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Úvodník Honzy Voldána
Milí tená i,
vítejte u dalšího Svinstva. Je to íslo posezónní a tedy bilan ní, ale zárove i prázdninové. Do káte se tedy opravdu obsáhlého
rozboru uplynulé sezóny i s hodnocením hrá. Toho se jako obvykle ujal Ota Duben. V
tématu ísla se také v nuje našemu již druhému zma enému pokusu o postup do sedmé ligy. Zatím jsme nikdy nebyli tak blízko jako
tentokrát. Já ale v ím, že až postoupíme, tak
to bude s jistotou takového (t eba i prvního)
místa v naší skupin , které nám dá dobrou
startovní pozici do v tšinou týmu vytoužené
„sedmi ky“. Takže snad na podzim…
Léto je již v polovin a pomalu se krátí
naše ligová p estávka. Kon í období odpoinku, kterého jsme si užili dostatek i na
prázdninovém „soust ed ní“ na Máchov jeze e. To, jak naše akce zhruba probíhala, se
do tete v komentá i. Turnaj ve Vodochodech
byl takovým pomyslným p ed lem, te už
pomalu naše myšlenky a p íprava sm ují
k jedinému cíli, a to zvládnutí podzimní
sezóny. O tom ale více až v p íštím ísle…
Zárove se zde chci omluvit za absenci
rozhovoru s n kterým s našich hrá , která je
vinou shody mnoha okolností, po ínaje odjezdem i absencí volného asu n kterých adept na rozhovor (stejn tak i mého odjezdu
z Prahy) a kon e mojí chybou, když se mi poda ilo smazat zbytek slíbeného rozhovoru
s Mat jem Kuncí em, stejn tak i za chyb jící
rozbor našich bývalých a sou asných branká. Odpov dnost za to beru zcela na sebe…
V p íštím ísle už naleznete na 100%
rozhovor s Vítkem, který se vrátí ze své pracovní návšt vy Skotska, stejn jako i komentá k branká m. Zatím p eji krásný zbytek
léta a nezapome te, že sout ž vašich fotek na
t ídních stránkách je v plném proudu…
M jte se svinsky dob e...
...za redakci Váš Honza Voldán

Aktualita

K na první pohled nepost ehnutelné zm n došlo p es léto v kádru našeho týmu. Jirka Vorba,
který i v minulých sezónách nastupoval velmi
sporadicky, se rozhodl po dvou letech p erušit
své lenství v Modrých Sviních. Kdy a jestli
v bec ho v tomto po ínání bude následovat i
dvojice Mat j Komanec – Honza Voldán, která také v minulosti starty rozhodn neplýtvala,
napoví možná už nadcházející sezóna…

Administrativní okénko
Naše tradi ní „Administrativní okénko“,
v nované otázce placení klubových p ísp vk , je op t tady. Na zvýšení poplatk
za startovné ze strany svazu a již obvyklou ztrátu klubového mí e, jakož i p edpokládanou absenci n kterých hrá
v podzimní sezón bylo nuceno reagovat
i vedení klubu a p ísp vky jsou po jedné
sezón op t nastaveny na 300 K .
Z t chto finan ních prost edk budou tedy uhrazeny poplatky za ú ast týmu
v podzimní sezón ve výši 2800 K , dále
pak odm na pro ty z nás, kte í se „ob tují“ a odpískají p id lená utkání. Na každý z p edpokládaných šesti zápas je urena ástka 150 K , kterou si mezi sebe
rozd lí dva rozhod í.
Na správu webových stránek standardn p ipadne 150 K a na nový mí 450
K - doufejme, že nám vydrží alespo do
konce sezóny a neskon í v n jakém houští, p ípadn obligátn zapomenut na h išti po nep íliš povedeném zápase…
Zbývající finan ní prost edky budou p evedeny do týmového fondu pro následující sezónu. V této souvislosti je nutné p ipomenout, že na ja e nep íliš d sledn
vyžadované omlouvání absencí bude na
podzim p ísn jší a notori tí absenté i,
kte í se ani neobt žují omluvit ze zápasu,
budou podle dohody z lo ské klubové
sch ze postiženi pokutou 20 K ! Proto
bych cht l upozornit všechny hrá e, aby
svou neú ast avizovali co nejvíce dop edu a p edešli tak zbyte ným problém m.
P ísp vky je nutno zaplatit do prvního
zápasu sezóny, hrá bez zaplacení startovného nem že nastoupit k utkání!!!

Téma ísla...

Osm minut od postupu…
Op t jsme sahali po postupu až do samého konce. Dokonce jsme už drželi v ruce
kliku od brány do sedmi ky, p esto i tentokrát z stáváme kus pod vrcholem. Postup
nám unikl jen o pov stný vlásek, p esn ji o
osm minut, které d lily neš astný Petr v
odkop a poslední hvizd hanspaulského jara. O sezón plné paradox a zajímavých
zvrat více v následujícím lánku.
S p estupem na vysoké školy jsme opustili tradi ní tvrte ní termíny a vyzkoušeli páte ní podve ery. Daní tomuto p esunu ale logicky byly pravidelné absence n kterých hrá- Honza Voldán, Jirka Vorba a Mat j Komanec odsunuli fotbal až na úplný okraj svého zájmového spektra, dalším ú ast omezily
pracovní i jiné aktivity, Mat j Kuncí absentoval kv li zran ní z podzimu a tak celou sezónu prakticky odtáhla trojice Tomáš Rosenberger, Martin a Ondra Matesovi. První p ihrával, druhý p esn st ílel a t etí spolehliv
hasil kiksy obránc .
Pokud nás dobré výkony na Ligovém poháru povzbudily a dodaly nám sebev domí,
pak výsledky p átelských utkání nás vrátily
zpátky na zem. P esto jsme do páté sezóny
vstupovali s jediným cílem, kterým pro nás
byl postup do vyšší sout že. Zat žkávací
zkouškou pro nás v tomto sm ru byl hned
úvodní zápas, který náš tým svedl dohromady
se spolufavoritem skupiny a jejím pozd jším
vít zem, týmem Pod parou. P estože jsme podali velice slušný výkon, zakletá hagiborská
škvára nám op t nedovolila odvézt si více
než bod, tentokrát za remízu 2:2.
Až na „konec sv ta“, konkrétn do dálekých Mod an, nás zavedl souboj s nová kem
skupiny, Polární zá í. Ambiciózní tým, který
pozd ji potrápil nejednoho favorita, se proti
naší obran našt stí neprosadil a Ondra si tak
mohl p ipsat první, a bohužel i poslední isté
konto v ligové sezón . Dv trefy Martina Matese znamenaly na pohled klidnou výhru 2:0.
V druhé polovin dubna na nás ale sedla
výsledková i herní krize. V p vodn nep íliš
d ležitém, ve výsledku však klí ovém utkání

