávce. Utkání bylo vyrovnané a spíše by mu 
slušela remíza.   
Výsledek: 2:1 (1:0) 
Branky: 30. Matěj, 54. Róza 
Sestava: Kunca, Ondra, Ota, Michal S. - Róza, Petr, Matěj 
Sviňmetr: 7,5 sviní (velmi kvalitní) 

 
20.5. - Holešovice (Podvinný Mlýn) - 7.kolo liga 
Katastrofa a beznaděj, tak vypadala naše hra po 
celý zápas. Během prvního poločasu se ještě dalo 
uvažovat o lepším výsledku, druhá půle ale už 
nebyla ani na úrovni šestiletých dětí na plácku 
před panelákem. Objektivně výsledek sice neod-
povídá kvalitativnímu rozdílu mezi oběma týmy, 
obrazu dění na hřišti bohužel ano. Měli bychom 
být rádi, že jsme nedostali ještě víc gólů. Hůř 
jsme ale už opravdu ani zahrát nemohli. 
Výsledek: 0:8 (0:3) 
Sestava: Martin - Růža, Ondra, Vítek, Ota - Róza, Vojta, 
              Petr, Matěj, Michal 
Sviňmetr: 1 svině (krize) 

 
Obrázek z utkání s Holešovicemi. Naše obrana jen přihlíží třetí brance soupeře. 

 

27.5. - I.T. Práčata (Podvinný Mlýn) - 8.kolo liga 
Zápas s Interem Traktor Práčata byl velmi těžký. 
Hlavně v prvním poločase jsme měli mírnou pře-
vahu a nezaskočil nás ani smolný vlastní gól. Ke 
konci jsme dokázali dobře bránit a nepustit sou-
peře k zakončení. Perfektní výkon podali bratři 
Matesové v obraně i v útoku. 
Výsledek: 2:1 (2:1) 
Branky: 11. Martin M., 18. Róza 
Sestava: Martin -  Ondra, Martin M., Ota, Vítek - Matěj, 
              Róza, Petr, Vojta 
Nejlepší zápas: Ondra, Martin M., Vítek 
Sviňmetr: 7 sviní (velmi kvalitní) 
 

3.6. - Vibromax 1985 (Hagibor) - 9.kolo liga 
Sehráli jsme se zkušenějším soupeřem více než 
vyrovnané utkání, jen jsme narozdíl od něj nedo-
kázali proměnit ani ty nejvyloženější šance. Po 
nešťastném zákroku našich obránců, kteří si dali 
vlastní gól, stačilo soupeři jen čekat na další chy-
bu. Tu jsme vyrobili hned zkraje druhého poloča-
su a na obrat jsme se pak už nezmohli. Měli jsme 
určitě na víc než na třígólovou porážku. 
Výsledek: 0:3 (0:1) 
Sestava: Martin - Růža, Vítek, Ondra, Ota, Martin M. - 
              Petr, Róza, Matěj, Michal 
Sviňmetr: 5 sviní (standard) 

10.6. - NMB Revival (Podvinný Mlýn) - 10.kolo liga 
S velmi dobrým soupeřem jsme odehráli výborné 
utkání. Obrana byla bezchybná a útok byl tento-
krát aktivnější než jindy. Nakonec se bohužel 
ujala pouze jedna střela. S výsledkem ale 
můžeme být více než spokojeni. NMB Revival si 
díky této remíze definitivně zajistil postup. 
Výsledek: 1:1 (1:1) 
Branky: 12. Kunca 
Sestava: Martin - Růža, Ondra, Vítek, Kunca - Martin M., 
              Róza, Petr  
Nejlepší zápas: Martin, Kunca 
Sviňmetr: 8,5 sviní (velmi kvalitní) 
 

24.6. - Nova LFC B (Hagibor) - 11.kolo liga 
Utkání je zcela jistě zklamáním pro hráče i divá- 
ky. V prvním poločase jsme hráli výborně, ale 
rozhodil nás smolný gól do šatny. Možná nás 
ukolébalo lehce nabyté vedení a druhou půli už 
jsme nezvládali odolávat sílícímu tlaku Novy. Až 
příliš nás svazovala nervozita a naše obrana se 
pod náporem soupeře doslova sesypala. 
Výsledek: 2:6 (2:1) 
Branky: 16. Michal S., 25. Róza 
Sestava: Martin - Vítek, Martin M., Ondra, Ota, Michal S. - 
              Róza, Matěj, Michal, Vojta 
Nejlepší zápas: Michal S. 
Sviňmetr: 4 svině (slabý průměr)  

Konečná tabulka 8.E ligy 
1. Vibromax 1985 11 9 1 1 29:11 19 
2. NMB Revival 11 8 2 1 57:10 18 
3. Nova LFC B 11 6 3 2 25:10 15 
4. PNN CK 11 6 0 5 18:25 12 
5. Holešovice 11 5 1 5 33:22 11 
6. CSKA 2001 11 7 1 3 37:23 9 
7. 7 Zbabělých A 11 7 1 3 29:14 9 
8. GFC Regent B 11 3 2 6 21:20 8 
9. Modrý Svině 11 5 1 5 26:28 5 
10. Válcovna plechu 11 2 0 9 11:53 4 
11. Pivoj ZM 11 1 0 10 12:56 2 
12. Inter Prá čata   11 1 0 10 11:37 2 

 
 

Poločasová porada při zápase s Novou LFC - zleva Martin Mates, Vojta, 
Vítek, Ondra a Růža Pozn.: Týmům CSKA 2001, 7 Zbabělých a Modrý Svině bylo odečteno 6 bodů za nepískání. 



