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Úvodník Honzy Voldána

Aktuality

Milí tená i,
vítám Vás op t u nového dílu Swinstva.
Je to íslo váno n -novoro ní. M žete si být
tedy jisti, že je speciální. Skon il rok 2004 a i
naše podzimní sezóna. Byla pro Modrý Svin
pom rn úsp šná, i když jsme na p ímý postup nedosáhli a ani opožd ný Ježíšek nám
v era (10.1.2005) nenad lil dodate ný postup ze t etího místa. Takže t ešni ka na tom
pomyslném dortu bude chyb t. Tedy minimáln do za átku sezóny, kdy bude ješt šance
postoupit, kdyby se n jaký klub p ed námi nep ihlásil. Jaká tedy vlastn byla podzimní sezóna?
Ota Duben nám na tuto otázku podrobn
odpoví v jejím rozboru a zhodnocení. Vítek
Zahradník Vám jako hrá i p ed ním prozradí
o sob pár mali kostí ve svém profilu. Uvidíte sami, jestli se o n m dozvíte n co nového...
No a já jsem pro Vás vyzpovídal dalšího lena týmu. Tentokrát jím byl Vojta S va.
V minulém Swinstvu jsem sliboval, že další íslo p inese n jaké p ekvapení. To jsem
dodržel v podob velké váno ní sout že
„Chy si svou Svi ku“ o hodnotné ceny. Sout ž ješt probíhá a proto neváhejte a navštivte naše internetové stránky, kde také naleznete pravidla naší sout že. Ta jsou zve ejn na i
v tomto Swinstvu.
Skon il rok plný velkých o ekávání a nabitý mnoha velkými událostmi, a už v našich
životech, nebo ve sv t . Doufám, že se Vám
v n m poda ilo to, co jste cht li a že jste si ho
náležit prožili.
Do nového roku Vám za celou redakci
Swinstva a klub Modrý Svin p eji, a se Vám
v n m da í ješt lépe než v tom minulém.
Hodn št stí, lásky a úsp ch v roce 2005.
Nashledanou op t u dalšího Swinstva, které
už ponese po adové íslo 5.

Zápis z klubové sch ze

M jte se svinsky dob e...
...za redakci Váš Honza Voldán

17. prosince ve er se v Kobyliské restauraci
D evák sešly Modrý Svin k v po adí již t etí
klubové sch zi. Témat k jednání bylo opravdu
hodn , takže vzhledem k nedostatku místa m žeme zve ejnit jen krátké shrnutí. Kompletní
zápis ze sch ze je k nahlédnutí na internetových stránkách klubu.
• Klubové p ísp vky na p íští sezónu byly
vzhledem k úsporám sníženy na 250 K .
• B hem jednání o podob p ihlášky na jarní
sezónu se tým dohodl na pátku jako na oficiálním hracím dnu, za h išt byly zvoleny Nové
Kbely, Podvinný Mlýn a Karlín, pískat bychom m li t i dvojzápasy a sezóna by pro nás
m la kon it nejpozd ji 19. ervna.
• Nov zavedena byla týmová pokladna. Od
p íští sezóny budou zpoplatn ny žlutá (20 K )
a ervená karta (50 K ), hattrick (20 K ) a neomluvená absence (20 K ).
• Projednávala se možnost zimních trénink
v hale naší bývalé školy - Gymnázia Ústavní.
Pokud se nám poda í dohodnout s pronajímatelem t locvi ny, m ly bychom se scházet každou sobotu odpoledne.
• První ervencový týden by se m lo uskute nit tradi ní letní týmové soust ed ní. O možných lokalitách se zatím jedná...
• Pokud dostaneme op t pozvánku, tak se i letos zú astníme dvou letních turnaj . Krom
prestižního Velt ž Open pojedeme obhajovat i
šesté místo na Pohár TJ Vodochody.
• Po dlouhém odkládání se snad s kone nou
platností rozhodlo o nákupu klubového oble ení. V sou asné dob ekáme pouze na návrhy
nového týmového loga, které by mohlo nahradit dosavadní znak navržený Michalem.
• P edsezónní p íprava bude opravdu pestrá.
Poprvé si vyzkoušíme Ligový pohár Hanspaulky a tém jisté je p átelské utkání s Pivojem
na jeho h išti v Záb hlicích. V jednání je ú ast
na b eznovém miniturnaji tým 7. a 8. ligy a
ješt další dva p áteláky, o míst a datu konání
se rozhodne b hem ledna.

Téma ísla...

Postup? Chyb lo málo...
Až na t etí pokus se nám poda ilo dokon it sezónu v horní polovin tabulky, a
to dokonce rovnou na t etím míst . P ímý
postup, o který jsme bojovali do posledního kola, nám sice t sn unikl, p esto jsme
dosáhli nejv tšího úsp chu v historii klubu
a p i možných zm nách ve složení vyšších
lig máme stále šanci dodate n postoupit.
O našich úsp ších a nezdarech v uplynulé
sezón více v následujícím lánku.
Ješt p ed oficiálním za átkem sezóny si
první úsp ch p ipsalo naše vedení. Z rozpadající se Velt že získalo bez finan ní náhrady
krom Tomáše Rosenbergera, který u nás dosud hostoval, i Mat je Kuncí e. Ten m l rozhýbat náš asto pon kud statický útok. Svou
úlohu splnil stoprocentn , p estože byl nucen
hrát v obran . Ostatn celá defenzíva v této
sezón vícemén zastínila útok, když vedle
slušného pr m ru 1,5 obdržené branky na
zápas dokázali obránci vst elit více než dv
t etiny všech našich gól !
I p es posílení kádru se nám op t nevyhnuly
problémy se sestavou. Kombinace startu na
vysokých školách, prom nlivého po así a listopadového p esunu hracích termín na sobotu vykonala své a na n která d ležitá utkání jsme lepili sestavu na poslední chvíli. Honza Voldán svou sporadickou docházku ješt
omezil a p estal hrát úpln , Jirka Vorba zvolil
sice opa ný trend, p esto víc než dva zápasy
nestihl a i jarní stálice jako Jakub R ži ka nebo Petr Gregor starty neplýtvaly. P íliš úzký
kádr nás pak ve dvou p ípadech stál výhru.
Nová ek Hanspaulky, Sm s pražských es, se
zdála být ideálním soupe em na rozjezd. Nerozhodily nás ani dv chyby Martina Vitáka a
vyhráli jsme v klidu 4:2. Parádní entrée se
povedlo Mat jovi Kuncí ovi, který p i svém
oficiálním debutu v týmu dva góly dal, na
další p ihrál a byl hlavní hv zdou utkání.
Zápasu s Traktorem humus jsme se mírn obávali, p esto jsme dokázali sehrát vyrovnanou partii a o vít zství nás p ipravila jen sm la v nastaveném ase. O týden pozd ji jsme si