s Prosím, nesm jte se jsme nedokázali udržet
vedení 1:0 a gólem z poslední minuty p išli i
o bod za remízu. Po neš astném výprasku 1:5
od „Karl “ na Podvi áku vypadala sezóna
zdánliv ztracen . Naše sebev domí p íliš nepozvedlo ani upacht né vít zství nad posledními Dogs. V této situaci nám v cest stála
dosud suverénní Chroustova lokomotiva.
V bitv s týmem, který do té doby neztratil
ani bod, jsme však chytili druhý dech a po
výh e 4:1 orámované výborným kolektivním
výkonem jsme se vrátili zpátky do postupové
hry. V d li jsme ale, že nám ani stoprocentní
zisk ze zbývajících p ti utkání postup p inést
nemusí.
Výpadky se slabšími týmy se našt stí nevyhnuly ani našim konkurent m, zatímco my
jsme sice hern nijak nezá ili, p esto piln
sbírali body. Nejd ív za vyd enou výhru nad
Les Buzerans, o týden pozd ji jsme p es
strašný výkon usp li i proti oslabenému Meáku. Díky ty bodové injekci jsme se ocitli
na dosah postupových p í ek.
Historicky nejdelší sérii ty výher za
sebou ukon ilo až derby s Ústavanem, kde
jsme p es dobrý herní projev a získané vedení
nedokázali zvít zit a ztracený bod nás vrhl o
p kný kus zpátky. Museli jsme oba poslední
zápasy vyhrát a ekat na zaváhání ostatních.
Ta se dostavila, my v pohod p ehráli poslední No Madam! B a kolo p ed koncem m li p i
vzývané výh e Chroustovy lokomotivy nad
Prosím, nesm jte se situaci tak ka ve svých
rukou. Sta ilo jakkoliv porazit Pivnici U Zp vá k a vytoužený postup byl náš…
Ovšem tato zdánliv jednoduchá rovnice
p inesla p esn opa ný zádrhel, než se všeobecn ekalo. Místo Chroustovky jsme zaváhali my sami a po remíze 2:2 p išli i o kone n t etí místo. Sezóna tak pro nás skon ila
naprostým fiaskem.
Nedokázali jsme sice ud lat poslední
krok, p esto jsme si op t dokázali, že bychom
m li i na víc, než jen na osmou ligu. Postupový sen se samoz ejm pokusíme naplnit už na
podzim. Tak a nám to kone n vyjde… otd

Kronika sezóny

26.2. - KKK (Hagibor) - Ligový pohár
V Ligovém poháru jsme odehráli jedno z nejt žších utkání v historii klubu. Proti soupe i z vyšší
ligy jsme podali výkon na hranici svých možností
a úsp ch v záv re né penaltové loterii byl proto
pro nás zaslouženou odm nou...
Výsledek: 0:0 (4:3p)

Branky: 60. Marek (RP)
Sestava: Ondra - Vítek, Martin M., Ota, Marek - Michal S.,
Róza, Martin
Svi metr: 8,5 sviní (velmi kvalitní)

1.4. - Pod parou (Hagibor) - 1.kolo liga
V sestav nám chyb lo n kolik opor, ale i bez
nich jsme dokázali sehrát slušné utkání. Remíza s
pozd jším vít zem skupiny byla z ejm spravedlivým vyjád ením rozložení sil na hrací ploše…
Výsledek: 2:2 (0:1)

Branky: 36. Martin M., 38. Róza
Sestava: Ondra - Ota, Martin M., Vojta - Róza, Mat j, Vojta,
Michal
Svi metr: 7 sviní (velmi kvalitní)

Výsledek: 0:3 (0:1)

Sestava: Martin - Vítek, Ota, R ža, Michal S. - Róza, Michal,
Vojta
Svi metr: 5,5 svin (standard)

Výsledek: 2:4 (2:2)

Branky: 2.. vlastní, 27. Martin M.
Sestava: Ondra - Vítek, Ota, Jirka, Martin M. - Róza, Michal,
Vojta, Mat j
Svi metr: 4,5 svin (pr m r)

Ani p kný gól Rózy z voleje na výhru nad Pod parou nesta il…

Foto Martina

8.4. - Polární zá e (Angelovova) - 2.kolo liga
Zápas byl vyhecovaný a soupe byl na koni po výh e z prvního kola. Jistou roli ale sehrála naše v tší zkušenost a zápas jsme zasloužen vyhráli. Soupe si vytvo il dost šancí, žádnou ale nevyužil...

Výsledek: 1:1 (0:0)

Branky: 39. Martin M.
Sestava: Ondra - Ota, Vítek, Martin M., Róza, Michal S. Michal, Martin, Vojta, Petr
Nejlepší zápas: Petr
Svi metr: 7,5 svin (velmi kvalitní)

Branky: 50. Marek
Sestava: Ondra - R ža, Vítek, Ota, Martin M., Marek - Róza,
Michal, Martin, Vojta
Nejlepší zápas: Marek, Vojta
Svi metr: 4 svin (slabý pr m r)

27.3. - FC Dragers (Zelená liška) - P átelák
V druhém p áteláku jsme hráli ješt h než v tom
prvním. Hlavn v druhé p li jsme už v bec nestíhali. Na vin bylo trochu i nezvykle široké h išt .
Bohužel se op t ukázalo, že p i absenci n kterých
hrá za ne naše hra postrádat poslední špetku
systému a soupe i nedokážeme efektivn ji elit...