Hodnocení hráčů… 

Hvězdy, dříči, smolaři i 
Viták                 
Martin 
7.8.1984 
brankář     #1 
Bilance J2004 
 5  19  3,8  0  0  0  

Duben 
Otakar 
11.9.1984 
obránce      #2 
Bilance J2004 
 9  0  0  0  0  0  

Kuncíř 
Matěj 
12.2.1985 
obránce    #44 
Bilance J2004 
 3  2  1  3  0  0  

I kdyby za celou sezónu nechytil 
jedinou střelu, bude pro něj letošní 
jaro velkou výhrou. Vítězstvím nad 
sebou samotným, nad svým zraně-
ním. Občas sice pustil laciný gól, 
přesto tým podržel a v 8.kole proti 
Práčatům se dočkal i první výhry. 
++++    výhoz z ruky, boxování 
----    pomalejší reakce, obratnost 
Hodnocení Swinstva :    3         

Na dvou nejlépe hodnocených zá-
pasech sezóny chyběl, i to něco vy-
povídá o jeho přínosu. Snahou se 
talent nahradit nedá a on sám to 
dobře ví. Má na svědomí několik 
gólů v naší síti, v zápase s Práčaty 
připravil Martina o čisté konto. 
++++    obětavost, dobrá docházka 
----    obratnost, rychlost, stopping 
Hodnocení Swinstva :    4         

Nastoupil, když nás trápil akutní 
nedostatek hráčů a nikdy nezkla-
mal. Jeho přehled a zkušenosti ze 
4.ligy byly pro nás velkým příno-
sem. Už v průběhu sezóny se do-
mluvilo, že v případě rozpadu Vel-
těže zůstane v příští sezóně nastálo. 
++++    produktivita, technika 
----    příliš dlouhé držení míče 
Hodnocení Swinstva :    2         

Mates 
Ondra 
21.9.1987 
obránce    #16 
Bilance J2004 
10  0  3  3  0  0  

Růžička 
Jakub 
4.12.1984 
obránce    #23 
Bilance J2004 
 8  1  3  4  0  0  

Stodola 
Michal 
10.6.1984 
obránce    #19 
Bilance J2004 
 4  2  0  2  0  0  

Střední obránce, jak má být. Občas 
se nevyhnul nevynuceným chy-
bám, ale jinak byl jistotou. Navíc 
dokázal vyvést míč, dobře přihrát a 
jeho nákopy před branku nám ně-
kolikrát přinesly gólový efekt. Zá-
kladní kámen naší defenzívy. 
++++    centry před branku, přehled 
----    rychlost 
Hodnocení Swinstva :    2         

Nalevo, napravo, v útoku - tohle 
dilema „Růža“ vůbec neřešil. Ať 
nastoupil kdekoliv, odvedl si svoje, 
neúnavně kmital po obou lajnách, 
hrál dobře dopředu i dozadu. Na 
začátku sezóny se probojoval do 
základní sestavy a už v ní zůstal. 
++++    hra hlavou, podpora útoku 
----    lehkovážnost v obraně 
Hodnocení Swinstva :    2        

Pan hračička. Jiný by si to namířil 
přímo k brance soupeře, ale Michal 
by akci bez jediné kličky asi nepo-
važoval za úspěšnou. Občas mu to 
nevyšlo, zpomaloval hru a chybou 
poslal soupeře do přečíslení. Větší 
část sezóny promarodil s kolenem. 
++++    kreativita, přihrávka po zemi 
----    příliš dlouhé držení míče 
Hodnocení Swinstva :    2-         

Viták 
Marek 
19.11.1986 
obránce    #15 
Bilance J2004 
 3  2  1  3  0  0  

Voldán 
Honza 
14.5.1985 
obránce    #14 
Bilance J2004 
 3  0  1  1  0  0  

Zahradník 
Vítek 
29.8.1984 
obránce    #11 
Bilance J2004 
 6  0  0  0  0  0  

Marek neměl v této sezóně příliš 
příležitostí ukázat své umění. Z po-
čátku nastupoval pravidelně, proti 
Pivoji skóroval dvakrát a nejméně 
tři další tutovky zahodil. Poslední 
čtyři zápasy vynechal kvůli zranění 
lýtkového svalu. 
++++    rychlost, technika, timing 
----    častá absence, držení míče 
Hodnocení Swinstva :    2-         

