Oficiální časopis fotbalového klubu Modrý Svině
číslo 5, ročník 2

.

Prvních čtrnáct dní mi
všichni říkali, že už
určitě končím s fotbalem,
ale já myslím, že se vrátím...
25 otázek pro… Matěje Kuncíře
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Naznačila účast v Ligovém
poháru naše možnosti
v nadcházející sezóně?
Téma čísla… „Sedmička“ na obzoru?
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Postup vyhrabaný ze sněhu...
Modrý Svině - KKK Strana 7

Dotazník…Michal Malý Strana 6

Téma čísla…

Úvodník Honzy Voldána

Aktuality

Milí čtenáři,
vítám Vás u dalšího Swinstva. Je to číslo
předsezónní, a proto plné očekávání. Postup
do sedmé ligy se definitivně nezdařil. Štěstí
nám nakonec nepřálo, ale možná je lépe si ještě minimálně tu jednu sezónu počkat v naší
staré známé osmé lize a vylepšovat naší hru s
rovnocennými soupeři a hlavně si postup vybojovat a nepopiratelně získat vlastním úsilím. Nad postupem do „bájné“ sedmé ligy se
v našem časopise zamyslel Ota Duben v
článku „Sedmička“ na obzoru?, který je i
sondou do očekávání a plánů v nadcházející
sezóně.
Já jsem si popovídal s naší podzimní posilou a jedním z výherců naší zimní soutěže
Matějem Kuncířem, kterého (jak správný fanda jistě ví) stihlo na začátku minulé sezóny
nepříjemné zranění a týmu tedy zatím nestihl
být prospěšný, tak jak by si on sám přál. O
tom, jak se zotavuje a jaké je to být dlouhou
dobu bez fotbalu, ale i o mnohých dalších věcech se dočtete v rozhovoru s ním.
Právě když čtete tyto řádky, první zápas
Modrých Sviní je takřka na spadnutí anebo
již víte, jak jsme do sezóny vstoupili. Jestli
úspěšně či smolně. Já doufám, že nervozitu
jsme zvládli a jako jeden z favoritů skupiny
uhráli dobrý výsledek. Stejně tak bych si přál,
aby se Modrým Sviním dařilo dobře v celé
jarní sezóně. Chtěl bych také vyzvat fanoušky
a hlavně fanynky, aby chodili pravidelně
v hojném počtu podporovat náš klub, protože
mužstvo potřebuje dobrý výsledek z každého
zápasu a leckdy chybí málo, třeba právě podpora diváků v závěrečných minutách. Doufejme, že začátek léta pro nás všechny bude
radostný. Minimálně proto, že se opět všichni sejdeme nad stránkami dalšího, v pořadí
šestého Swinstva.

Matějův návrat? Nejdřív za rok…

Mějte se svinsky dobře...
...za redakci Váš Honza Voldán

Očekávaná, přesto nepříjemná zpráva spatřila světlo světa během února - celý letošní
rok se bohužel budeme muset obejít bez
Matěje Kuncíře. Matěj se stále zotavuje
z komplikované zlomeniny nohy, kterou
utrpěl 16. října loňského roku při utkání ve
velkém fotbale. S ohledem na bezproblémové pokračování rekonvalescence proto již
dopředu oznámil, že tuto i následující sezónu vynechá. Do týmové přípravy by se
mohl v případě úspěšného zvládnutí rehabilitace připojit nejdřív příští rok na jaře..

Zápas roku? S Ústavanem!
Historicky první utkání pod hlavičkou
Modrých Sviní odehrál náš tým v únoru
2003 na hřišti ve Zdibech. Soupeřem nám
tenkrát byl klub, který je stejně jako my úzce svázán s bohnickým gymnáziem - Ústavan 01 KK. Po dvou letech nás osud svedl
dohromady nejen v nedávném přáteláku, ale
také v regulérním ligovém střetnutí. Obě
dosavadní vzájemná utkání jsme sice prohráli (1:7 a 2:4), ale souboj o ligové body
bude samozřejmě úplně o něčem jiném. Zápas bude nejen setkáním dvou týmů, které
se dobře znají, ale doufejme že i přímým
soubojem o čelo tabulky. Pokud si nechcete
nechat ujít toto zajímavé utkání, zatrhněte si
ve svém diáři datum 27. května. Hrát se bude od 17:00 v Karlíně...