22.4. - U Karla 99 FC (Podvi ák) - 4.kolo liga
Jeden z t ch zápas , které se špatn hodnotí. Nehráli jsme vyložen mizern , ale ud lali jsme n kolik fatálních chyb v obran a soupe je dokázal
potrestat. Sm rem dop edu to ale byla místy vyložen tragédie! Fotbal je kolektivní hra a nedá se
spoléhat na jednotlivce, že to uhrají za celý tým…

Výsledek: 3:6 (2:2)

Branky: 53. Róza
Sestava: Ondra - Vítek., Martin M., Ota,Vojta - Róza, Petr,
Martin, Michal
Svi metr: 3,5 svin (slabý pr m r)

Výsledek: 1:2 (0:0)

Výsledek: 1:5 (0:3)

Naše obrana pouze p ihlíží, jak Petr Koto prost eluje Ondru…

Foto Pavla

3.6. - No Madam B (Hrdlo ezy) - 10.kolo liga
Zápas byl fyzicky náro ný vzhledem k vysokým
teplotám. Vyhráli jsme a to je hlavní. Co se výkonu tý e, nestál za moc, ale na výhru to sta ilo a
to je nejd ležit jší...
Výsledek: 4:1 (3:1)

Branky: 18. a 45. Martin M.
Sestava: Ondra - Martin M., Vojta, Ota, Marek - Róza, Petr,
Martin, Michal
Svi metr: 6 sviní (standard)

Branky: 13. Michal S.
Sestava: Martin - Vítek, Ota, Jirka, Michal S. - Róza, Mat j,
Vojta
Nejlepší zápas: Michal S., Jirka
Svi metr: 4 svin (slabý pr m r)

Sestava: Jirka - Vítek, Ota, Vojta, - Róza, Martin, Mat j
Nejlepší zápas: Mat j
Svi metr: 2,5 svin (podpr m r)

Branky: 10. Martin M., 39. Ondra, 54. Michal, 55. Martin M.
Sestava: Ondra - Ota, Vítek, Róza, R ža - Martin M., Martin,
Michal
Nejlepší zápas: Martin M., Michal, R ža, Vítek, Ondra
Svi metr: 9 sviní (super!)

Výsledek: 2:0 (1:0)

15.4. - Prosím, Nesm jte se (Karlín) - 3.kolo liga
Soupe byl možná v druhém polo ase mírn lepší,
ale my m li utkání ve své moci a výhru mu doslova v novali. Vymýšlet v poslední p timinutovce
pokud možno co nejkomplikovan jší ešení rozehrávky m žeme maximáln tak na tréninku...

Branky: 7., 26. a 58. Mat j

Branky: 22. Michal, 28. Martin, 35. Martin M., 57. Róza
Sestava: Ondra - R ža, Martin M., Vítek, Honza, Ota - Róza,
Vojta, Martin, Michal
Nejlepší zápas: Honza
Svi metr: 6,5 svin (kvalitní)

27.5. - Ústavan 01 KK (Karlín) - 9.kolo liga
Pro bod jsme p ijeli, bod jsme nakonec získali,
m li bychom tedy být spokojeni. Jenže jsme nedokázali udržet vedení a jedna chyba v obran
nás stála reálnou nad ji na p ímý postup…

Výsledek: 4:1 (1:0)

27.3. - FC Dragers (Zelená liška) - P átelák
Podv domý pocit, že jde "jen" o p átelák, nás jako
vždy ukolébal. Soupe si nevypracoval skoro žádnou šanci, my jsme je vypracovávali za n j chybami v rozehrávce. Snažili jsme se tla it do útoku,
ale nep esnými p ihrávkami jsme soupe i nabízeli
brejkové p íležitosti…n které bohužel prom nil…
Výsledek: 1:3 (1:1)

Výsledek: 4:1 (2:0)

6.5. - Chroustova lokomotiva (Karlín) - 6.kolo liga
Jiný herní systém a zm ny v sestav m ly evidentn pozitivní ú inek. Pomohlo nám i brzké vedení,
které se nám poda ilo udržet po celý první
polo as. V druhé p li jsme dokázali po soupe ov
snížení p estát jeho tlak a naopak dvakrát sami
skórovali. P estože soupe byl kvalitní a dokázal
si vytvo it šance, naše výhra byla zasloužená…

12.3. - Cvr ci (Hagibor) - Ligový pohár
Byla to pro nás dobrá zkušenost. Soupe byl lepší
a vít zství si právem zasloužil. Naše ú inkování
v poháru lze ozna it za velmi úsp šné a d ležité…

25.3. - Ústavan 01 KK (Ústavní) - P átelák
Krátce a stru n - soupe byl lepší... Bylo vid t, že
mu povrch vyhovuje, hrál dob e technicky, a i
když stihl zahodit spoustu dobrých šancí, ješt dokázal dát ty i góly. Naopak my hráli chaoticky
v obran a staticky a stereotypn v útoku...

29.4. - Dogs FC (Karlín) - 5.kolo liga
Oproti p edchozím utkáním jsme podali slušný
výkon a vst elili alespo pár gól . Vzhledem k úrovni soupe e jich ale mohlo být o n co víc...