Velice vzácná návštěva na našich 
utkáních. V první sezóně téměř ne-
chyběl, ale za poslední rok odehrál 
pouhých pět zápasů. Tuto sezónu 
na sebe upozornil jen proti týmu 
CSKA 2001, když z autu přihrál na 
gól Michalu Stodolovi. 
++++    dobré fyzické parametry 
----    obratnost, rychlost, docházka 
Hodnocení Swinstva :    4-         

Kvůli nemoci vynechal polovinu 
sezóny a hned při svém debutu asi-
stoval u výprasku s Holešovicemi. 
Na levém okraji obrany nahradil 
Marka Vitáka a odehrál svůj stan-
dard, i když asi pamatuje lepší ob-
dobí. Stále čeká na první bod. 
++++    hra hlavou, dobrý přehled 
----    malá podpora útoku 
Hodnocení Swinstva :    3         

 

ztracenci - prostě Svině 
Gregor 
Petr 
5.12.1984 
útočník      #8 
Bilance J2004 
10  3  4  7  0  0  

Komanec 
Matěj 
20.9.1984 
útočník      #7 
Bilance J2004 
 9  4  2  6  0  0  

Malý Michal 
12.8.1984 
br./útoč.    #4 
Bilance J2004 
 6  10  1,7  2  0  0 
 3  0  0  0  0  0  

Zazářil hattrickem proti Pivoji, ale 
pak jako když utne. Do konce se-
zóny se netrefil už ani jednou a je-
ho výkony měly spíše sestupnou 
tendenci. Neproměňoval vyložené 
šance a příliš nepomáhal ani v de-
fenzívě. Zkrátka slabší sezóna. 
++++    fyzické parametry, docházka 
---- produktivita, obranná činnost 
Hodnocení Swinstva :    3         

Objev sezóny. Své střelecké pro-
kletí zlomil hned v prvním zápase 
a i pak pokračoval v sympatických 
výkonech. Měl lví podíl na prvních 
dvou výhrách v sezóně a pomohl 
k důležitému vítězství nad Regen-
tem. Kéž by takhle pokračoval… 
++++    štěstí v koncovce 
----    hra hlavou, stopping, přístup 
Hodnocení Swinstva :    2-         

První polovina sezóny se mu vyda-
řila i díky tomu, že nastupoval 
v brance, kde by se mohl uplatnit 
daleko lépe než v útoku. Zkraje se-
zóny vytvořil klubový rekord se 
128 minutami bez obdrženého gó-
lu. V útoku to už ale bylo horší… 
++++    reflex, obratnost, přehled 
----    střely po zemi, vysoké centry 
Hodnocení Swinstva :    3+        

Mates 
Martin 
20.3.1984 
útočník      #6 
Bilance J2004 
 6  2  0  2  0  0  

Rosenberger 
Tomáš 
6.8.1984 
útočník    #10 
Bilance J2004 
12  9  4  13  3  1  

Sůva 
Vojta 
12.3.1985 
útočník      #9 
Bilance J2004 
 4  0  1  1  0  0  

Vynikal nejen svou výškou. I když 
nebyl nikdy kapitánem, má u spo-
luhráčů určitý respekt a na hřišti je 
vždy jedním z lídrů. Na prvních zá-
pasech chyběl, v druhé části sezó-
ny byl tahounem týmu, zvlášť když 
Rózovi zvlhl střelecký prach… 
++++    přehled, střelba z dálky 
----    smůla v koncovce 
Hodnocení Swinstva :    2         

Infant terrible Modrých Sviní. Svý-
mi zápasovými excesy připomínal 
Alana Smithe, zlobivé dítě anglic-
kého fotbalu, který kromě gólů 
stejně pilně sbíral i karty. Ale když 
„Róza“ dokázal udržet nervy na 
uzdě, byl téměř k nezastavení… 
++++    produktivita, týmový hráč 
----    nedisciplinovanost, bránění 
Hodnocení Swinstva :    2-               

Další ze vzácných exemplářů s vel-
mi omezeným výskytem. Jedinou 
výraznější stopu po sobě zanechal 
v zápase proti Pivoji, když patič-
kou nabídl poslední branku utkání 
Marku Vitákovi, v ostatních utká-
ních se takřka vůbec neprosazoval.  
++++    kreativita, optimismus 
----    stopping, přihrávka, střelba 
Hodnocení Swinstva :    4-         

  

Pozn.: Statistika u hráčů - odehrané zápasy, góly, asistence, body, žluté karty, červené karty 

Tabulka střelců Tabulka nahrávačů Tabulka produktivity 
9 - Tomáš Rosenberger 
4 - Matěj Komanec 
3 - Petr Gregor 
2 - Marek Viták, Martin Mates, 
     Michal Stodola, Matěj Kuncí ř        
1 - Jakub Růžička 

4 - Tomáš Rosenberger, 
      Petr Gregor 
3 - Jakub Růžička, Ondra Mates 
2 - Matěj Komanec 
1 - Martin Viták, Honza Voldán, 
     Vojta Sůva, Marek Viták, 
      Matěj Kuncí ř  