Velikonoční minisoustředění
Ani během velikonočních svátků se nám nepodařilo zlomit prokletí přípravných zápasů. Resumé víkendového „minisoustředění“ je výmluvné - tři zápasy, tři porážky… Nejprve jsme
v pátek podlehli lépe kombinujícímu Ústavanu
2:4, v neděli na rozlehlém hřišti Zelená liška
dokonce dvakrát (1:3 a 3:6) týmu FC Dragers,
který se připravoval teprve na svou první sezónu v Hanspaulce. Společným jevem všech utkání byl neuvěřitelný chaos v obraně, který byl
v ostrém kontrastu s hrou, kterou jsme předváděli v Ligovém poháru. Nedařilo se ani v koncovce a špatnou rozehrávku bychom snad mohli vyučovat. Doufejme, že se dokážeme poučit a v lize předvedeme daleko lepší výkony…

„Sedmička“ na obzoru?
Ač se to zdá téměř jako včera, od našeho vstupu do Hanspaulky už uplynuly celé
dva roky. Co se za tuto dobu změnilo?
Z partičky ztracenců, která rozdávala body takřka na potkání, se stal tým, který už
dává hlasitě najevo, že 8. liga je pro něj
málo. Ale opravdu na to máme, nebo nás
čeká jen další průměrná sezóna? Najít odpověď bude těžké, pravdu ukáží až ostré
ligové zápasy. Přesto už naše účast v Ligovém poháru naznačila, že by to tentokrát
vyjít mohlo …
Ligový pohár jsme původně brali jen jako možnost zahrát si zápas s kvalitním protivníkem. To, že se nám podařilo prokousat
se přes první kolo, je nutno brát spíše jako dílo štěstí a náhody, přesto jde o signál, že hrát
se dá s kýmkoliv a žádný zápas není předem
prohraný. V obou utkáních jsme podali obětavý výkon podpořený výborným výkonem
brankáře a všichni hráči dřeli nadoraz, což je
jeden ze základních předpokladů úspěchu.
Ale každá mince má svůj rub a líc. Možná se nad tím v první chvíli nikdo nepozastavil, ale faktem zůstane, že ani v jednom zápase se nám nepodařilo skórovat! Jistě, můžeme
říct, že bylo nutno přizpůsobit taktiku kvalitě
soupeře, že jsme museli hlavně bránit a na útok nezbývalo mnoho času, pravda ale bude
asi trochu jinde. Ve střetnutích s průměrnými
týmy trochu zaniká, že máme velký problém
si vůbec vypracovat šanci nebo donutit soupeře k chybám v rozehrávce. V celé nahotě se
tento jev ukázal ve druhém pohárovém zápase, kde jsme si za celé utkání vytvořili jen
dvě příležitosti, které jsme navíc ještě trestuhodně zahodili. V zápasech se srovnatelnými
soupeři se to stává téměř se železnou pravidelností, nejlepším důkazem budiž minulá sezóna. Sice jsme ani jednou neprohráli, ale také jsme z pěti utkání s týmy z popředí tabulky čtyřikrát remizovali, z toho třikrát 1:1!
Ukazuje se, že obrana sice pracuje celkem
dobře, s útokem to už tak slavné není. Pokud
ale zlepšíme důraz v koncovce, naše šance na
postup se o hodně zvětší.

