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„M ě akorát trochu štve, že nejsme schopní 
se pořádně vystřídat. Víš, že ať nás přijde 
kolik chce, tak hraje šest nebo sedm lidí 
a zbytek tam sedí...“ 
Vyzpovídali jsme… Petra Gregora   Strana 8 
 
 
 
„Do třetice všeho dobrého“ 
tentokrát neplatilo, na jaře 
budeme mít co napravovat... 
Téma čísla: Brzy odpískaná sezóna                   Strana 3 
 

                
  

Střelnice na rozloučenou... 
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Aktuality 
 
Michal Stodola: Konec ve Sviních!!! 
 

Když Michal loni na jaře nastupoval do vypja-
tého derby s Ústavanem, nikdo asi netušil, že 
to byla poslední možnost vidět ho na hřišti 
v modrobílém dresu. Pracovní vytížení ve spo-
jitosti s chronickými problémy s koleny vysta-
vilo Michalovi definitivní stop. V poslední se-
zóně proto už vůbec nenastoupil a nedlouho 
po jejím skončení uzavřel svou kariéru.  
Odchází tak další člen generace, která před 
dvěma lety zachránila první tragickou sezónou 
rozklížený klub. I když ani při stoprocentním 
zdravotním stavu příliš často nechodil, patřil 
Michal k důležitým postavám týmu a nejen je-
ho kličky nám budou určitě chybět... 
Michal Stodola odehrál v dresu Modrých Sviní 
21 utkání, v nichž nastřílel pět branek.      
 

Kdo bude na jaře vůbec hrát?! 
 

Dosud nepoznaný problém musí řešit Modrý 
Svině během zimní přestávky. Až do této doby 
jsme vždy doplňovali kádr převážně z důvodů 
zlepšení kvality, tentokrát jde spíše o otázku 
kvantity. Co je toho příčinou? 
Bez Michala Stodoly by naše soupiska čítala 
patnáct jmen. Jenže Marek Viták vynechává 
jarní sezónu kvůli maturitě, Vojta Sůva spíše 
z výkonnostních důvodů. Prakticky se nedá 
počítat s pravidelnou docházkou Matěje Ko-
mance, Honzy Voldána, Jakuba Růžičky ani 
Richarda Dubna. Petr Gregor se také ještě jas-
ně nevyjádřil a neposlední řadě Matěj Kuncíř 
musí v polovině května na operaci. 
Při naplnění těch nejhorších prognóz by jádro 
týmu tvořilo pouhých sedm hráčů! Proto vede-
ní klubu v současné době usilovně shání posi-
lu, která by pomohla toho období překlenout. 
Jasno by v tomto směru mělo být nejpozději 
do konce ledna příštího roku... 
 

Úvodník Honzy Voldána 
 

Milí čtenáři, 
       vítejte u našeho svátečního čísla. Nové 
Swinstvo je nejen Vánoční, ale především  o-
pět posezónní. Bohužel z tohoto pohledu není 
nijak radostné. Sezóna se nám, jak sami víte, 
moc nevydařila. Proč tomu tak bylo? Na to se 
Vám pokusí odpovědět Ota v článku „Brzy 
odpískaná sezóna“ a o jejím průběhu i s hod-
nocením hráčů Vás informuje v jejím detail-
ním rozboru. 
       Máme za sebou další klubovou schůzi, 
která potvrdila ve funkci prezidenta Otu Dub-
na a ve funkci kapitána Martina Vitáka, k če-
muž jim gratuluji. Souhrn toho nejdůležitější-
ho z jejího zápisu naleznete na straně deset, 
stejně jako dotazník staronového kapitána tý-
mu. Já jsem tentokráte vyzpovídal Petra Gre-
gora, který nám již dlouho unikal, ale nako-
nec byl dostižen, jako všichni ostatní, co se o 
to pokoušeli... 
       Fotbal ale není úplně všechno a blíží se 
nám ty nejočekávanější svátky roku. Uplynulý 
rok byl pro nás v Modrých Sviních opravdu 
pestrý. Zažili jsme vrchol, když jsme málem 
postoupili do sedmé ligy, a zažili jsme i pád, 
když jsme na podzim skončili desátí. Odešli 
od nás tři hráči a tři noví přišli. V podstatě 
jsme opět na startu a v novém roce začneme 
s čistým štítem (byť již par sezónami prověře-
ným). Já doufám, že se z chyb poučíme a opět 
se situace vylepší... 
       Chci proto popřát hodně štěstí a úspěchu 
našemu klubu a samozřejmě všem hráčům. 
Jak jsem již ale zmínil, fotbal není všechno a 
proto my všichni z Modrých Sviní přejeme 
hodně štěstí, zdraví, úspěchu a i té lásky všem 
našim blízkým, fanouškům, kamarádům, zná-
mým a samozřejmě i čtenářům Swinstva. 
       Užijte si svátky v co největší možné po-
hodě s těmi, které máte rádi a na Silvestra to 
pořádně oslavte!!! 
Zkrátka se mějte svinsky dobře...            
                     ...za redakci Váš  Honza Voldán 

Vánoční nabídka pro fanoušky! 
 