v pohod pohráli s Válcovnou plechu a definitivn zakotvili na špici tabulky.
Dosud nevýrazné Bohnice m ly být z t ch
snadn jších p ekážek na cest za postupem a
pr b h zápasu tomu odpovídal. B hem t í
minut druhého polo asu jsme ale p išli o
dvoubrankové vedení a pak už ú adovala klasická dvojice Róza-rozhod í. Výsledkem bylo p ed asné ukon ení zápasu, kontumace utkání ve prosp ch soupe e a dvouzápasový distanc pro Tomáše. To jsme ješt netušili, jaký
fatální dopad m že naše jediná porážka mít...
Po tak ka nekone né t ítýdenní zápasové
pauze p išel hned dvojitý direkt. Festival zahozených šancí proti Lazarethu znamenal
další bodovou ztrátu, navíc jsme jen pár hodin poté ztratili na zbytek sezóny v té dob
nejlepšího hrá e - Mat je Kuncí e. A k tomu
hned za p t dní zápas pravdy s rozjetým Yamatem. Dobrou zprávou byla snad jen forma
Ondry Matese, který se p esunul do branky.
Utkání s Yamatem jsme však nakonec se št stím zvládli a vyd ená výhra nás udržela
v postupové h e. Pot ebovali jsme ale vyhrát i
oba následující zápasy s Motolem a Novou.
Ani v jednom p ípad se to sice nepoda ilo,
proti Motolu vinou slabší sestavy a proti Nov LFC kv li sm le v koncovce, p esto nás to
p i konstelaci ostatních výsledk nemuselo až
tolik mrzet.
Oslabená Pivnice u Zp vá k nám po p edchozích nezdarech p išla náramn vhod a naši
st elci si mohli vylepšit statistiky. Výhra 12:0
navíc z tabulek vymazala osm m síc starý
rekordní zápis dosažený pikantn proti poslednímu soupe i v sezón - Pivoji. Tentokrát
sice utkání tak snadné nebylo, upacht né
vít zství 3:2 nám p esto krom jistoty t etího
místa p ineslo i jistou postupovou nad ji.
Jaká tedy byla sezóna Podzim 2004? Už te
m žeme íci, že byla jednozna n úsp šná. A
až se nám poda í vyhrávat i v zápasech s vyrovnanými soupe i, m žeme myslet ješt výš.
Uvidíme, ve které lize budeme mít na ja e
možnost své zkušenosti prodat...
otd

Kronika sezóny

25.8. - FC F*C* (Podvinný Mlýn) - p átelsky
V útoku jsme podali pom rn dobrý výkon a
vzhledem k n kolika nast eleným ty ím v druhém
polo ase se dá hovo it o velké sm le. Nelze ale
nevid t, jaké problémy m la naše obrana s rychlými protiútoky soupe e, které jsme mu nabízeli
hlavn vlastními chybami v rozehrávce. Celkov
šlo ale o kvalitní p ípravu na sezónu, kde naše
výkony byly o n co lepší. Stále platí, že jsme ješt
nevyhráli ani v jednom p átelském utkání...

Výsledek: 2:1 (0:1)

Branky: 48. Martin M., 59. R ža
Sestava: Ondra - R ža, Martin M., Vítek, Marek, Ota Vojta, Róza, Petr, Michal S.
Nejlepší zápas: Ondra, R ža
Svi metr: 6,5 svin (kvalitní)

Výsledek: 3:3 (1:2)

Branky: 10. Michal S., 39. Martin M., 52. Ondra
Sestava: Michal - Ondra, Martin M., Ota - Michal S., Róza
Svi metr: 5 sviní (standard)

30.8. - Sm s pr. es (Podvinný Mlýn) - 1.kolo liga
V prvním utkání jsme nepodali ideální výkon, ale
po ítají se dva body a ty jsme uhráli. Sm s pražských es nem la mnoho možností ke skórování,
p esto se jí poda ilo prom nit dva náhodné brejky. Naopak my jsme zahodili n kolik tutovek. Utkání bylo ovlivn no pr trží mra en, kv li které
muselo být nakonec i p ed asn ukon eno.
Výsledek: 4:2 (3:1)

Branky: 9. a 23. Kunca, 29. Mat j, 31. Róza
Sestava: Martin - Ondra, Vítek, Jirka, Martin M., Ota, Kunca
- Róza, Michal, Mat j, Vojta
Nejlepší zápas: Mat j, Kunca
Svi metr: 6,5 svin (kvalitní)

Naše šatna p ed zápasem s Pivnicí u Zp vá k . Zleva Michal, Róza, Marek,
Ondra, Martin Mates, Vítek a Ota

16.9. - Válcovna plechu (Karlín) - 3.kolo liga
Zápas jsme odehráli p esn tak, jak jsme pot ebovali. Rychle jsme dali dv branky a vedli. Soupei se sice poda ilo z ojedin lé akce snížit, p esto
jsme si vít zství v poklidu pohlídali a ješt v záv ru dva góly p idali.
Výsledek: 4:1 (2:1)

Branky: 2. Martin M., 16. Kunca, 46. Petr, 56. vlastní
Sestava: Martin - R ža, Ondra, Ota, Martin M., Kunca Michal, Róza, Petr, Vojta
Svi metr: 7 sviní (velmi kvalitní)

23.9. - Bohnice FC (Podvinný Mlýn) - 4.kolo liga
Utkání plné emocí bylo nakonec p ed asn ukoneno rozhod ím, protože Róza podle n j p íliš pomalu opoušt l h išt po ervené kart . V zápase
samotném jsme byli po v tšinu asu lepší a k vyrovnání soupe i pomohl jen podmá ený terén. Naše sm la byla, že rozhod í se bál a nechal se zastrašit soupe em. Róza ale ud lal chybu a už pon kolikáté neudržel nervy. Bohužel nás to tentokrát stálo body. Je to škoda, protože jsme hráli z
jednoduchým soupe em. Na jednání disciplinární

komise bylo rozhodnuto o kontumaci utkání ve prosp ch soupe e a Róza dostal trest na dva zápasy.
Výsledek: 3:3 (3:1), nedohráno, kontuma n 0:6

Týmová fotka ze zápasu s Pivojem. Naho e Kunca, R ža, Róza, Martin Mates,
Petr, Michal, Vojta, dole Mat j, Vítek, Ota, Marek, Ondra, Martin a Honza.