Druhou velkou bolest naší hry dopředu
poměrně trefně vystihli ve svém článku Cvrčci, náš soupeř z 2. kola poháru, když konstatovali, že „nakopávané balony na obsazené
útočníky neměly šanci na úspěch“. Tato taktika, kterou s občasnými výjimkami praktikujeme od našeho vstupu do ligy, skutečně většinou nemá naději uspět. Náš tým nedisponuje dostatkem dobrých hlavičkářů, kteří by si
s takovými míči dokázali poradit, navíc hra
po zemi je obecně efektivnější a nebezpečnější. Je důležité nebát se vzít na sebe častěji odpovědnost a zkusit raději riskantní přihrávku
než bezhlavý nákop do země nikoho. Ne
vždy je totiž nejsnazší cesta i tou nejlepší...
Teorie jsou sice hezká věc, ale důležité
bude hlavně to, jak dokážeme prodat naše
„umění“ na hřišti. Co nás tedy čeká a nemine? Úvodní utkání sezóny je vždy velmi důležité pro dobrý rozjezd soutěže, tentokrát navíc půjde o souboj s přímým konkurentem
v boji o 7. ligu, týmem Pod parou. Od výsledku utkání se bude odvíjet celý zbytek sezóny.
Ani letos se nevyhneme tradičnímu výletu na druhý konec Prahy. Po Císařské louce,
Zahradním městě a Suchdole se tentokrát podíváme zdaleka nejdál, až do Modřanské rokle. Zde nás na hřišti Angelovova čeká jediný
novic ve skupině, tým Polární záře. Vítězství
by mělo být pro nás povinností, ale zápasy
s nováčky jsou většinou hodně nevyzpytatelné, proto je důležité utkání nepodcenit.
Naopak mezi pátým a devátým kolem se
nebudeme muset hnout z Prahy 8, konkrétně
z Karlína. Vesměs půjde o duely s týmy, které mohou nejen překvapit a připravit nás o
body, ale i výrazněji promluvit do konečného
pořadí v tabulce. Karlínskou misi uzavřeme
atraktivním derby s Ústavanem, v kterém se
už dost možná bude rozhodovat o postupujících. Sezónu pak zakončí duel s Pivnicí u
Zpěváčků, na kterou máme jistě příjemné vzpomínky z podzimní sezóny. V přípravných
zápasech jsme se příliš nepředvedli, snad budeme mít po tomto utkání větší důvod k radosti. Tak tedy vzhůru na hřiště!
otd

25 otázek pro…

Matěj Kuncíř
12. 2. 1985
post: útočník
číslo dresu: 44
v týmu od: srpna 2004

Honza Voldán
V týmu je nováčkem, přestože je naším dobrým kamarádem a spolužákem ze třídy. Do Modrých Sviní ale
přestoupil teprve na podzim a stačil
odehrát jen pár zápasů. Pak se vážně
zranil. Stále ale zůstává velkým příslibem do budoucna. Je skvělým útočníkem s výborným tahem na branku a
jeho nasazení a zaujetí hrou hraničí
někdy až s neurvalostí k vlastním spoluhráčům. Sešli jsme se spolu po přátelském utkání s Ústavanem. Matěj totiž první poločas odchytal v soupeřově
bráně a zbytek zápasu odpískal. Chuť
do hry a to, jak se těší na návrat k fotbalu, to vše z něj úplně čišelo. Přijel
dokonce na kole. O jeho zranění, názorech a životě bez fotbalu čtěte dále…
Nemohu začít jinak než otázkou na tvoje
zranění. Pro toho, kdo ještě neslyšel o tvé
příhodě - jak se to vlastně seběhlo?
V tom zápase jsem běžel na bránu a koukal se
dozadu na balon. A gólman, toho jsem ale neviděl, mi skočil pod nohy a jak jsem přes něj
přeletěl, trefil mi zrovna tu nohu, na které
jsem stál celou vahou. Takže jsem neměl ani
šanci nadskočit. Nevěděl jsem o něm. Při tom
mi křuplo v noze.
A co si pamatuješ po pádu?
No já si vlastně tak deset vteřin předtím a dvě
minuty potom vůbec nepamatuju. Jen záblesky s šílenou bolestí, ale jinak mám výpadek.
Co přesně se ti tedy stalo? Co bylo to
křupnutí v noze, které jsi ucítil?
Měl jsem otevřenou zlomeninu bérce. Prostě
zlomený obě kosti, holení i lýtkovou. Odvezla
mě sanitka a ještě ten večer mě operovali.