13 - Tomáš Rosenberger 
7 - Petr Gregor 
6 - Matěj Komanec 
4 - Jakub Růžička 
3 - Marek Viták, Ondra Mates, 
      Matěj Kuncí ř 
2 - Martin Mates, Michal Stodola 
1 - Vojta Sůva, Honza Voldán 

Účast na zápasech  Hráč sezóny - hlasování Ideální sestava 
12 - Tomáš Rosenberger 
10 - Ondra Mates, Petr Gregor 
9 - Michal Malý, Ota Duben, 
     Matěj Komanec 
8 - Jakub Růžička 

4 - Ondra Mates, Martin Mates 
3 - Martin Viták, Jakub R ůžička, 
      Matěj Komanec 
2 - Tomáš Rosenberger, Ota Duben 
1 - Petr Gregor, Michal Stodola 

[¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ] 
Martin Viták (7) 

Jakub Růžička (4)  Michal Stodola (6) 
Ondra Mates (7) 

Martin Mates (7)            Tomáš 
                                     Rosenberger (7) 



 25 otázek pro… 
 
Otakar Duben 
Prezident klubu 
11.9. 1984 
post: obránce 
číslo dresu: 2 
v týmu od: září 2002 
Honza Voldán  
Je prvním a zatím jediným preziden-
tem, kterého klub kdy měl. Zároveň je 
spoluautorem webových stránek, polo-
vinou naší redakce, autorem Čtení pro 
naší skupinu a v neposlední řadě také 
hráčem. Na postu obránce se mu se 
střídavými úspěchy daří odrážet útoky 
protihrá čů. Své nedostatky sportovně 
přiznává i v našem rozhovoru, který 
se díky mé operaci poměrně zdržel, a 
tak jsme se sešli na lavičce v parku 
před mým domem. Měl evidentně dob-
rou náladu, ale to už posuďte sami... 
 

Společně jsme dělali rozhovor s Martinem 
Vitákem. Jaké je to teď sedět na druhé 
straně a být zpovídán? 
(smích) Je to  docela zvláštní pocit, řekl bych. 
Když už jsem s tím ale souhlasil... 
Ani tobě se nevyhnula menší autonehoda. 
Část auta dostala nový lak. Nepomyslel jsi 
na přestříkání celého vozu na modro, jako 
na vlajkovou loď Modrých Sviní, když jsi 
prezidentem klubu? 
Ne, vůbec ne. Na tohle nemám peníze... 
(smích) Ale kdybych je měl, tak bych o tom 
trochu uvažoval… 
Každý prezident klubu myslí na průběh 
sezóny dlouho předem a určuje si nějaké 
cíle. Jaký je tvůj cíl v této sezóně a čeho si 
přeješ s klubem dosáhnout? 
Před sezónou jsem nás tipoval na páté místo, 
ale podle toho, jak zatím hrajeme, tak si ří-
kám, že by to mohlo být ještě lepší. Můj cíl 
jsou stupně vítězů a když postoupíme, bude to 
skvělý a pro mě prozatím největší úspěch. 
Takže tvůj současný tip na umístění zní? 
Tip? 3.místo... 
V létě jsme byli na soustředění v Častobo-
ři. Chystá se něco podobného příští rok? 
Určitě! Ještě tedy nemám přesně vymyšlené 

místo,ale počítám, že se něco najde a tentokrát 
by snad mohli jet i všichni z týmu. 
Vím, že jsi velkým fandou Slávie, takže pro-
hra v derby tě asi zklamala? 
No samozřejmě, jako každého pravověrného 
fanouška. Naštěstí jsem nakonec na derby ne-
byl kvůli nemoci, přesto…mrzelo mě to hodně. 
Popravdě jsem to ale tentokrát čekal... 
Dalo by se nějaké utkání v naší lize s tý-
mem, který známe, označit za derby? 
Tak možná s Bohnicemi...tam byla atmosféra 
opravdu jak na derby. Zvlášť díky rozhodčí-
mu... Ale to už by byla trochu jiná kapitola. 
Co by jsi jako svému kolegovi poradil gene-
rálnímu řediteli Slávie Leškovi, aby se zlep-
šila současná situace v klubu? 
(zoufalý smích) Aby odstoupil. Nic jiného od 
něj už dlouho nečekám. 
Předpokládám, že stadion Modrých Sviní 
(pracovním názvem třeba Prasečák Aréna) 
je v nedohlednu, stejně jako ten slávistický? 
Kdyby základní škola tady na Ústavní dělala 
něco s tím travnatým hřištěm, tak bych teore-
ticky a za přiměřenou sumu byl ochotný něco 
vyjednat. Bohužel se tady ale nic neděje a sta-
dion Modrých Sviní je…(zalyká se smíchem)... 
mírně utopická představa... 
Koho by jsi v této sezóně pochválil? 
Matěje Kuncíře, ale ten už nám bohužel letos 
nepomůže. 
Matěj Kuncí ř, který se minulý týden těžce 
zranil, byl v této sezóně naším nejlepším 
střelcem. Myslíš,že se nám podaří tuto me-
zeru v sestavě zacelit? 
No, v podstatě je každý nahraditelný a tři se-
zóny jsme hráli bez něj, tak bychom to měli 
zvládnout i teď. I když je pravda, že vzhledem 
k cílům, které v této sezóně máme, to bude vel-
mi citelná ztráta. Snad se to podaří... 
Jsi autorem Čtení naší skupiny a máš tedy 
přehled o všech týmech. Koho považuješ za 
favorita a kdo tě nejvíc zklamal? 
S Humusem jako s favoritem skupiny jsem po-
čítal už před sezónou. Nova zatím měla lehký 
los, takže tam nemůžu říct, jak vysoké jsou její 
ambice, ale určitě chtějí postoupit. Nejvíc mě 
překvapil asi Motol, který jsem čekal v tabulce 
spíš dole a zklamal mě Grup. Od něj jsem sice 
nečekal nic, ale že takhle rychle vypadnou... 
Přece jenom je to škoda. 