Branky: 11. Kunca, 15. Róza, 17. Ota, 36. Martin M.
Sestava: Ondra - Ota, Vítek, Martin M., Róza - Vojta, Petr,
Kunca, Martin
Nejlepší zápas: Kunca, Ota
Svi metr: 6 sviní (standard)

Martin Mates byl hlavním str jcem vít zství nad Chroustovkou…

Foto Martin

13.5. - Les Buzerans (Karlín) - 7.kolo liga
Byl to velmi t žký zápas s dramatickým pr b hem. Našt stí jsme si dokázali v druhé p li vytvoit náskok a ten s vyp tím všech sil ubránit…
Výsledek: 3:2 (1:1)

Branky: 8. Martin M., 37. Róza, 55. Martin
Sestava: Ondra - Ota, Vítek, Róza, R ža - Michal, Martin,
Vojta, Martin M.,
Nejlepší zápas: Martin, Róza
Svi metr: 6 sviní (standard)

17.6. - U Zp vá k (Podvi ák) - 11.kolo liga
Sehráli jsme možná nejsmoln jší utkání sezóny.
Celý zápas jsme m li herní p evahu, d eli nadoraz, ale dali jsme jen dva góly a v záv ru se sami
potopili neš astným vlastním gólem…
Výsledek: 2:2 (0:0)

Branky: 41. Marek, 48. Martin M.
Sestava: Ondra - Ota, Vítek, Marek, Róza - Martin M., Petr,
Michal S. - Vojta, Kunca, Martin
Svi metr: 6 sviní (standard)

TABULKA 8.F LIGY

1.

Pod parou

2.

Chroustova lok.

20.5. - Me ák FC (Hagibor) - 8.kolo liga
Náš výkon byl strašný. Me ák p edvedl obdivuhodný výkon, naopak my jsme nedokázali skórovat ani ve vyložených šancích, i když nás bylo v
poli o jednoho víc a mohli jsme st ídat…

3.

Pros, nesm jte se

4.
5.

Modrý Svin
Ústavan 01

6.

Polární zá e

7.

U Karla 99

8.

U Zp vá k

Branky: 53. Róza, 59. Martin
Sestava: Ondra - Ota, Vítek, Róza, Martin M. - Petr, Michal,
Martin
Svi metr: 4 svin (slabý pr m r)

9.

Les Buzerans

10.
11.

No Madam! B
Me ák FC

12.

Dogs FC

Výsledek: 2:1 (0:0)
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Hodnocení hrá

…

Hv zdy, d í i, smola i i

Mates Ondra
21.9.1987
#16
branká
Bilance J2005
0 1 3 4 0 0
13 22 1,69 2 1 0

Kdyby se m l zmínit jeden hrá ,
díky kterému jsme hráli do posledního kola o postup, byl by to Ondra. Toho nám mohly soupe i jen tiše závid t. Nikdo si nedokázal udržet tak stabilní formu jako on, jeho
výborné zákroky nám n kolikrát
zachránily body. Jen istá konta díky chybám obránc nep ibývala…

Hodnocení Swinstva : 1
R ži ka
Jakub
4.12.1984
obránce #23
Bilance J2005
5 0 1 1 0 0

Spolehlivý obránce obhájil místo
v nejlepší sestav sezóny. Vysloužil si ho krom obranné práce i
slušnou podporou útoku, i když
tentokrát ani jeden z jeho výlet
gólem neskon il. Ob as to ale
s kreativitou p ehán l, jeho minela
v nastavení zápasu s Prosím, nesm jte se nás možná stála postup…

Hodnocení Swinstva : 2
Zahradník
Vítek
29.8.1984
obránce #11
Bilance J2005
14 0 0 0 0 0

Udržel si sv j obvyklý standard.
Góly, kli ky a skv lé akce od n j
nikdo ani necht l, jeho prioritou
z stala kvalitní defenzivní práce a
svou úlohu splnil. Stabilní výkony
spolu s dobrou docházkou mu vynesly zas po roce a p l místo
v ideální sestav sezóny. To, že si
op t jako jediný z týmu nep ipsal
ani bod, není pak až tak d ležité…

Hodnocení Swinstva : 2-

Duben
Otakar
11.9.1984
obránce #2
Bilance J2005
16 1 1 2 0 0

Jednou z mála jistot v dnešní dob
je to, že v pátek odpoledne najdete
Otu na zápase. Op t totiž odehrál
sezónu bez absence a po ítá už
druhou padesátku start za Svin .
Snaží se v rámci možností bránit a
pokud možno nic nezkazit. Když
k tomu p idá gól jako proti No Madam!, m že být navýsost spokojen.

Hodnocení Swinstva : 3
Stodola
Michal
10.6.1984
obránce #19
Bilance J2005
5 1 0 1 0 0

Michalov docházce uškodilo pracovní vytížení. V lize nastoupil jen
jednou, proto jsou jeho nejvýrazn jší stopou v této sezón starty
v Ligovém poháru, kde pat il k našim nejlepším hrá m. Technik,
který se fotbalem viditeln baví,
však asto kli kami zbyte n ztrácí
mí e, ímž týmu p íliš neprospívá.

Hodnocení Swinstva : 2Gregor
Petr
5.12.1984
úto ník #8
Bilance J2005
6 0 2 2 0 0

P estože už p ed sezónou avizoval,
že mu páte ní termíny nevyhovují,
stihl odehrát polovinu ligových zápas a v tšinou pat il k lepším hrám na h išti. P ihrál na gól Martinu Matesovi v utkání s Ústavanem, kde podal sv j nejlepší výkon
v sezón . Na sv j neš astný zákrok
v posledním zápase s Pivnicí bude
chtít co nejrychleji zapomenout …

Hodnocení Swinstva : 2-

Mates
Martin
20.3.1985
obránce #6
Bilance J2005
13 11 4 15 0 0

Obránce nebo úto ník? U Martina
je to totiž t žké definovat. Oficiáln nastupuje jako obránce, p esto
je jasn nejlepším st elcem týmu a
nem že chyb t u žádné úto né akce. Jeho tak ka nevy erpatelný fyzický fond má však za následek, že
se na st ída ce tém neobjevuje.
Ob as také hrál až p íliš na sebe…

Hodnocení Swinstva : 1Viták
Marek
19.11.1986
obránce #15
Bilance J2005
5 3 0 2 0 0

Jednou dorazil pozd , v tšinou ale
v bec ne. P esto se nedá íct, že by
o n m nebylo slyšet. Do kronik se
zapsal penaltou, kterou nás poslal
do druhého kola Ligového poháru,
proti Polární zá i rozhýbal naši hru
a jako jediný dokázal poko it branká e Prosím, nesm jte se. Jen tu
docházku by mohl zkusit zlepšit...