Nohu ti museli, jak to při těchto úrazech
bývá, „sešroubovat“. Jak to tedy vypadá
s rekonvalescencí? Ta bývá dost dlouhá…
Od ledna už chodím bez holí. Běhat nemůžu,
protože mě při tom bolí kotník, ale plavat a
jezdit na kole smím. To je vlastně všechno, co
mi povolili.
Na kdy teda odhaduješ svůj návrat k fotbalu? Pokud ti ho vůbec dovolí…
Určitě se k němu vrátím. Devátého září mám
domluvenou kontrolu u doktora a tam se rozhodne, kdy půjdu na operaci a ty šrouby z nohy mi vyndají.
Když tedy až v září, tak to připadá v úvahu
až příští jarní sezóna?
Teoreticky jo.
To je dost dlouhý výpadek. Chybí ti fotbal?
Dost. Dnes jsi to sám viděl, docela to šlo, ale
pořád mě omezuje ten běh, při kterém to bolí.
A sledoval jsi tedy alespoň pilně výsledky
mužstva?
Většinou z internetových stránek nebo od Martina, ten mi vždy poreferuje.
Jak by jsi hodnotil podzimní sezónu z pohledu hráče na střídačce?
Já jsem těch zápasů moc neviděl, protože jsem
většinou ještě ležel doma, ale myslím, že to
mohlo být lepší. Letos se dalo postoupit, měli
jsme na víc. Je to škoda.
Dostali jsme přibližně stejně obtížnou skupinu jako na podzim. Jak by jsi viděl naše
šance na postup?
Myslím, že když většina hráčů bude v pořádku
a budou chodit pravidelně, tak by se mělo postoupit, nebo aspoň bojovat o ty nejvyšší příčky v tabulce. A pokud by to zase nevyšlo o ten
bod, tak je to smůla, ale musíme bojovat.
Většinou se hráčů ptám, jak by zhodnotili
svoje působení a výkony v sezóně, ale to u
tebe moc nepřipadá v úvahu…
No první dva zápasy dobrý, ale pak to šlo
z kopce. (smích)
A co na tvoje zranění říkali rodiče a Lucka?
Smíš se ještě postavit na hřiště?
Prvních čtrnáct dní mi všichni říkali, že už určitě končím s fotbalem, ale já myslím, že se
vrátím. Hodně chci hrát...
Takže to s tebou asi dopadne jako s Martinem Vitákem, kterému nejdřív také všichni