Předpokládám, že černým koněm jsme my? 
To doufám a také doufám, že se jiný neukáže. 
S klubem a se stránkami máš mnoho povin-
ností. Jak to stíháš společně se studiem VŠ? 
Můžu říct, že zatím jo. Školu mám tři dny 
v týdnu, takže zvládnout se to dá. Když je hod-
ně zápasů za sebou, k tomu ještě Čtení a dost 
úprav na stránkách, tak mi to zabere někdy i 
hodinu až hodinu a půl denně. Čtení dělám tak 
kolem těch dvou, tří hodin. 
Je něco nového ohledně zvažovaného poří-
zení předmětů s logem klubu? 
Mám kontakt na firmu, co vyrábí šály. Ovšem 
je otázka, jestli je někdo vůbec bude chtít. U 
triček to závisí je na tom, jestli bude dostatek 
lidí ochotných do toho investovat. Trička jsem 
schopen během týdne až čtrnácti dnů zajistit. 
Co se týká dalších věcí, tak žádné kontakty ne-
mám, ale pokud by samozřejmě někdo nějaký 
měl, tak ať mi dá vědět. 
Jak by si jako prezident zhodnotil své dosa-
vadní působení i působení celého klubu? 
Nikdy nemohu být se sebou absolutně spoko-
jen, to by vedlo k tomu, že bych si začal dělat, 
co chci a to by se asi ostatním nelíbilo. Samo-
zřejmě vždycky je co zlepšovat, ale mé prezi-
dentské působení by asi měli hodnotit jiní. 
S působením klubu jsem zatím spokojen. Zvlášť 
od doby, kdy se nám povedlo se posílit. Od té 
chvíle jsme začali opravdu hrát. Chtěl bych se 
dostat ještě výš, ale to nezáleží jen na mě a na 
mých výkonech určitě ne... 
Minulou sezónu jsme měli problémy s neod-
pískáním zápasů. Byly učiněny nějaké změ-
ny v organizaci, aby k tomu již nedošlo? 
Tentokrát se nám podařilo zajistit větší finanč-
ní obnos na příspěvcích, takže i přesto, že mi 
ještě pár hráčů dosud nezaplatilo (což jak dou-
fám se brzy změní), tak máme finanční pro-
středky na to, abychom mohli rozhodčím za-
platit, navíc tentokrát už mám veškeré pískání 
nasmlouvané předem, od začátku sezóny.     
Na jaře jsme měli i problémy s rozpočtem. 
Teď je vše v pořádku? 
Vzhledem k tomu, že jsem byl opět donucen 
navýšit příspěvky, což se některým nelíbilo, ale 
musí pochopit, že je to nutnost v rámci rezerv 
klubu, tak jsme řekněme mírně v plusu a po se-
zóně budu hráčům buď vracet nebo snížím pří-
spěvky na příští sezónu. Problémy tedy nejsou. 
Jak jsi spokojen se svými výkony na hřišti? 
Abych pravdu řekl, nejsem s nimi spokojen a 