Hodnocení Swinstva : 2Malý
Michal
12.8.1984
úto ník #4
Bilance J2005
11 2 1 3 0 0

Pokud byl Michal minule na tomto
míst kritizován za to, že se místo
branky „cpe“ do útoku, kde se mu
neda í, je správné se na stejném
míst i omluvit. Letos opravdu zabojoval, protrhl své st elecké trápení a výrazn se zasloužil hlavn o
vít zství nad Chroustovou lokomotivou. Svým nasazením v zápasech
by mohl být p íkladem pro ostatní..

Hodnocení Swinstva : 2

ztracenci - prost Svin

Rosenberger
Tomáš
6.8.1984
úto ník #10
Bilance J2005
16 6 6 12 1 0

Sezóna bez ervené karty? To snad
už Tomáš ani nepamatuje. K jeho
cti je nutno p ipo ítat, že se letos
trochu zklidnil a nevál í s rozhodími jako kdysi. P estože v produktivit už na tom není tak dob e jako
d íve, stále je v tomto sm ru mezi
ním a zbytkem týmu velká propast.
Tradi n nevynechal jediný zápas.

S va
Vojta
12.3.1985
úto ník #9
Bilance J2005
13 0 1 1 0 0

T žko hledat jiná slova než na podzim, aby bylo možné hodnotit Vojtovu poslední sezónu. I pokud bychom slevili z hlavního požadavku
na úto níka, tedy st elby gól , stále
tu z stávají v ci jako p esná p ihrávka i odvaha jít do souboje,
což jsou atributy, které mu bohužel
stále chybí. Snad se asem zlepší…

Viták Martin
7.8.1984
br./úto ník #3
Bilance J2005
13 3 1 4 0 0
2 6 3,00 0 0 0

Te ující, clonící a dorážející hrá .
To je výstižná vlastní charakteristika našeho kapitána. Inu, technický
rychlík z n j nikdy nebude, p esto
pat í mezi nepostradatelné. Nejen
svým p ístupem a dobrou docházkou, ale i citem pro rozhodující góly. Všechny t i jeho letošní branky
totiž nesou p ízvisko „vít zné“…

Hodnocení Swinstva : 2
Hodnocení Swinstva : 4
Hodnocení Swinstva : 2Komanec Mat j
20.9.1984
Kuncí Mat j
12.2.1985
N Bilance J2005 úto ník #44
Bilance J2005
úto ník #7
4 3 0 3 0 0
E 210100
Fotbal v této sezón klesl až na dno
žeb í ku Mat jových priorit. Je to ale
škoda, nebo jeho výkony v p átelácích byly docela slibné. Otázku, jestli náš tým pro n j ješt v bec
n co znamená, m že zodpov d t jen on sám…

Voldán Honza
Bilance J2005
1 0 0 0 0 0

14.5.1985
obránce #14

Vypisování všech d vod , které uvedl b hem posledního sezóny jako argument, pro nem že na fotbal, by vydalo tak na
dv další ísla, proto se omezme na konstatování,
že jeden jediný zápas za sezónu je tristní bilance…
Pozn.: Statistika u hrá

H
O
D
N
O
C
E
N
I

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

Mat j není tuto sezónu hodnocen ne
proto, že by hrát necht l, ale protože
zkrátka hrát nemohl. Po t žkém zran ní nohy se dává teprve pozvolna dohromady a dva starty v záv ru
sezóny byly jeho maximem, Tak snad na podzim...

Vorba Jirka
Bilance J2005
3 0 1 1 0 0

Je p irozené, že škola i softball jako
hlavní sport m ly v této sezón p ed
fotbalem p ednost, p esto mohl Jirka ur it odehrát
víc než t i p átelská utkání. Ob as to vypadá, jako
by k nám do týmu ani nepat il. Jedin jeho škoda…
zápasy, obdržené góly, pr m r na zápas, vychytané nuly a karty

Tabulka st elc

Tabulka nahráva

Ú ast na zápasech

Hrá sezóny - hlasování

11 - Martin Mates
6 - Tomáš Rosenberger
3 - Martin Viták, Mat j Komanec
Marek Viták
2 - Michal Malý
1 - Michal Stodola, Ota Duben,
Mat j Kuncí , Ondra Mates

16 - Tomáš Rosenberger, Ota Duben
15 - Martin Viták
14 - Vítek Zahradník
13 - Ondra Mates, Martin Mates,
Vojta S va
11 - Michal Malý

7.4.1985
obránce #14

6 - Tomáš Rosenberger
4 - Martin Mates
3 - Ondra Mates
2 - Petr Gregor
1 - Michal Malý, Martin Viták,
Vojta S va, Jirka Vorba,
Jakub R ži ka, Ota Duben

6 - Ondra Mates, Martin Mates
3 - Tomáš Rosenberger
2 - Vítek Zahradník
1 - Ota Duben, Michal Malý

Tabulka produktivity

15 - Martin Mates
12 - Tomáš Rosenberger
4 - Ondra Mates, Martin Viták
3 - Michal Malý, Mat j Komanec
Marek Viták
2 - Ota Duben, Petr Gregor
1 - Jakub R ži ka, Michal Stodola,
Mat j Kuncí , Vojta S va,
Jirka Vorba

Ideální sestava

[¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ]
Ondra Mates (7)
Jakub R ži ka (4) Vítek Zahradník (4)
Martin Mates (6)
Tomáš Rosenberger (5)
Michal Malý (3)