fotbal zakazovali a nakonec stejně hraje a
pravidelně nastupuje za Modrý Svině…
Asi tak. No doufám, že pak budu moci běhat
líp něž on. (smích)
Takže takovému fotbalovému nadšenci,
jakým jsi ty, zbývá teď tak akorát sledovat
fotbal v televizi. Sleduješ ho často? A baví
tě třeba výkony Sparty?
No nevím jestli mě výkony Sparty zrovna baví, ale fotbal sleduji v televizi hodně často.
Co jsi říkal výměně trenérů ve Spartě a
jak myslíš, že skončí v tomto ročníku?
Výměna mi připadala úplně bezdůvodná a
naštvalo mě to. Důvody k tomu nebyly a ten,
co se probíral v novinách, byl nesmyslný a
vše se dokázalo. Straka nebyl v ničem namočenej. Myslím, že Sparta už teď náskok udrží
a suverénně vyhraje ligu.
A co nový majitelé klubu? Věříš jim, že se
budou snažit budovat tým a ne tak často
rozprodávat hráče?
Myslím, že jde hlavně o peníze. A že když
přijde dobrá nabídka, tak se prodá každý.
Takže bych radikální změnu nečekal…
Na podzim jsi byl vlastně nováčkem v našem týmu. Když jsi toho moc nenahrál,
můžeš vůbec říct, jestli jsi s přestupem
z Veltěže do Modrých Sviní spokojen?
Spokojenější jsem určitě už teď. Sice s Veltěží
to byla 5. liga, ale na zápasy se třeba sešli
jen tři nebo čtyři hráči a muselo se volat, aby
někdo vůbec přišel hrát. Tady přijde třeba
deset nebo víc lidí a je z čeho vybírat. Taky se
tam po zápasech nikam nechodilo. Každý jel
rovnou domů.
Takže na Sviních se ti líbí naše „rodinná“
a kamarádská atmosféra, soudržnost a
společné akce?
Určitě! Stoprocentně!
Tak sportovně založený člověk, jakým bezesporu jsi, najednou přijde o většinu koníčků. Jak to zvládáš a co děláš?
Sport teď bohužel nesmím žádný. Takže o lyžování a o všechno jsem přišel kompletně.
Teď se akorát válím doma a nic nedělám. Ani
plavat jsem ještě nebyl, a to mám povolený.
Na kole jsem dnes prvně.
Našel jsi si nějaké „náhradní“ koníčky?
K narozeninám jsem dostal plastový model

autíčka - Enzo Ferrari 1:25. Ten jsem slepil
během čtrnácti dní a už jsem slepil další.
Tentokrát tahač.
Takže se vracíš do dětských let?
No to bych ani neřekl. Ono mě to docela baví
a já jsem neměl odvahu si to sám koupit. Říkal
jsem si, že si budu muset shánět lepidlo a barvičky a všechno. Pak jsem ho dostal a dost mě
to chytlo. Tenhle dárek mě hodně potěšil.
A kromě modelářství ještě něco?
Samozřejmě ještě sedím hodně času u počítače. Hlavně skoro pořád u her. Za poslední půlrok jich bylo hodně - GTA: Vice City, Unreal
Tournament a spousta dalších…
Připojení na internet máš kvalitní a proto
se vkrádá otázka: Proč tak málo navštěvuješ diskuzi na stránkách? Jakou máš „hodnost“?
Já jí navštěvuju! Jen se tam vždy připojím a
příspěvky jsou už třeba dva dny starý, tak mi
přijde zbytečný reagovat a nebo prostě nemám
k těm tématům v tu chvíli co říct. Ale polepším
se. Přiznávám, že moje hodnost je „Negramotná svině“.
Jaká by byla současná ideální sestava podle
Matěje Kuncíře?
Hlavně by to chtělo sehnat pořádnýho gólmana. Ondra sice chytá...no ne dobře, ale přijatelně. Určitě by byl lepší a platnější v obraně.
Do obrany dál Martin Mates a Vítek Zahradník. Útok Marek Viták, Michal Stodola, Petr
Gregor a kdyby víc chodil na zápasy, tak ještě
Jirka Vorba. A z Vojty a Oty bych udělal kapitány střídačky… (smích)
A co pak teprve ze mě… Jak jsi spokojen
s klubovými stránkami a s tím, jak se o ně
Martin stará?
Stoprocentně. Mě to připadá skvělý. Díky nim
jsme pořád v kontaktu. A taky, jak jsi se teď
ujal třídních stránek - to mi přijde perfektní.
hv

A protože jsme s Matějem v tom krásném jarním počasí nějak zapomněli na
čas, vznikl rozhovor, který by se dal
rozdělit do dvou čísel. Abyste o něj nebyli ochuzeni, přineseme vám jeho pokračování na internetových stránkách
nebo v příštím čísle Swinstva.