nikdy jsem nebyl. Pokud se ale daří týmu, jsem 
spokojený a jestli já budu sedět na lavičce celý 
zápas a vyhrajeme, tak budu radši, než když bu-
du hrát a prohrajeme. 
Cos říkal na naší účast na letních turnajích? 
S Veltěží jsem byl spokojen, protože vzhledem 
ke skupině, kterou jsme dostali, je jedno vítězst-
ví a 4. místo velký úspěch, navíc jsme hráli po-
měrně vyrovnané zápasy. Kdybychom hráli pro-
ti Fugasu v pěti, tak myslím, že bychom šest gó-
lů nedostali a Fugas je přeci jen první liga, tak-
že to považuji za úspěch. S Vodochody jsem byl 
spokojený ještě více. Tam to byla prostě taková 
euforie z postupu ze skupiny, že kdybychom ne-
dostali v semifinále gól v poslední minutě, kdo 
ví, jak by to dopadlo. 
Plánuje se tedy opakování účasti? 
Na Vodochodech jsem předběžně domluvený. U 
Veltěže to záleží na tom, zda se vejdeme mezi 
prvních 80 přihlášených, což nebude problém. 
Vím, že při přijímacím pohovoru na žurnali-
stice se cení, když uchazeč doloží nějakou 
zkušenost s tvorbou časopisu nebo něčeho 
podobného, byť amatérského. Jak to bylo 
s tebou. Nezamlčel jsi Swinstvo?  
Nezamlčel. Ani jsem ho nepřejmenoval, jak mi 
radili doma a předložil jsem ho. Řekl bych, že 
jsem zaujal, když nic jiného... 
Tomáš Rosenberger má stále trochu problé-
my se sebekázní. Klubu to moc neprospívá. 
Diskutovali jste o tom spolu? 
Vzal jsem v potaz jeho názor a tentokrát to ještě 
nechám bez jakéhokoliv „ohodnocení“, protože 
nemáme zavedeny interní odměny ani pokuty, 
takže mu v podstatě nemohu nic udělat. Také 
vzhledem k tomu, že na dalších zápasech máme 
nedostatek hráčů a zranil se Kunca, takže ho 
nutně potřebujeme. Žádný trest pro něj nemám.  
Chystají se do budoucna další posily týmu? 
Právě Tomáš má v tomhle směru jisté návrhy 
ohledně svého bratrance Davida. Mě se sice lí-
bí, jak hraje, ovšem je mu teprve čtrnáct a ne-
chtěl bych z Modrých Sviní dělat Manchester 
United, který má třicet hráčů „pod smlouvou“. 
Co by jsi slíbil hráčům při případném po-
stupu, ať už v jakékoliv sezóně? 
Nad tímhle už jsem přemýšlel. Uvažoval jsem o 
tom, že bych si třeba nechal obarvit hlavu na 
modro nebo něco takového. Ale co bych slíbil? 
Že určitě bude nějaká oslava a tam zaplatím 
část útraty… Sice to bude z jejich příspěvků, ale 
to přeci vědět nemusí... Nebo ne? (smích)                                                            



Dotazník: Marek Viták  Svině v síti... 

Nový design našich stránek 
 

Během prázdnin bylo hodně času na změny 
na našich internetových stránkách. Mezi 
největší patří zcela nový design webu a pod-
pora většiny alternativních prohlížečů. Vz-
hled stránek je nyní modernější a přehled-
nější. Další akcí bylo přidání profilu nového 
hráče Matěje Kuncíře, kterému jsme také 
zpětně dopočítali statistiku v našem týmu. 
Statistiky všech hráčů byly také rozděleny 
do několika kategorií. Kromě celkové i za 
každou sezónu zvlášť a nově i za turnaje. 
Bylo přidáno také mnoho fotografií a videí. 
Co se týče třídní sekce, ta získala nový ka-
bát o několik týdnů později. Byla komplet-
ně přepracována úvodní stránka a přidány 
další fotografie z předávání vysvědčení, ma-
turitního večírku a dalších akcí. Poslední a 
hodně důležitou změnou je nová diskuze. 
Tu jsme propojili s databázi v našem web-
hostingu a proto nad ní máme plnou kon-
trolu a nejsme závislí na jiných společnos-
tech. Nové fórum nabízí spoustu novinek, 
počínaje registrací nicku, výběrem obrázku 
a zjednodušeným přehledem nových zpráv, 
přes možnost úpravy textu a vkládání smai-
líků a upozorněním na odpovědi a soukro-
mými zprávami konče. Samozřejmě i v bu-
doucnu najdete na našich stránkách mnoho 
menších či větších novinek, již nyní vám 
můžeme slíbit například nový kvíz, jehož 
spuštění plánujeme na konec tohoto roku. 
 

Kalendář akcí: podzim 2004 
30.10. - 08:45 - pískání Karlín 4 - 3 zápasy 
  6.11. - 13:45 Motol FN - Hagibor 3 
13.11. - 13:45 Nova LFC B - Karlín 2 
20.11. - 12:30 Pivnice u Zpěváčků - Karlín 1 
21.11. - 13:45 - pískání Karlín 4 - 2 zápasy 
  4.12. - 13:45 Pivoj ZM - Karlín 6 
  4.12. - 19:00 slavnostní ukončení sezóny 
  5.12. - narozeniny - Petr Gregor (20) 
24.12. - Vánoce 