Na vlastní o i…

Zpráva o soust ed ní Modrých Sviní
Jako každý rok jsme se po átkem ervence vydali na letní oddechovou akci. Naším cílem byl tento
rok autokemp Kl ek v lesích na
b ehu Máchova jezera. Je neuv itelné, že to byl již 4. ro ník našeho
„soust ed ní“. Pomalu za íná pravidelností konkurovat CzechTeku (jen
ta ú ast kolísá stále v pom ru jedna
Modrá Svin ku 400-500 technam)… Policie si nás díkybohu všímá zatím také o dost mén , i když
r zní „sekuri áci“ a vyhazova i už
nás po letošku vedou v patrnosti…
Po p ípravách, které obnášely
hlavn nákup vybraných pochutin
v dostate ném množství a zabalení
všeho pot ebného, jsme se ve dvou
skupinkách (první linkovým autobusem a druhá pln naloženým Michalovým autem) vydali sm r Doksy u
Máchova jezera.
Již po cest jsme za ali „ladit
formu“. Po p íjezdu a vyhledání
chatek, u kterých nás p ekvapila jejich velmi p íjemná rozloha a vybavení (a nep íjemná „výška“ stropu
jedné z nich, která nedovolila v tšin obyvatel chodit uvnit ani jako
„homo erektus“) jsme se jali zabydlovat naše sídla. Osazenstvo jednotlivých chat se m nilo podle odjezd
a p íjezd dalších ú astník . Celkem
se nás za celý pobyt vyst ídalo
v chatkách jedenáct…
Pravidelná prázdninová akce, které

se „oficiáln “ íká týmové soust ed ní (!), ob as vyvolává jistou ned v ru v partnerkách ú astník našeho
„zájezdu“. Že by v d ly n co, co my
ne? Nevím jaké mají ony zprávy, ale
akce typu letošního „Máchá e“ jsou
pro jejich ú astníky velkou zkouškou, kdy je nutno se i po ádn soust edit. V nest eženou chvilku, kdy
koncentrace borce poleví, mu m že
n kdo, kdo vyhrál v Riskuj kopu pen z, vypít flašku fernetu a nedej bože
i milované pivo, i vyjíst cen né a
s láskou syslené zásoby…
A když n kdo z ú astník nemá
dost natrénováno, nem že tempu na
soust ed ní sta it. T eba Martin zlepšil své osobní a zárove týmové maximum na 6,3s…za 0,5l! Za to mu
pat í obdiv… Jiní „špílmach i“ jej
zase zlepšili na dva p llitry ginfizu
v pom ru p l na p l, zchlazených kopou piv. Problémem z stává, že pak
soust ed ní poleví do té míry, že
šampióni nejsou schopni kontrolovat
své chování a tedy nést zodpov dnost
za své iny… Pak nastupuje prov ení týmové souhry, kdy tým podrží
hrá e se slabší „formou“. Výte ný
trénink klubové soudržnosti a solidarity…
Nutno íci, že n kdy je to pro
tým velmi obtížné. Ob as to jeden
hrá dokáže zava it ostatním za celý
„ve erní zápas“ vícekrát, než si celý
tým dokázal t eba i jen ve snu p ed-

u Máchova jezera - „Máchá “ 2005
stavit! Na po est letošního famózního
„výkonu“ jistého borce jsme od tohoto památného ve era volili každý den
putovní cenu, kterou jsme na po est
nejmenovaného p eborníka pojenovali „Vojta ve era“… Kdo nevid l a
nezažil, vypráv ní neuv í, už jen
proto, že nepochopí, jak se tolik „zážitk “ dá prožít za jediný ve er…

Vcelku vzato jsme tento rok ur i-t
dostáli své pov sti. Zato jsme zahanbili (poprvé v takovém rozsahu)
naše sportovní aktivity. Absence h išt na fotbal i cokoliv jiného (nepo ítaje volejbalové h išt na pláži za 150
K na hodinu plus 30K na osobu za
vstupné na pláž) byla výrazným nedostatkem, který se nepovedlo nahradit do konce pobytu, a to ani pláckem v lese se vzrostlou borovicí
v pomyslném st edovém kruhu.
K fotbalu tedy došlo jednou jedinkrát a to na pouhou tvrthodinku.

Z ostatních sport (krom pokeru a
t ch, které mají n co spole ného
s pitím) došlo jen na dva zápasy ve
frisbee a dva turnaje a nespo et her
v petangue. Po así, které nám v bec
nep álo, sehrálo jist svou roli v nedostatku sportovní aktivity, ale také
v další naší oblíbené innosti – jídle.
P ísun potravy jsme opravdu
nezanedbali a díky vybaveným kuchy kám a snad každodennímu grilování jsme atakovali v denní spoteb jídla (rozum j masa) medv dí
rodinku zásobící se p ed zimním
spánkem. Obžerství nevydržel nováek na našich akcích Ondra Mates a
s prohlášením, že nemíní za týden
p ibrat p es p t kilo, která bude
pracn shazovat další m síc, odjel
v polovin týdne i s bratrem Martinem. Jejich místa ale obsadili kamarádi Petra Gregora z vysoké školy a
kontinuita našich „aktivit“ tak nebyla narušena…
Bohužel neustále se zhoršující
po así vedlo k p ed asnému odjezdu poloviny osazenstva v etn m
den p ed oficiálním koncem soust ed ní. Má „Zpráva o soust ed ní
u Máchova jezera“ tedy není zcela
kompletní. Myslím ale, že celkov
mohu se zcela istým sv domím
prohlásit letošní „Máchá “ za úsp šný a t ším se za rok v dobré nálad
a skv lé form zase n kde nashledanou…
hv