Dotazník: Michal Malý
Věk : 20 let
znamení: Lev
Jakému klubu u nás a v zahraničí fandíš?
U nás Slávce, v zahraničí Chelsea a Barce…
Tvůj oblíbený fotbalista u nás a v zahraničí?
U nás teda fakt nevim, asi Oťas a v zahraničí Baroš…
Jaký další sport kromě fotbalu preferuješ?
Cokoliv se namane - pinčes, volej, squash…
Kdo je podle tebe největší sportovní legenda?
Těžko říct, historií moc nežiju a je těžký si vybrat v tolika
sportech, která z těch mnoha ikon by měla bejt ta nej…
Sázíš?
Jen když mám předtuchu (cukání v malíčku)…
Zamilované jídlo? Pokud není "od maminky",tak v
jaké restauraci si ho dáš nejraději?
Když bych si měl vybrat, tak Japeka u mě na chatě…
Máš oblíbený alkoholický nápoj?
No jéje, ale za všechny pivo…
Co si vybereš - Pepsi Colu, Coca Colu, Kofolu?
V hospodě s tímhle výběrem bych si asi nic nevybral…
Jaký film považuješ za nejlepší?
Pro mě jsou největší kulty Matrix 1 a Pulp fiction…
Oblíbená herečka nebo modelka?
Vivian Heberlein
Blondýny, brunety nebo rusovlásky?
To je jak s autama - když je to žihadlo, tak na barvě nezáleží a když je to nějaká piksla, tak už to pěkná barva
stejně nespraví…
Který deník preferuješ?
Metro
Máš auto? Jaké?
Mám - rozbitý…
Vysněné auto?
Sporťák v cenový relaci od pěti milionů do neurčita…
Tvůj ideální den?
Oblíbené činnosti s oblíbenými lidmi…
Oblíbená hudba a kapela?
Heavy, Death, Black, Speed, Gothic a Thrash Metal…
Máš nějaké sourozence? (rozveď)
Nemám a rozvádět to nebudu, to je dlouhá historie…
Nejmilejší barva?
Černá
Kam do světa by jsi nejraději jel?
Někam do Karibiku
Je nějaký speciální, třeba i bláznivý zážitek, který si
přeješ v živote prožít?
Zatím nevim, to zjistím, až ho prožiju…
PRO ČTENÁŘE ČASOPISU SWINSTVO:

Administrativní okénko…

Výdaje na jarní sezónu
Oproti minulé sezóně se podařilo uspořit a i
díky odměně za třetí místo v lize byly nepopulární příspěvky sníženy opět na 250Kč.
Až do zaplacení celé částky nemůže hráč
nastoupit k žádnému soutěžnímu utkání!
Startovné na sezónu Jaro 2004 - 3000Kč
Administrativní výdaje klubu
- 400Kč
Odměna za 3. místo v lize
+ 300Kč
Odměna rozhodčím za pískání
- 1050Kč
Mezi administrativní výdaje jsou započítány
pokuty z loňské sezóny, výdaje na poštovní
služby a správu internetových stránek týmu.
Otázka nákupu týmového oblečení byla
opět z časových důvodu odložena, naopak
avízovaný internetový Fanshop se v minulých dnech rozběhl a současná nabídka bude
v dohledné době rozšířena až na deset různých předmětů včetně triček a minidresů…

Čtvrteční večerní tréninky!
Byla nám nabídnuta možnost tréninkových zápasů každý čtvrtek od 21:00 na
umělé trávě ve Vysočanech. Zájemci by
měli potvrdit svou účast co nejdříve!!!

Kalendář akcí na jaro 2005
1.4. 18:15
8.4. 17:00
10.4. 10:00
15.4. 18:15
22.4. 18:15
29.4. 18:15
6.5. 18:15
10.5. 18:30
13.5. 18:15
20.5. 18:15
27.5. 17:00
31.5. 17:00
3.6. 18:15
17.6. 18:15
17.6. 20:30
2.7. - 9.7.