9.9. - Traktor humus B (Hagibor) - 2.kolo liga
Ve srovnání s prvním zápasem jsme podali daleko
lepší výkon, ale tentokrát to na vít zství nesta ilo.
P esto se nemusíme styd t. Kdyby se nám poda ilo v nastaveném ase lépe odkopnout mí , mohli
jsme i vyhrát, p esto je remíza nejspíš spravedlivým vyjád ením d ní na hrací ploše.
Výsledek: 1:1 (0:0)

Branky: 60. Róza
Sestava: Martin - Michal S., Ondra, Ota, Kunca - Róza, Petr,
Mat j, Michal
Nejlepší zápas: Róza
Svi metr: 7,5 svin (velmi kvalitní)

21.10. - Yamato Day 02 (Karlín) - 7.kolo liga
V prvním polo ase jsme nehráli v bec dob e,
chyb la hlavn p echodová fáze a ast jší st elba.
V druhé p li jsme se za ali dostávat do hry a dv ma š astnými góly nakonec strhli vít zství na
svou stranu...

Branky: 3. a 15. Kunca, 24. Michal S.
Sestava: Martin - Michal S., Martin M., Ota, Kunca - Vojta,
Róza (52.), Petr
Nejlepší zápas: Michal S.
Svi metr: 6 sviní (standard)

6.11. - Motol FN (Hagibor) - 8.kolo liga
Vzhledem k oslabenému kádru byla remíza z ejm maximem, kterého jsme mohli v dané situaci
dosáhnout. V kompletní sestav bychom ale Motol ur it porazili.
Výsledek: 1:1 (1:1)

Branky: 20. Ota
Sestava: Michal - Ota, Vítek, R ža - Róza, Vojta, Martin
Nejlepší zápas: Ota, Michal, Vojta
Svi metr: 6 sviní (standard)

20.11. - Pivnice u Zp vá k (Karlín) - 10.kolo liga
P estože jsme vysoko vyhráli, neodehráli jsme p íliš dobré utkání. Špatné p ihrávky se dají svést na
t žký terén, ale stejn bylo na všech hrá ích vid t,
že si cht jí dát gól a jen málo se p ihrávalo. Zahodili jsme velké množství šancí. I tak nás ale tento
zápas pot šil, a koliv to bylo povinné vít zství...
Výsledek: 1:1 (1:1)

Branky: 2., 19., 50. a 60. Martin M., 32., 43. a 45. Marek,
22. a 40. Martin, 24. z pen. a 52. Ondra, 3. Róza
Sestava: Ondra - Martin M., Ota, Vítek, Marek - Róza, Michal, Martin
Nejlepší zápas: Martin M., Martin, Marek
Svi metr: 6 sviní (standard)

Martin Mates oslavuje sv j t etí gól do sít Pivnice u Zp vá k .

13.11. - Nova LFC B (Karlín) - 9.kolo liga
Z naší strany to byl dobrý zápas. Výborn jsme
bránili a v útoku byly k vid ní kombinace i šance.
Škoda, že jsme nedokázali vst elit druhou branku.
Výsledek: 1:1 (0:0)

Branky: 41. Martin
Sestava: Ondra - Jirka, Vítek, Martin M., Marek - Michal,
Martin, Róza, Vojta,
Nejlepší zápas: Jirka
Svi metr: 8 sviní (velmi kvalitní)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

16.10. - Lazareth (Císa ská louka) - 6.kolo liga
Na neoblíbené Císa ské louce jsme odehráli t žké
utkání, hlavn díky tomu, že jsme nemohli st ídat.
V tšinu zápasu jsme m li mírnou p evahu, ale bohužel jsme nedokázali prom nit ani vyložené šance. Hlavn Martin Mates m l n kolik slibných
p íležitostí. Ztratili jsme tak zbyte n bod, který
nám v kone ném ú tování hodn chyb l.
Výsledek: 0:0

Sestava: Ondra - Michal S., Martin M. - Róza, Vojta
Svi metr: 5 sviní (standard)

Týmová porada p ed druhým polo asem utkání s Pivojem.

I na takovémto terénu se ob as musí hrát fotbal...

4.12. - Pivoj ZM (Karlín) - 11.kolo liga
Jistá p emotivovanost a snaha o co nejvyšší vít zství nás málem stála celý zápas. P es zhušt nou
obranu jsme se t žko prosazovali, navíc jsme vyráb li chyby v obran , které soupe se št stím trestal, když ze t í st el na branku dal dva góly. Faktem ale z stane, že v posledním zápase sezóny
jsme vyhráli pom rn zasloužen ...
Výsledek: 3:2 (1:1)

Branky: 6. Petr, 45. Róza, 48. Martin M.
Sestava: Ondra - Vítek, Martin M., Ota, Marek, R ža, Vojta Róza, Mat j, Michal, Petr, Martin
Nejlepší zápas: Vítek, Petr
Svi metr: 6 sviní (standard)

Kone ná tabulka 8.D ligy

Traktor humus B
Bohnice F.C.
Modrý S vin
Motol FN
Nova LFC B
Yamato Day 02
Sm s praž. es
Piv. u Zp vá k
Válcovna plechu
Lazareth
Pivoj ZM

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8
7
5
5
5
4
2
2
1
3
2

1
2
4
3
2
3
1
0
2
2
2

1
1
1
2
3
3
7
8
7
5
6

44:20
58:25
28:15
29:25
48:17
18:11
18:44
10:38
11:38
16:27
12:32

Pozn.: Tým m Lazareth a Pivoj ZM bylo ode teno 6 bod za nepískání.