Dotazník: Martin Mates
V k : 20 let
znamení: Ryby
Jakému klubu u nás a v zahrani í fandíš?
Sparta, Chelsea, Real Madrid
Tv j oblíbený fotbalista u nás a v zahrani í?
U nás Jan Polák, Ondra Mates, Št pán Šim nek, v zahrani í Tomáš Rosický…
Jaký další sport krom fotbalu preferuješ?
Florball, hokej a v lét ob as plácám volejbal…
Kdo je podle tebe nejv tší sportovní legenda?
asi Gretzky a Pelé
Sázíš?
Ob as za bráchu, ale zas tak asto to není…
Zamilované jídlo? Pokud není "od maminky",tak v
jaké restauraci si ho dáš nejrad ji?
Smažák s hranolkama, jakejkoliv ízek… A když
v restauraci, tak ve D eváku…
Máš oblíbený alkoholický nápoj?
Jablí ko, všelijaký vodky a samoz ejm pivo…
Co si vybereš - Pepsi Colu, Coca Colu, Kofolu?
Nepiju ani jednu, nejmí z nich mi chutná Kofola…
Jaký film považuješ za nejlepší?
Pulp fiction, Trainspotting
Oblíbená here ka nebo modelka?
Iva Kubelková, Alena Šeredová
Blondýny, brunety nebo rusovlásky?
To je vcelku jedno, na vlasech nezáleží… Ale když to
musí bejt, tak asi spíš brunetky…
Který deník preferuješ?
MF Dnes, Hospodá ky a ob as Sport
Vysn né auto?
Asi jakýkoli co bude jezdit…
Tv j ideální den?
Vstát pozd , pak zevling, zevling a ješt trochu zevling…
Oblíbená hudba a kapela?
Rock - T i sestry, Wohnout, Horkýže slíže
Máš n jaké sourozence? (rozve )
Mám jednoho bratra, kterýho každej dobrej tená
Swinstva rozhodn zná… Sta í takhle rozvést?
Nejmilejší barva?
Jsme Modrý Svin , tak jaká asi?
Modrá, ne?
Kam do sv ta by jsi nejrad ji jel?
Havaj nebo Seychely
Je n jaký speciální, t eba i bláznivý zážitek, který si
p eješ v živote prožít?
Tak nejblázniv jší je asi to, že chci jednou se Svin ma
postoupit do první ligy… Co vy na to, hoši?
PRO TENÁ E ASOPISU SWINSTVO:

Vodochody 2005
Na druhém ro níku turnaje ve Vodochodech se
nám nepoda ilo navázat na p edchozí úsp šnou
ú ast. Oslabený tým nedokázal ani jednou zvít zit a s jediným bodem za remízu obsadil ve skupin poslední, tvrté místo.
Oproti lo ské premié e jsme tentokrát do Vodochod p ivezli jen torzo obvyklé sestavy. Krom
tradi ních "nechodi " tentokrát chyb li i v zahrani í dlící Vítek Zahradník, Martin Mates a jeho bratr Ondra, který dal p ed Svin mi p ednost
turnaji v nedalekých Máslovicích. V našlapané
ty lenné skupin byli našimi soupe i domácí
obhájci prvenství a dva z hanspaulských tým ,
Dynamo R.U.M. a SK Libe .
Už úvodní utkání s FK Vodochody ukázalo, jakým sm rem se bude naše ú inkování na turnaji
ubírat. Rychle jsme prohrávali, navíc ješt v prvním polo ase jsme p išli o vylou eného Rosenbergera staršího, jednu z posil obrany, který si navíc p i " erveném" zákroku neš astn zlomil holenní kost a turnaj tak pro n j skon il už po pár
minutách. Proti rozjetým domácím už jsme nem li žádnou šanci na zvrat a porážka 0:3 nakonec
vzhledem k vývoji utkání vypadala ješt celkem
p ijateln .
Zápas proti Dynamu R.U.M. m l rozhodnout o
našem setrvání v turnaji. Utkání se nám ale v bec
nevyvedlo. Op t jsme pustili soupe e do rychlého
vedení, které vzáp tí umocnila hrubka obrany a
vlastní gól, už druhý v po adí. Jisk i ku nad je do
druhého polo asu vyk esal Michal Issa, který zaznamenal náš první, a jak se pozd ji ukázalo, tak
i jediný gól na turnaji. V druhé p li se od nás odvrátilo št stí úpln . Nejd ív ješt za stavu 3:1 neprom nili své šance Mat j Komanec a Tomáš Rosenberger, naopak soupe po další chyb obrany a
branká e p idal tvrtý gól a skóre už pak pouze
nar stalo v jeho prosp ch. Poslední korekci výsledku odmítl Ota Duben, který z úhlu trefil jen
bo ní sí .
Proti o postup bojující Libni jsme tak hráli už jen
o est. Do branky se postavil Martin Viták a obrana p ed ním p edvedla sv j nejlepší výkon.
Rozlu ka s turnajem se nám tak relativn vyda ila, p es vytrvalý tlak soupe e jsme nakonec ubránili bezbrankovou remízu. Ta nás v celkovém poadí posunula alespo na 13. p í ku...

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

Naše reportáž

Modrý svin - Ústavan 01 KK
I popáté za sebou jsme v Karlín neprohráli, p esto jsme v souboji s Ústavanem ztratili další d ležitý bod. Do vedení nás dostal hlavou Martin Mates,
Ústavan však sta il vyrovnat a v záv ru dokonce
mohl strhnout vedení na svou stranu.
K utkání se dostavilo celkem dvanáct Sviní, i když
Mat jové Kuncí s Komancem pouze v roli divák .
T ch bylo, jak se na správné derby sluší, pom rn
dost a svou p ítomností nám ud lali velkou radost.
Po así by spíš než fotbalu p álo plážovým hrám a lenošení na písku, ostré slunce rychle ubíralo síly a horký vzduch zt žoval dýchání. Proto jsme se snažili
hlavn v útoku rychle st ídat.
Celý první polo as byl vícemén ve znamení obran,
ani jeden z týmu necht l ud lat zbyte nou chybu a inkasovat jako první. Zpo átku m l soupe mírnou p evahu, ale do v tších šancí se nedostával, naše útoky
táhl hlavn Martin Mates, ve své snaze však byl asto
až p íliš osamocen.