Pod parou – Hagibor 2
Polární záře – Angelovova
pískání – Nové Kbely (2 záp.)
Prosím, nesmějte se – Karlín 2
U Karla 99 FC – Podv. Mlýn
Dogs FC – Karlín 1
Chroustova lokomotiva – K 2
pískání – Pražačka (2 záp.)
Les Buzerans – Karlín 2
Meďák FC – Karlín 1
Ústavan 01 KK – Karlín 2
pískání – Hagibor (2 záp.)
No madam! B – Hrdlořezy 1
U Zpěváčků – Podvinný Mlýn
slavnostní ukončení sezóny
soustředění (Máchovo jezero)

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

Naše reportáž

Postup vyhrabaný ze sněhu…
Důkladně vyzbrojeni teplým oblečením, kulichy
a rukavicemi jsme dorazili na sněhem zapadlý
Hagibor. Naše představa, že správce areálu hřiště alespoň trochu upraví, se ukázala jako poměrně naivní a tak jsme měli před sebou více než
hodinu hry v místy až nekolikacentimetrové
vrstvě sněhu. Tyto specifické podmínky se později ukázaly jako důležitý faktor našeho vítězství, neboť sněhová pokrývka na hřišti v podstatě
smazala jakýkoliv rozdíl v technice mezi oběma
týmy. I přes chladné počasí se sešla téměř nejsilnější možná sestava, i proto jsme mohli pomýšlet na úspěch.
Po celý první poločas byla hra vyrovnaná, i
když zásluhou přísného rozhodčího i hodně rozkouskovaná. V první vyložené šanci zápasu se
v 7. minutě objevil Marek Viták, ale po přihrávce Tomáše Rosenbergera mířil z ideální pozice
nad. Soupeř se snažil tvořit hru, ale díky řadě
nepřesností a dobré práci naší obrany se do nebezpečných příležitostí dostával pouze sporadicky. Mezi 20. a 25. minutou se odehrály dvě
situace, které se později ukázaly jako klíčové
pro další vývoj zápasu. Nejdříve rozhodčí soupeři neuznal neregulérní gól. Signalizoval totiž
odkop od branky, soupeř přesto ještě během našeho střídání rozehrál rohový kop a pohodlně
skóroval. Po protestech Ondry Matese rozhodčí
nařídil odkop od branky, čímž notně rozzlobil
hráče soupeře. O pár minut později vzplanuly
emoce znovu, když centr do vápna trefil ruku
jednoho z bránících hráčů KKK a rozhodčí, který původně signalizoval roh, po poradě s asistentem ukázal na značku pokutového kopu.
K penaltě se postavil Martin Mates a pouze nastřelil vybíhajícího gólmana. Rozhodčí však nechal právě pro předčasný výběh gólmana pokutový kop opakovat, Martinovi však ani napodruhé štěstí nepřálo a vůbec netrefil branku.