17
16
14
13
12
11
5
4
4
2
0

Hodnocení hrá

…

Hv zdy, d í i, smola i i

Duben
Otakar
11.9.1984
obránce #2
Bilance P2004
9 1 1 2 0 0

Kuncí
Mat j
12.2.1985
obránce #44
Bilance P2004
4 5 3 8 0 0

Mates
Martin
20.3.1985
obránce #6
Bilance P2004
9 8 9 17 0 0

Gregor
Petr
5.12.1984
úto ník #8
Bilance P2004
5 2 0 2 0 0

Hodnocení Swinstva : 1Stodola
Michal
10.6.1984
obránce #19
Bilance P2004
5 2 0 2 0 0

Hodnocení Swinstva : 2Rosenberger
Tomáš
6.8.1984
úto ník #10
Bilance P2004
11 4 6 10 1 1

Hodnocení Swinstva : 2Zahradník
Vítek
29.8.1984
obránce #11
Bilance P2004
6 0 1 1 0 0

Hodnocení Swinstva : 3

Po 39 utkáních se do kal premiérového gólu a hned toho s p ízviskem „hodn d ležitý“. Za ídil totiž
remízu s Motolem, která nás v kone ném ú tování udržela na t etím
míst . Jako druhý v po adí po Tomáši Rosenbergerovi na al pátou
desítku start za Svin a nenechá si
ujít tak ka žádný zápas týmu v lize.

Naše letní posila se uvedla skv le dv ma góly a asistencí v podstat
sama porazila Sm s pražských es.
Ve ty ech zápasech Mat j nasbíral
osm bod a byl t etím nejproduktivn jším hrá em týmu v této sezón . Kdyby se uprost ed sezóny
t žce nezranil, m li jsme ur it
v tší šance na postup do 7. ligy.

Kone n protrhl st eleckou sm lu
a stálo to za to. S pr m rem dvou
bod na zápas jasn nejproduktivn jší Svin , a koli kv li nedostatku
bek musel hrát v obran . V tšina
úto ných akcí ale šla práv p es
n j. Nebýt minely v utkání s Pivojem, zasloužil by absolutorium.
Vybrán do All-star týmu 8.D ligy.

Sezónu dokon il tam, kde jí za al v brance. P vodn jen záskok na
polo as p áteláku odchytal kv li
absenci Martina Vitáka d ležité zápasy proti Lazarethu a Yamatu a
nová branká ská jedni ka byla na
sv t . Výborn si rozumí s obranou a stále si drží výte ný pr m r
jedné inkasované branky na zápas.

Autor gólu sezóny. V p edposlední
minut utkání s Yamatem si nab hl
na Rózovu p ihrávku a získal pro
nás nejd ležit jší vít zství v sezón . Obranné úkoly plnil s p ehledem, ale snažil se i hodn podporovat ofenzívu. Škoda, že nemohl
nastoupit ve více zápasech, ur it
bychom s ním byli siln jší.

Michal zopakoval sv j jarní dvougólový p ísp vek, z celkového pohledu to ale pro n j nijak zvláš úsp šná sezóna nebyla. Krom p áteláku s FC F*C* se mu hern da ilo, pro jeho kli ky však soupe ovi
obránci velké pochopení nem li.
Na klí ová utkání s Novou a Motolem bohužel dorazit nemohl.

Hodnocení Swinstva : 3Mates Ondra
21.9.1987
br./obránce #16
Bilance P2004
4 3 2 5 0 0
6 6 1,00 2 0 0

Hodnocení Swinstva : 1Viták
Marek
19.11.1986
obránce #15
Bilance P2004
4 3 1 4 0 0

V nemnoha zápasech, ve kterých
nastoupil, byl vždy jednou z opor
týmu. Jako t etí hrá Sviní dosáhl
hattricku, i když jen v utkání s podpr m rnou Pivnicí u Zp vá k .
asto se mu ale stává, že prováhá
nejvhodn jší as na p ihrávku a
šanci „zazdí“. Možná kdyby ob as
hrál mén na sebe, byl by jeho bodový p ísp vek o dost vyšší.

Hodnocení Swinstva : 2

Hodnocení Swinstva : 1R ži ka
Jakub
4.12.1984
obránce #23
Bilance P2004
4 1 0 1 0 0

Hodnocení Swinstva : 2
Vorba
Jirka
7.4.1985
obránce #14
Bilance P2004
2 0 0 0 0 0

Jirkova výsledná známka není až
tak výrazem jeho herních výkon ,
jako jeho celkového p ínosu pro
tým. Pouhé dva odehrané zápasy
totiž nejsou zrovna dobrou vizitkou. V utkání se Sm sí nasko il
jen na jedno st ídání, a tak dokázat,
že fotbal hrát umí, mohl jen v zápase s Novou LFC. Snad to na ja e
bude o n co lepší...

Hodnocení Swinstva : 4

ztracenci - prost Svin

Kone n ! Až jako poslední len
základního kádru si p ipsal do statistiky alespo bod. Jeho st elu do
ty e dorazil do branky Pivnice
Martin Viták. Snaha celého týmu,
aby se Vítek kone n trefil a naše
povzbuzování zmátlo rozhod ího
natolik, že branku v zápise p ipsal
omylem Vítkovi! Defenzivní úkoly
ale plnil jako tradi n s p ehledem.

Hodnocení Swinstva : 2-

Komanec
Mat j
20.9.1984
úto ník #7
Bilance P2004
3 1 0 1 0 0

Malý Michal
12.8.1984
br./úto ník #4
Bilance P2004
6 0 1 1 0 0
2 2 1,00 0 0 0

A koliv Petrova ú ast na zápasech
nijak oslnivá nebyla, dal dva sice
š astné, p esto d ležité góly a splnil svou povinnost st elce. Proti
Válcovn nás uklidnil brankou na
3:1 a v klí ovém zápase s Pivojem
otev el v 6. minut skóre. Kdyby
v koncovce ast ji zachoval chladnou hlavu, mohlo to být ješt lepší.

Kdyby se hned v úvodním kole nepostavil do st ely Martina Matese a
kuriózn tak nevst elil sv j pátý
gól za Svin , možná že by si nezaujatý pozorovatel ani nevšiml, že
za nás Mat j v této sezón v bec
hrál. Po así ani škola totiž jeho docházce p íliš nep ály a tak se jeho
zápasový ú et zastavil na ísle t i.

Typický p íklad špatného výb ru
postu. Branká s celkem dobrými
p edpoklady mrhá svým talentem
v útoku, kde však na sebe upozoruje pouze svou neschopností trefit
branku z jakékoliv pozice. To, že
své jediné ocen ní pro nejlepšího
hrá e zápasu získal jako branká , je
toho snad nejlepším d kazem.