Pr b žný výsledek našeho zápasu nám samoz ejm
p íliš nevyhovoval, i proto jsme za ali druhou p li
celkem aktivn a soupe e ob as p itla ili. Hra však
byla stále hodn vyrovnaná a obrany v ele s branká i dominovaly nad útoky. Až ve 35. minut p išla
první obrovská šance utkání: p etažený centr našel
na zadní ty i úpln volného Martina Vitáka, ten
však v t žké pozici z voleje netrefil úpln ideáln a
ze dvou metr p ekopl prázdnou branku. Do kali
jsme se však už za další ty i minuty. Autové vhazování výborn hrajícího Petra Gregora našlo p esn
hlavu Martina Matese a ten osmým gólem v sezón
na al st elecké statistiky tohoto zápasu.
Kdo o ekával, že nás vedoucí gól uklidní a za neme
hrát opatrn ji, ten se bohužel spletl. Bezprost edn
po Martinov gólu nastala naše nejslabší p timinutovka v zápase, kdy jsme pobíhali po h išti jako
splašení a nechali soupe e nepochopiteln hrát. Ten
toho samoz ejm rychle využil. V 45. minut šli t i
soupe i na ty i naše bránící hrá e, p esto se mí
mohl dostat k volnému úto níkovi a ten m l dost
asu p esn zamí it. Na jeho diagonální st elu po zemi nem l Ondra Mates nárok dosáhnout. Vyrovnaný
stav nás jakoby zase uklidnil a hra se op t vyrovnala. Šance si už ale do konce zápasu vytvá el pouze
soupe , který m l p es po etn slabší lavi ku v koncovce st etnutí více sil. Dv minuty p ed koncem
nám zatrnulo, když Tomáš Rosenberger napálil
v nouzi mí jen do dotírajícího úto níka, od n hož
se balón odrazil na ty , skóre už se do záv re ného
hvizdu pom rn dobrého rozhod ího nezm nilo.
Hodnocení utkání: Pro bod jsme p ijeli, bod jsme
nakonec získali, m li bychom tedy být spokojeni.
Jenže jsme nedokázali udržet d ležité vedení a jedna
chyba v obran nás prakticky stála nad ji na p ímý
postup...

Modrý Svin - Ústavan 01 KK 1:1 (0:0)

Výborný aut Petra p ímo na hlavu Martina Matese = jasný gól…

Foto Pavla

Po p íchodu Michala Stodoly se hra trochu vyrovnala
a p išly i náznaky našich šancí. Petr Gregor, Michal
Malý ani dvakrát Martin Mates však úsp šní nebyli a
tak první polo as skon il bezbrankovou remízou.

hráno 27.5. v Karlín
Branky: 39. M. Mates - 45. P. Koto
svi metr: 7,5 sviní, nejlepší hrá : Petr Gregor
Sestava Modrých Sviní: 97 Ondra Mates - 2 Ota
Duben, 11 Vítek Zahradník, 10 Tomáš Rosenberger
- 6 Martin Mates, 19 Michal Stodola - 9 Vojta S va,
8 Petr Gregor, 4 Michal Malý, 3 Martin Viták

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
Stadion slavného londýnského klubu
Mistr sv ta a Evropy, kapitán Arsenalu
Známý katalánský klub
Nové p sobišt Patrika Bergera
Fotbalista pražské Sparty
Stadion Santanderu
Bruselský velkoklub
V tajence naleznete jméno kapitána posledního vít ze Ligy mistr

Kvíz:

1. Jan Suchopárek strávil v tší ást své zahrani ní kariéry ve francouzském Štrasburku.
Poté p estoupil do tehdy druholigového berlínského klubu:

a) Union
b) TeBe
c) Hertha

2. Slavia vyšla z posledních t ech pohárových st etnutí s italskými kluby dvakrát vít zn ,
nad její síly byl pouze v sezón 1998-99 tým kolem Giuseppe Signoriho:
a) Udinese Calcio
b) AS Roma
c) FC Bologna

3. V kádru eskoslovenských olympijských vít z z Moskvy 1980 nebyl:
a) Antonín Panenka
b) Ladislav Vízek
c) Jan Berger

Poznejte hrá e: eský reprezentant, len st íbrného týmu z ME 1996, ú astník ME 2000 a 2004;
Fotbalista roku 1996; vít z Premier League 1997, mistr eské ligy 1996, 2003, 2005; semifinalista Poháru UEFA 1996, rekordman v po tu reprezenta ních start , první ech, který nastoupil ve
t ech zahrani ních ligových sout žích, p ezdívka „Steve“
Správné odpov di z minulého ísla: Beckenbauer; kvíz: 1b, 2a, 3c; hádanka: Marek Heinz

V p íštím ísle vám p ineseme:

Komentá : Svin v brance

Pokud máte zájem o odebírání našeho asopisu, kontaktujte
prosím šéfredaktora Honzu Voldána na e-mailové adrese
honza.voldan@modrysvine.com nebo na telefonu 723526832.
asopis vychází v nepravidelných intervalech ty ikrát ro n .
Zasílání asopisu elektronickou formou na e-mail je nastaveno automaticky, v p ípad nezájmu jej m žete kdykoliv zrušit. Tišt ná podoba bude k dostání na zápasech Modrých Sviní nebo formou p edplatného p ímo do Vaší poštovní schránky. Cena výtisku iní 10 K , zaslání na e-mail je zdarma.

a mnoho dalšího…

Swinstvo, oficiální asopis fotbalového klubu Modrý Svin :

Sedmé íslo vyjde koncem srpna 2005

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

Rozhovor s Vítkem Zahradníkem
Téma: Do t etice všeho dobrého?
Profil Honzy Voldána