Věk : 17 let          znamení: Štír   

Jakému klubu u nás a v zahraničí fandíš? 
U nás je to jasně Sparta a v zahraničí asi Manchester... 
Tvůj oblíbený fotbalista u nás a v zahraničí? 
Karel Poborský, v zahraničí asi Henry, nebo se mi teďka 
na Mistrovství Evropy fakt líbil Arjen Robben... 
Jaký další sport kromě fotbalu preferuješ? 
Na prvním místě soft, pak třeba ještě cyklistiku a golf... 
Kdo je podle tebe největší sportovní legenda? 
Pelé, Mohammad Ali, Lance Armstrong 
Sázíš? 
Občas brambory a tak... 
Zamilované jídlo? Pokud není "od maminky",tak v 
jaké restauraci si ho dáš nejraději? 
Mám rád steaky a pizzu... A na restauraci nezáleží - 
hlavně když je to dobrý a levný... 
Máš oblíbený alkoholický nápoj? 
Tvrdýmu moc nefandím - snad jedině Tequila 
Co si vybereš-Pepsi Colu, Coca Colu, Kofolu? 
Rozhodně Coca Colu 
Jaký film považuješ za nejlepší? 
Forrest gump 
Oblíbená herečka nebo modelka? 
Na holky moc nekoukám - mám rád Toma Hankse...☺ 
Blondýny, brunety nebo rusovlásky? 
Určitě brunet... 
Který deník preferuješ? 
MF Dnes a Sport 
Máš auto? Jaké? 
Mám motorku - BMW JRS R1100 
Vysněné auto? 
Nějakej pěknej meďák… 
Tvůj ideální den? 
No asi s přítelkyní u ní na chatě… 
Oblíbená hudba a kapela? 
Poslouchám všechno - Kelly family, T-Boys a Sámer Issa 
Máš nějaké sourozence? (rozveď) 
Bohužel mám bratra…ale rozvádět se s ním nechci…. 
Nejmilejší barva? 
Modrá 
Kam do světa by jsi nejraději jel? 
Určitě bych si chtěl někde zalyžovat (třeba Aspen, Alpy) 
a pak v létě někam k moři... 
Je nějaký speciální, třeba i bláznivý zážitek, který si 
přeješ v živote prožít? 
Postup s Meteorem do první ligy nebo vyhrát v Superstar 
PRO ČTENÁŘE ČASOPISU SWINSTVO:  

 

 
Zaregistrujte se do diskusního 
fóra Modrých Sviní na adrese  
http://diskuze.modrysvine.com 
 

Naše reportáž 
 

Pohár TJ Vodochody 
          

Prvního většího týmového úspěchu dosáhly Modrý 
Svině na turnaji ve Vodochodech, když s přehle-
dem postoupily ze skupiny a jediný vstřelený gól je 
dělil od utkání o třetí místo. Nakonec jsme skončili 
sice až šestí, přesto můžeme být se svým vystoupe-
ním velmi spokojeni.  
Ve Vodochodech se sešla téměř kompletní sestava, 
chyběli jen zraněný Matěj Kuncíř, Růža a nepřítomní 
Petr Gregor s Honzou Voldánem. Proto jsme tentokrát 
místo obvyklých jednotlivých střídání točili dvě celé 
obrany a v útoku se vystřídalo dokonce pět hráčů. 
V čtyřčlenné základní skupině, z které jsme toužili 
postoupit, byli našimi soupeři dva z místních týmů, 
FK Pivochody a Klapzubova 12° a Killtec, účastník 5. 
Hanspaulské ligy. 
Právě úvodní zápas ve skupině proti Killtecu měl 
napovědět o našich postupových ambicích. V utkání 
jsme si udržovali po celou dobu mírnou převahu a 
vypracovali si i několik dobrých šancí, gól však 
nepadl ani na jedné straně. Vzhledem k vývoji zápasu 
jsme mohli být trochu zklamaní, ale získali jsme bod, 
se kterým jsme moc nepočítali. 
Po půlhodinové pauze jsme nastoupili k druhému ut- 

peř ale ještě do poločasu vyrovnal a utkání bylo 
stále otevřené. Pak ale přidal Tomáš druhou branku 
a když vzápětí potrestal Martin Mates třetím gólem 
špatně postavenou zeď soupeře, bylo o osudu utkání 
rozhodnuto.                                                                              
Semifinálový los k nám byl celkem přívětivý a děla-
li jsme si zálusk alespoň na druhé místo ve skupině, 
zaručující boj o třetí místo. V prvním utkání proti 
favorizovanému domácímu týmu jsme nepodali op-
timální výkon a na branku z prvního poločasu jsme 
již nedokázali odpovědět. Náš sen o finále se 
rozplynul, přesto nám k druhému místu ve skupině 
opět stačil jen bod. Po brance agilního Michala Sto-
doly jsme dokonce ještě čtyři minuty před koncem 
vedli, nakonec se ale radoval soupeř. Nejprve útoč-
ník přesprintoval nedůsledného Otu Dubna, Martin 
Viták míč vyrazil a dobíhající Jirka Vorba ho ve 
skluzu dopravil do vlastní sítě. Nešťastný gól nás 
hodně poznamenal a když dvě minuty před koncem 
po nepřesnosti celé obrany soupeř přidal druhý gól, 
bylo po nadějích. V semifinálové skupině jsme 
skončili poslední, přesto je to nejlepším výsledkem 
našeho týmu od loňského Sportovního dne. 