Pan Nenapravitelný. Když v utkání
s Bohnicemi uvid l chvíli p ed
koncem ervenou kartu, netušili
jsme, že tento moment nás v kone ném ú tování možná p ipravil o
postup. Ústup ze slávy zaznamenal
i na h išti, už nebyl tak jasným
v dcem jako v minulých sezónách.
Na ja e má ur it co napravovat.

Výrazn zlepšil svou docházku, ale
to je bohužel asi tak všechno.
V útoku se prost ne a ne prosadit.
Nedokáže udržet po ádn mí a
p esnou p ihrávku od n j aby pohledal. V n kterých zápasech musel p i nadbytku úto ník alternovat v obran a ukázal, že tam by
mohla být jeho budoucnost.

Zm na, s kterou p ed sezónou poítal jen málokdo. Dlouholetá branká ská jedni ka oporou útoku? Ale
p ed asem ješt nemyslitelné se
stalo skutkem. Martin sám cítil, že
po zran ní kolena už to prost není
ono a p epustil své místo Ondrovi.
Od té doby zabodoval v každém
zápase, ve kterém nastoupil.

Pozn.: Statistika u hrá

Hodnocení Swinstva : 4
S va
Vojta
12.3.1985
úto ník #9
Bilance P2004
8 0 0 0 0 0

Hodnocení Swinstva : 4

- zápasy, góly, asistence, body, karty; u branká

Tabulka nahráva

Ú ast na zápasech

Hrá sezóny - hlasování

11 - Tomáš Rosenberger
9 - Ondra Mates, Martin Mates,
Ota Duben
8 - Vojta S va, Michal Malý,
Martin Viták

Hodnocení Swinstva : 2-

zápasy, obdržené góly, pr m r na zápas, vychytané nuly a karty

Tabulka st elc

8 - Martin Mates
5 - Mat j Kuncí
4 - Tomáš Rosenberger
3 - Ondra Mates, Martin Viták,
Marek Viták
2 - Michal Stodola, Petr Gregor
1 - Jakub R ži ka, Ota Duben,
Mat j Komanec

Hodnocení Swinstva : 3
Viták Martin
7.8.1984
br./úto ník #3
Bilance P2004
4 3 4 7 0 0
4 7 1,75 0 0 0

9 - Martin Mates
6 - Tomáš Rosenberger
4 - Martin Viták
3 - Mat j Kuncí
2 - Ondra Mates
1 - Marek Viták, Michal Malý,
Vítek Zahradník, Ota Duben

7 - Ondra Mates, Martin Mates
3 - Mat j Kuncí
2 - Martin Viták, Marek Viták
1 - Petr Gregor, Tomáš Rosenberger,
Ota Duben, Vítek Zahradník

Tabulka produktivity

17 - Martin Mates
10 - Tomáš Rosenberger
8 - Mat j Kuncí
7 - Martin Viták
5 - Ondra Mates
4 - Marek Viták
2 - Ota Duben, Michal Stodola,
Petr Gregor
1 - Vítek Zahradník, Michal Malý,
Mat j Komanec, Jakub R ži ka

Ideální sestava

[¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ]
Ondra Mates (10)
Jakub R ži ka (6) Marek Viták (7)
Martin Mates (8)
Tomáš Rosenberger (6)
Martin Viták (6)

25 otázek pro…

Vojta S va
12.3. 1985
post: úto ník
íslo dresu: 9
v týmu od: zá í 2002

Honza Voldán

Je velkým životním optimistou a vtipálkem t lem i duší. Pat í do „staré gardy“ Sviní, která se probíjela první sezónou. Do hry se vždy vrhá naplno, i když
se mu t eba zrovna neda í. Jeho pov stná pati ka, která se mu ne vždy poda í
(nebo vždy nepoda í?) se stala legendou
a on sám se považuje za „vycházející
hv zdu“ Sviní ( ) - Vojta S va! Pokud
o n m chcete v d t víc, tak t te dál.
Jak jsi spokojen s uplynulým rokem? Podailo se ti dosáhnout toho, eho jsi dosáhnout
cht l?
No, asi jo. P ežil jsem maturitu, dostal se na
školu, na kterou jsem cht l, chodím s nejúžasn jší holkou pod sluncem... Myslím, že si vážn
nem žu st žovat.
Takže Silvestr a váno ní svátky jsi si asi
vychutnával, ne?
Silvestr jsem si vychutnával neoby ejn , p eci
jen jsem byl s lidma, co mám nejradši...
S t ma Vánocema to už bylo horší. Popravd
jsem se zastavil až v pátek nave er, takže n co
jako váno ní atmosféru se mi p edtím moc vnímat neda ilo, ale pak se to obrátilo. Nest žuju
si.
Jaký byl vlastn Ježíšek u S vovic rodiny?
Jak to myslíš? U S v je vždy všechno skv lý!
Pokud se ptáš na bohatost, tak teda poprav
d stromek za t ma dárkama nebyl vid t. Dostal jsem toho dost. No a co se tý e atmosféry,
tak jsme se nezapomn li pohádat ani na St drej den, takže klasika.
Co ekáš od nového roku? Pat íš mezi ty, co
si dávají p edsevzetí? Pokud ano, tak jaká?
To ur it ne, protože p edsevzetí jsou p ece od
toho, aby se porušovala! Žádný jsem si nedal.
Poj me k fotbalu. Prvním velkým p estupem letošního roku je Jarošík v odchod z
CSKA Moskva do Londýna. Jaký na to máš
názor jako fanda jeho mate ského klubu?