V druhé půli se obraz hry viditelně změnil.
Soupeř, kterému dosavadní vývoj skóre vůbec
nevyhovoval, zařadil vyšší rychlostní stupeň a
naše obrana místy přestala stíhat. Začaly se
množit fauly na obou stranách, což přinášelo
hodně nebezpečných situací, zvláště před naší
brankou. Hlavně díky výborným zákrokům
Ondry Matese jsme dokázali udržet čisté konto i během závěrečného tlaku soupeře a dovedli zápas k penaltovému rozstřelu.
Z našeho týmu byla na penalty určena pětice
Michal Stodola, Ondra Mates, Tomáš Rosenberger, Martin Mates a Marek Viták. Během
úvodní série pěti penalt se trefil pouze Tomáš,
ale jelikož totéž se povedlo i soupeři, rozstřel
pokračoval. Nejblíže vyřazení jsme byli v sedmé sérii, když Martin Mates přestřelil a soupeř
mohl rozhodnout o postupu. Ondra však předvedl zákrok utkání a míč směřující do opačného rohu branky vyškrábl v pádu špičkou
kopačky. V desáté sérii nezaváhal Marek Viták a když útočník KKK nezvládl situaci a nastřelil jen tyč, mohli jsme začít slavit.
Hodnocení utkání: Odehráli jsme jedno z nejtěžších utkání za poslední dobu. Proti soupeři
z vyšší ligy jsme podali výkon na hranici
svých možností a úspěch v závěrečné penaltové loterii byl proto pro nás zaslouženou odměnou. Výborný výkon v zápase podala celá obrana v čele s Ondrou Matesem.
Modrý Svině - KKK 0:0 (4:3p)
hráno 26.2. na Hagiboru
Vítězná branka: 10. série Marek Viták
sviňmetr: 8,5 svině, nejlepší hráč: Ondra Mates
Sestava Modrých Sviní: 97 Ondra Mates - 2 Ota
Duben, 6 Martin Mates, 15 Marek Viták, 11 Vítek
Zahradník - 10 Tomáš Rosenberger, 19 Michal
Stodola, 3 Martin Viták - 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 anketách nebo navštívit třídní sekci na www.modrysvine.com/trida.

Koktejl
Český tým, mistr Gambrinus ligy 2002
Slavný amsterodamský stadion
Italský klub, který trénuje Zdeněk Zeman
Holandský reprezentant, hráč Bayernu Mnichov
Liverpoolský tým
Istanbulský velkoklub
Brankář AC Milán
Stadion Deportiva La Coruňa
Švédský záložník Arsenalu Londýn
Bývalé působiště brankáře Pavla Srníčka
Španělský klub, účastník letošního poháru UEFA
Tajenka ukrývá jméno bývalého německého fotbalisty a trenéra, dnes funkcionáře, mistra světa 1974

Kvíz:
1. Který hráč je nejlepším střelcem v historii české reprezentace?
a) Vladimír Šmicer
b) Jan Koller
c) Milan Baroš

2. Na stadionu Elland Road v Leedsu ztratila Slavie v sezóně 1999-2000 reálnou naději na
postup do semifinále Poháru UEFA po výsledku:
a) 0:3
b) 1:4
c) 0:4

3. Soupeřem československé reprezentace v osmifinále MS 1990 byla:
a) Panama
b) Guatemala
c) Kostarika

Poznejte hráče: Český reprezentant, účastník ME 2004, vicemistr Evropy U-21 2000, účastník
OH 2000 v Sydney, mistr ČR 2004
Správné odpovědi z minulého čísla: Nou Camp; kvíz: 1c, 2a, 3b; hádanka: Tomáš Rosický

Komentář: Svině v brance

Pokud máte zájem o odebírání našeho časopisu, kontaktujte
prosím šéfredaktora Honzu Voldána na e-mailové adrese
honza.voldan@modrysvine.com nebo na telefonu 723526832.
Časopis vychází v nepravidelných intervalech čtyřikrát ročně.
Zasílání časopisu elektronickou formou na e-mail je nastaveno automaticky, v případě nezájmu jej můžete kdykoliv zrušit. Tištěná podoba bude k dostání na zápasech Modrých Sviní nebo formou předplatného přímo do Vaší poštovní schránky. Cena výtisku činí 10 Kč, zaslání na e-mail je zdarma.

a mnoho dalšího…

Swinstvo, oficiální časopis fotbalového klubu Modrý Svině:

Další Swinstvo vyjde během června 2005

Redakce: Honza Voldán - honza.voldan@modrysvine.com (šéfredaktor)
Otakar Duben - otakar.duben@modrysvine.com (redaktor)
Martin Viták - martin.vitak@modrysvine.com (externí spolupráce)

V příštím čísle vám přineseme:
Rozhovor s Vítkem Zahradníkem
Zhodnocení jarní sezóny
Profil Martina Matese