kání ve skupině. Soupeřem nám byl tým FK Pivocho-
dy, který ve svém prvním zápase utržil debakl 1:5 a 
stejně jako my potřeboval k uchování naděje na pos-
tup bezpodmínečně zvítězit. Celé utkání bylo až na 
výjimky ve znamení naší snahy o pokoření brankáře 
soupeře, která byla až do 6. minuty druhého poločasu 
neplodná. Našemu střeleckému trápení udělal přítrž 
Martin Mates, který z úhlu prostřelil gólmana a poslal 
nás do vedení. Pivochody logicky začaly víc útočit a 
přišly i šance. V poslední minutě byl útočník soupeře 
faulován Tomášem Rosenbergerem, rychle rozehrál a 
obránce nabíhající z druhé vlny málem protrhl síť. 
Naštěstí ale rozhodčí gól pro předčasnou rozehrávku 
neuznal a my jsme vedení udrželi až do závěrečného 
hvizdu. Ve druhém zápase naší skupiny porazil Kill-
tec Klapzubovu 12° 2:0 a nám tak v utkání s tímto 
soupeřem stačil k postupu bod. Nakonec jsme ale zví-
tězili 3:1 a postoupili ze skupiny jen o skóre z dru-
hého místa. Naše nejlepší vystoupení na turnaji načala 
bomba Tomáše Rosenbergera, který po chybě obrany 
nedal zblízka střelou pod břevno brankáři šanci. Sou- 

Killtec - Modrý Svině 0:0, Klapzubova 12° - FK 
Pivochody 5:1, Killtec - Klapzubova 12° 2:0, FK 
Pivochody - Modrý Svině 0:1, FK Pivochody - 
Killtec 0:2, Klapzubova 12° - Modrý Svině 1:3 
1. Killtec                   3 2 1 0  4:0  7 
2. Modrý Svině       3 2 1 0  4:1  7 
3. Klapzubova 12°   3 1 0 2  6:6  3 
4. FK Pivochody      3 0 0 3  1:8  0 
TJ Vodochody - Lynx 3:0, TJ Vodochody - Modrý 
Svině 1:0, Modrý Svině - Lynx 1:2 
1. TJ Vodochody  2 2 0 0  4:0  6 
2. Lynx                  2 1 0 1  2:4  3 
3. Modrý Svině      2 0 0 2  1:3  0 
Branky Modrých Sviní: Martin Mates 2, Tomáš 
Rosenberger 2, Michal Stodola 1 
sviňmetr: 7 sviní, nejlepší hráč týmu: Martin Mates 
Sestava Modrých Sviní: 1 Martin Viták - 6 Martin 
Mates, 11 Vítek Zahradník, 16 Ondra Mates, 2 Ota 
Duben - kapitán týmu, 91 Marek Viták, 97 Jirka 
Vorba - 9 Vojta Sůva, 7 Matěj Komanec, 10 Tomáš 
Rosenberger, 19 Michal Stodola, 4 Michal Malý 

 

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 
 

           Dánský prvoligový klub 

           Stadion FC Nantes Atlantique 

           Pražský fotbalový klub 

           Přemožitel Baníku v letošní Lize mistrů 

           Hráč Manchesteru United, přezdívka Wazza 

           Italský reprezentant, hráč AC Milán 

           Druholigový italský tým 

           Stadion v Portu, kde hraje Boavista 

 

V tajence naleznete název jednoho z evropských velkoklubů, vítěze Ligy mistrů z roku 1996. 
 

Kvíz: 
1. Který náš současný reprezentant nastřílel nejvíce gólů v českém dresu? 
a) Jan Koller 
b) Vladimír Šmicer 
c) Milan Baroš 
 
2. Dvakrát se v posledních letech střetl Feyenoord Rotterdam s českým klubem a vždy 
odešel z tohoto souboje poražen. Kdo mu však soupeřem nebyl? 
a) Sparta 
b) Slávia 
c) Teplice 
 
3. Kapitánem tehdejší Československé reprezentace na zlatém ME 1976 byl: 
a) Antonín Panenka 
b) Ivo Viktor 
c) Anton Ondruš 
 
Poznejte hráče: Český reprezentant, odchovanec Slávie Praha, účastník ME 1996, 2000, 2004, 
mistr ČR 1996, mistr Francie 1999, vítěz poháru UEFA 2001, vítěz FA Cupu 2001, vítěz anglic-
kého Ligového poháru 2001, 2003; druhý nejlepší střelec Poháru FIFA v Rijádu 1997 
 
Správné odpovědi z minulého čísla: Pavel Kuka; kvíz: 1a, 2 nic, 3b; hádanka: Jan Koller 
 

 

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. Zasílání časopisu elektronickou formou na e-mail je na-
staveno automaticky, v případě nezájmu jej můžete zrušit.. 
Tištěná podoba bude k dostání na zápasech Modrých sviní ne-
bo formou předplatného přímo do Vaší poštovní schránky. 
Cena jednoho výtisku je 10 Kč, zasílání na e-mail zdarma. 
 

 

V příštím čísle vám přineseme: 
 
Rozhovor s Vojtou Sůvou 
 
Shrnutí podzimní sezóny v Hanspaulce 
 
Profil Vítka Zahradníka 
 
Novinky z našeho webu 
 
a mnoho dalšího… 
 
Čtvrté číslo vyjde koncem prosince 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 

 

 