Myslíš, že se prosadí? Vím, jak byl v CSKA spokojen...
Hm, to jsi m dostal... Na tohohle kluka jsem už
skoro zapomn l a ta informace mi unikla. Za což
m že škola - m j nejv tší požíra asu. Vím, že se
mu v Moskv docela da ilo. Ale ty bys do Londýna
snad necht l? Prosadit by se mohl, má dobrou kopací techniku, je vysokej, prost správnej fotbalista,
p jde hlavn o št stí.
Jak se díváš na to, když klub koupí št drý mecenáš a rychle do n j „napumpuje“ mnoho pen z,
aby ho dostal na vrchol pokud možno co nejrychleji, jako je tomu v p ípad Abramovi e v
Chelsea?
Kdyby se n co podobnýho p ihodilo Spart , tak
M že se samoz ejm stát,
bych nebyl naštvanej.
že p ijde o práci spousta nad jnejch fotbalist a
majitel m p jde opravdu jen o to, vyždímat co nejvíc a pak odejít - jenže podle m to Chelsea docela
pomohlo... Necháme se p ekvapit, jak to bude dál.
Chelsea má modrou barvu jako klubovou. Stejn
tak i Modrý Svin hrají v modré. Našel by jsi n jakou podobnost mezi t mito týmy krom barvy
dres ?
Nech m chvilku p emýšlet....NE..?
Jsi spokojen s tím, jak se našemu týmu da ilo
v podzimní sezón ?
Po výsledcích v p edchozích sezónách, kdo by spokojenej nebyl. Ta jediná prohra zamrzí, ale ud lali
jsme velkej krok kup edu a za tímhle se prost ohlížet nem žeme.
Vzpomn l jsem si na jednu spojitost s Chelsea - taky
nevyhráli titul, ne?
Byla n jaká v c, která se ti nezamlouvala? N co,
co by jsi kritizoval jako naší dlouhodobou chybu?
Ne, asi ne. Je pravda, že se trošku zm nila myšlenka, se kterou jsme Svin zakládali. Tedy sejít se
všichni, i když nebudeme spolu ve škole, zahrát si a
„bejt v pohod “. Místo toho te n který lidi nechodí v bec a náš tým prahne po vyšších a vyšších
p í kách, ligách...ale to se vlastn dalo ekat...
V zm n myšlenky, se kterou jsme Modrý svin
zakládali, s tebou pln souhlasím. Takže postup
t neláká?
To je t žká otázka, samoz ejm že by bylo hezký zahrát si aspo jednu sezónu sedmi ku. Nahán li by
jsme pak strach soupe m, kdyby jsme spadli zpátky. Jak už jsem ale jednou íkal, m lo by jít p edevším o to, aby jsme si zahráli a byli v pohod a obávám se, že to se nám v sedmý lize nep ihodí.

Tedy postup za každou cenu (r zná h išt a
termíny) asi odmítáš?
To je to samý, a už postoupíme se svýma termínama nebo s ur enýma. V tom rozdíl nevidím.
Když to teda nebudou všední dny v dobu, kdy
bychom se kv li škole nesešli.
Takže by ti nevadilo jezdit jednou na Jižní
m sto a po druhý zase do Suchdola a vždycky
v jiné dny?
Zase tolik ne - máme auta...
Jak by jsi ohodnotil svoje výsledky v sezón ?
Jsi se svou výkonností a fyzi kou spokojen?
Tak te jsi m po druhý dostal, poprskal jsem
smíchy monitor... Vezmu to od konce. Jsem starej sklerotik, takže jsem si bohužel pravideln
na každej zápas Sviní fyzi ku vzít zapomn l, takCo se tý e výkon ,
že tu hodnotit nem žu..
jak bylo e eno v nadpisu, jsem vycházející
hv zda týmu, takže nic moc, ale o ekávám zlepšení a snad k tomu pom žou i nový kopa ky.
Jak vidíš svojí pozici v mužstvu? Kde myslíš,
že mu jsi nejvíce platný (na jakém postu)?
Asi narážíš na moje zaskakování na míst obránce v posledních n kolika zápasech. Pokusím
se p íští sezónu dokázat, že pat ím do útoku!
A uvidíme op t „Vojtovu pati ku“?
Jo, ale v modifikovaný form . Cht l bych jí p ed lat na takzvanou ú elovou pati ku, která bude
stát na za átku nejlepších akcí našeho týmu.
Jak jsi ty vnímal slovní poty ku po zápase a
na internetových stránkách s Pivojem? A co
lánek Novy LFC na sportovninoviny.cz?
lánek od Novy jsem si na doporu ení po delší
dob p e etl a opravdu m naštval. No a k poty ce s Pivojem - nemaj na nás hern , tak se do
nás musej poušt t aspo na diskuzi. Být jima,
tak ud lám týmovou istku a vyhodím všechny
buzeranty! (Odpov di vyjad ují pouze stanovisko Vojty S vy, poz.red.)
Plánují se tréninkové hodiny v t locvi n
Gymnázia Ústavní. Jsi pro i p es menší finan ní zát ž?
Zrovna dneska jsme o tom mluvili s Martinem
Vitákem. Jsem ur it pro! Dv ho ky týdn plus
n jaký ten peníz m že ob tovat každej z nás, ne?
Myslím, že by to bylo i dobrý odreagování te
ve zkouškovým období.
Jak to s tebou vlastn vypadá ve škole?
Je to p kn složitý, sice mi už zbývají jenom t i
zkoušky, ale ty nejd ležit jší. Snad to zvládnu.
Rád bych se tam udržel, je to fakt skv lá škola.
IES FSV UK - musím d lat reklamu...
Co íkáš na nov schválený sazebník pokut a
vklad do klubové pokladny?

Vážn jsem rád, že se mi ho poda ilo spolu s dalšími odmíta i trochu zredukovat. P išlo mi to jako
p kná kravina, ale když to v tšin p ijde jako dobrej nápad, co m žu d lat.
Zú astnil jsi se už naší váno ní sout že, která
stále ješt probíhá?
Bohužel jsem to o Vánocích nestihnul a te jsem
rád, že mám as v bec na rozhovor s tebou. Ne, a
asi nezú astním, ale p íšt ur it jo, vynasnažím se.
Co na nápad se sout ží íkáš? Byl by jsi pro,
kdyby se n kdy zase po ádalo n co podobného?
Jo, p ijde mi to jako super v c, tohle p ece ke špi kovejm tým m pat í. T eba to p itáhne nový
fanoušky, pop . sponzory...
M l by jsi i mimo sout ž zájem o n jaké klubové
p edm ty? Pokud ano, tak o jaké p edevším?
Samoz ejm že chci hlavn karty! P kn si je cinknu
a budu vás všechny obírat v pokeru - jako správná
svin ... Vážn , ty karty se mi moc líbí a jak už
jsem se r zn n kolikrát zmínil, cht l bych bombra
se sviní na zádech, ale to není moc levná záležitost.
Podložku pod myš bych možná taky bral. Dal bych
si jí k novýmu po íta i.
Co íkáš jako fanoušek Sparty na náhlou zm nu
trenéra?
Jsou v ci, který i klidnýmu fanouškovi týmu dokážou hnout žlu í a to, co provedlo vedení Sparty s
Franzem Strakou, je jedna z nich. Spros árna nejv tší! Sice H ebík za to zas až tak extra nem že, ale
štve m taky. Moc se net ším, až zase za neme hrát
na po ádnýho (jak H ebík íká) defenzivního štíta a
brutáln fyzicky náro nej fotbal. Myslím, že si pár
hrá moc nezahraje - t eba Zelenka... Nevím, jestli
to bude zrovna ku prosp chu v ci, p eci jen se hrá i
tak rychle zm nit nedají. Chvilku to možná m že vypadat, že to fachá, ale ono jim za chvíli dojdou síly
a co potom?
Co si myslíš o na ení Straky z užívání kokainu?
V íš tomu?
V žádným p ípad , je to všechno spros árna. Po
tom, co ud lali, k nim žádnej po ádnej trenér, kterej
bude co se tý e prach "za vodou" nep jde.
A co podez ení z korupce?
Myslíš jako že by Sparta podplácela? No jist , že to
d lá! Každej tým v eský lize musí podplácet, mohl
by hrát sebelíp, ale rozhod í je bohužel pánem na
h išti.
Cht l by jsi ješt n co tená m Swinstva sd lit?
Snad jen, že p eju všem Sviním hodn št stí v sezón a mám prosbu na fanynky, pokud teda budeme v
tý sedmi ce:
„Cho te ve v tším po tu, vždy jsme nad jnej tým
plnej pohlednejch hrá , tak pro se nezastavit jednou týdn na zápase?“
hv

Dotazník: Vítek Zahradník
V k : 20 let
znamení: Panna
Jakému klubu u nás a v zahrani í fandíš?
U nás Slávie, jinak Manchester nebo Real...
Tv j oblíbený fotbalista u nás a v zahrani í?
U nás Pája Nedv d a jinde t eba Raúl...
Jaký další sport krom fotbalu preferuješ?
Floorball
Kdo je podle tebe nejv tší sportovní legenda?
Pelé
Sázíš?
Nikdy!
Zamilované jídlo? Pokud není "od maminky",tak v
jaké restauraci si ho dáš nejrad ji?
Smažák kdekoliv, pá na tom není co po*rat...
Máš oblíbený alkoholický nápoj?
Pivo
Co si vybereš - Pepsi Colu, Coca Colu, Kofolu?
To je mi šumák...
Jaký film považuješ za nejlepší?
Za nejlepší? Copak sem n jakej kritik?
Oblíbená here ka nebo modelka?
Sophie Marceau
Blondýny, brunety nebo rusovlásky?
Jak kdy, ale rusovlásky nikdy...
Který deník preferuješ?
Lidovky
Máš auto? Jaké?
Ford Scorpio
Vysn né auto?
Mazda RX-8
Tv j ideální den?
Jen ne ve škole…
Oblíbená hudba a kapela?
Asi rock - t eba Nick Cave, Rammstein, Led Zeppelin
Máš n jaké sourozence? (rozve )
Mám bratra a rozvád t ho nebudu...
Nejmilejší barva?
Asi erná
Kam do sv ta by jsi nejrad ji jel?
Jo tak to ur it na Nový Zéland...
Je n jaký speciální, t eba i bláznivý zážitek, který si
p eješ v živote prožít?
Žádnej
PRO TENÁ E ASOPISU SWINSTVO:

Svin v síti...

Váno ní sout ž o ceny!
Redakce Swinstva ve spolupráci s internetovými stránkami www.modrysvine.com pro
vás p ipravila zajímavou váno ní sout ž.
Vaším úkolem je najít na klubových stránkách malé svi ky. Svi kou se rozumí obrázek našeho maskota, známého z loga týmu (viz. obr.)
Jeho objevení potvrdíte kliknutím na obrázek a odesláním potvrzující zprávy s vaší emailovou adresou. Ta nám poslouží pro p ípadné kontaktovaní ohledn výhry a zárove bude uvedena u pr b žného po adí, které naleznete pod pravidly sout že na našich
stránkách. Aktualizovat se bude z bezpe nostních d vod n kolikrát denn a bude
zde zobrazen as a datum, ke kterému je žeb í ek platný.
Nemusíte najít všechny svi ky najednou.
M žete hledat každý den jednu nebo p l na
p l. Svi ek je na stránkách celkem 15. Ten,
kdo nalezne všechny svi ky jako první,
vít zí. Víme ale, že o svátcích není asu
nazbyt a tak je možné vyhrát i jinak. Každý,
kdo najde do uzáv rky sout že všechny
svi ky, bude za azen do slosováni o dv
druhé ceny.
A te o co se sout ží? Hlavní cenou je balí ek hracích karet s logem našeho klubu na
rubu a druhou cenou je keramický hrne ek
s logem Modrých Sviní! Myslíme, že o tyto
ceny stojí za to bojovat! Pozor, sout ž kon í
14.1.2005!
P i snaze zú astnit se sout že nepovolenou
cestou bude sout žící okamžit vy azen!
Sout že se nezú astní garanti sout že. Ceny
budou p edány po ukon ení sout že.
Hodn št stí p i lovu Svi ek vám p ejí
garanti sout že - Honza Voldán, Martin Viták a Ota Duben.

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

Naše reportáž

Modrý svin - Pivoj ZM
I v posledním zápase sezóny nám šlo o hodn . Šanci na p ímý postup jsme sice ztratili již v minulém
kole, ale stále byla ve h e možnost dodate ného
postupu ze t etího místa a v neposlední ad s tímto umíst ním spojená prémie od svazu. Pot ebovali
jsme tedy bezpodmíne n zvít zit, nejlépe o p t
branek, abychom si zajistili co nejlepší výchozí pozici.
K utkání se dostavili tém všichni hrá i, i když Mat j
Kuncí s Honzou Voldánem jen v roli divák . Oproti
minulému zápasu proti Pivnici u Zp vá k bylo h išt
v nesrovnateln lepším stavu, p esto na n m bylo místy bahno a louže. P etlak na místech úto ník si vynutil korekce v sestav a tak Vojta S va nastoupil op t
v obran .
Do zápasu jsme vstoupili hodn aktivn a za ali si záhy vytvá et i šance. M li jsme n kolik nebezpe ných
závar , gól ale padl až z celkem nenápadné akce. Ota
Duben vhodil aut do vápna a Petr Gregor stojící zády
k brance mí p izvedl mimo dosah branká e. Od šesté
minuty jsme vedli a dál se tla ili p ed gólmana Pivoje.

Martin Viták asi stále nechápe, jak mohl z dvou metr netrefit prázdnou branku.

Nejv tší šanci prvního polo asu spálil Martin Viták.
Ten se ocitl sám p ed branká em, který ale jeho st elu
vyrazil a Martinova dorážka ze dvou metr mí ila mimo ty e. Od tohoto zlomového momentu jsme jakoby
p estali hrát, nep esnosti se vloudily jak do st ídání,
tak do samotné hry a soupe nás za to t sn p ed p estávkou potrestal. Z rychlého brejku úpln vyšachoval
naši chaotickou obranu a nepokrytý úto ník st ílel
prakticky do prázdné branky.

O polo asové p estávce jsme pochopili, že vít zství
nebude tak snadné, jak jsme si mysleli a od za átku
druhé p le soupe e p ikovali na jeho polovinu. Pivoj
se ale úporn bránil a as od asu vyrážel k nebezpe ným protiútok m. Naše herní trápení z prvního
polo ase ale pokra ovalo a šance jsme si vytvá eli
jen velice zt žka. A když už jsme se dokázali dostat
až p ed branku soupe e, zasáhl branká Pivoje. St eleckou sm lu protrhl až Tomáš Rosenberger. Mí
odkopnutý obráncem nast elil sm rem na branku a
gólman už nesta il zareagovat. Hned po rozehrávce
jsme své erstv nabyté vedení pojistili. Martin Viták vybojoval mí p ed brankou, branká proti n mu
vyb hl, ale Martin místo st ely p ihrál dozadu Martinu Matesovi a ten zdálky trefil odkrytou branku.
Pod dojmem toho, že utkání je už v podstat rozhodnuté, jsme zapomn li na obranu a soupe toho využil. Mí sm ující do autu jistil Martin Mates. Bohužel uslyšel pozd za zády p ibíhajícího úto níka, ten
dob hl zdánliv ztracený mí , p edsko il p ekvapeného Martina a b žel sám na branká e. V koncovce
pak zachoval chladnou hlavu a st elou mezi Ondrovi
nohy snížil na kone ných 3:2.
S výsledkem mohly být nakonec spokojeny oba celky. Pivoj s tím, že dokázal vzdorovat po celý zápas
soupe i ze špice tabulky a my s tím, že nám výhra
uchovala nad ji na postup do 7. ligy.
Hodnocení utkání: Jistá p emotivovanost a snaha o
co nejvyšší vít zství nás málem stála celý zápas.
P es zhušt nou obranu jsme se t žko prosazovali,
navíc jsme vyráb li velké chyby v obran . Ty soupe se št stím trestal, když ze t í st el na branku dal
dva góly. Faktem ale z stane, že v posledním zápase
sezóny jsme vyhráli pom rn zasloužen ...

Modrý Svin - Pivoj ZM 3:2 (1:1)

hráno 4.12. v Karlín
Branky: 6. Gregor, 45. Rosenberger, 48. M. Mates 28. Bucvan, 52. Prestr
svi metr: 6 sviní, nejlepší hrá : Petr Gregor
Sestava Modrých Sviní: 97 Ondra Mates - 2 Ota
Duben, 6 Martin Mates, 9 Vojta S va, 15 Marek
Viták, 11 Vítek Zahradník, 23 Jakub R ži ka 7 Mat j Komanec, 10 Tomáš Rosenberger, 4 Michal
Malý, 8 Petr Gregor, 3 Martin Viták - kapitán týmu

WWW.MODRYSVINE.COM

Navštivte oficiální internetové stránky našeho klubu! Naleznete zde
lánky o všech utkáních, profily hrá , podrobné statistiky a mnoho
fotografií. M žete zkusit št stí v n kterém z kviz , hlasovat v anketách nebo navštívit t ídní sekci na www.modrysvine.com/trida.

Koktejl
Skotský velkoklub
Poslední mistr norské ligy
Jihofrancouzský prvoligový klub
Brazilský fotbalista, mistr sv ta 2002
Vít zný tým z mistrovství sv ta 1998
Hymna EURO 2000 od E-Type
Finský obránce FC Liverpool
V tajence naleznete název legendárního evropského stadionu.

Kvíz:

1. Tomáš Ujfaluši je v po adí t etím eským obráncem v historii italského klubu
AC Fiorentina. Kdo nepat il k jeho p edch dc m?
a) Tomáš epka
b) Luboš Kubík
c) Jozef Chovanec

2. Který z n meckých tým byl jedním ze soupe
mistr v sezón 1999-2000?

Sparty v osmifinálové skupin Ligy

a) Hertha Berlín
b) Bayern Mnichov
c) 1. FC Kaiserslautern

3. Nejlepším st elcem eskoslovenské reprezentace na mistrovství sv ta v roce 1990 byl:

a) Ji í N mec
b) Tomáš Skuhravý
c) Ivan Hašek

Poznejte hrá e: eský reprezentant, ú astník ME 2000, 2004; mistr R 2000, 2001, mistr
N mecka 2002; finalista poháru UEFA 2002; Fotbalista roku 2001, 2002, Zlatý mí R 2002,
Král ligových trávník - nejlepší hrá Gambrinus ligy 2000, Talent roku 1999
Správné odpov di z minulého ísla: Juventus; kvíz: 1a, 2 b, 3c; hádanka: Vladimír Šmicer

V p íštím ísle vám p ineseme:

Novinky z našeho webu

Pokud máte zájem o odebírání našeho asopisu, kontaktujte
prosím šéfredaktora Otakara Dubna na e-mailové adrese
otakar.duben@modrysvine.com nebo na telefonu 603993353.
asopis bude vycházet v nepravidelných intervalech asi ty ikrát ro n . Zasílání asopisu elektronickou formou na e-mail
je nastaveno automaticky, v p ípad nezájmu jej m žete zrušit. Tišt ná podoba bude k dostání na zápasech Modrých sviní
nebo formou p edplatného p ímo do Vaší poštovní schránky.
Cena jednoho výtisku je 10 K , zasílání na e-mail zdarma.

a mnoho dalšího…

Swinstvo, oficiální asopis fotbalového klubu Modrý svin :

Páté íslo vyjde b hem b ezna 2005

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

Rozhovor s Mat jem Kuncí em
Perli ka: V em kopou Modrý Svin ?
Profil Michala Malého