Modrý Svině připravily pro své fanoušky vánoční 
překvapení. Po dlouhých přípravách spatřil světlo 
světa první díl speciální kolekce oblečení s logem 
našeho klubu. Bavlněná baseballová čepice v at-
raktivním modro-bílém provedení je nyní v na-
bídce za skvělou vánoční cenu 120Kč!!! Pokud 
tedy chcete ve svátečním čase potěšit sami sebe 
nebo své blízké pěkným dárkem, máte jedinečnou 
možnost! Bližší informace na čísle 603352021. 
 

Téma čísla... 

Brzy odpískaná sezóna… 
 

       Po období úspěchů a prosperity nastá-
vá pád a doba temna. Tak to chodí po ce-
lou existenci lidské společnosti a samozřej-
mě i ve fotbale. A právě do té temnější eta-
py své existence se dostaly tuto hanspaul-
skou sezónu Modrý Svině. I když po vel-
ých změnách v kádru měl podzim sloužit 
spíše ke stabilizaci, rozhodně jsme takový 
propad neočekávali. O sezóně plné nejen 
vlastních gólů se dočtete více v následují-
cím článku... 
       Oproti jaru se toho z hlediska termínů 
příliš nezměnilo, pouze jsme upustili od pra-
videlných středečních tréninků. Zato na sou-
pisce se děly věci! Kromě Jirky Vorby, který 
skončil z časových důvodů, si těsně před se-
zónou sbalili kufry i bratři Matesové a odešli 
„za lepším“ do konkurenčního Ústavanu. Na 
jejich místa přibyli tři nováčci, kteří se 
v podstatě celý podzim spíše seznamovali 
s prostředím. 
       Už zaběhnutým rituálem v našem týmu 
je častá neúčast opor, tentokrát si během se-
zóny „vybrali dovolenou“ Marek Viták s Rů-
žou. Nepřítomnost zkušených absentérů Hon-
zy Voldána a Matěje Komance už asi nikoho 
nepřekvapila a zčásti kvůli zranění z přípravy 
s Dragers toho příliš neodehrál ani nováček 
Richard Duben, kterého do Sviní zlanařil na 
poslední chvíli jeho bratr Ota. 
       Po klasicky zpackaném přáteláku nás při 
ostrém startu do sezóny čekal vždy nevyzpy-
tatelný nováček, tentokrát, Traktor Praha B. 
Z očekávaného záložního týmu ostříleného 
klubu ze čtvrté ligy se ale vyklubala parta 
klučíků, kteří se v Hanspaulce teprve rozkou-
kávali. Naši střelci v čele s Markem Vitákem 
je ovšem vůbec nešetřili a v závěru tak došlo 
i na pokoření magické „desítky“. 
       Ovšem Ústavan, to už byla jiná káva. 
Tradičně vypjaté derby tentokrát navíc okoře-
nil start dvou „přeběhlíků“, Martina a Ondry 
Matesových, v dresu soupeře. Na těžkém te-
rénu jsme přes solidní výkon nedokázali najít 
recept na našeho nedávného spoluhráče Ond-
ru a Ústavanu tak k výhře stačil šťastný gól 
těsně před přestávkou. 

       Start v derby bohužel zřejmě vyčerpal 
některé „opory“ natolik, že zbytek sezóny už 
se musel obejít bez nich. A podle toho to také 
vypadalo. Těsná prohra s v nijak oslnivé for-
mě nehrajícím Výtržníkem bolela, ale to jsme 
ještě nevěděli, že je teprve první v řadě... 
       Zřejmě nejlepší utkání podzimu jsme 
sehráli na Pankráci proti Dejnámbůra. Soupeř 
sice rychle vedl 2:0 a krátce po přestávce 
dokonce 4:1, ale my dokázali silou vůle zápas 
dotáhnout k remíze. Na vstřelení rozhodující-
ho pátého gólu evidentně zaskočenému sou-
peři už ale nebyl čas ani síly... 
       Naopak titul „Nejzpackanější zápas“ pat-
ří s jistotou utkání s Jemnými a Solenými, po 
němž jsme mohli sezónu v podstatě definitiv-
ně „odpískat“. Fotbalově horší soupeř si vyb-
ral pořádnou porci štěstí, když se mu povedlo 
proměnit prakticky jediné dvě kloudnější ak-
ce v celém utkání! Naopak nám se vrátila sta-
rá známá střelecká impotence a gól si musel 
dát soupeř sám... Navlas stejně jsme dopadli i 
proti Ya Bastě, ale tam aspoň měl soupeř ně-
jakou kvalitu a přehrával nás. Jenže vítězný 
gól dal až dvě minuty před koncem! 
       Jen poločas se mohl hrát zápas se slabý-
mi No Madam!. Už po dvaceti minutách jsme 
vedli 5:0 a utkání se pak pouze dohrávalo. 
Zato proti Nalejtu se bojovalo do poslední 
minuty, jenže na soupeře jsme v koncovce 
nestačili, navíc Pavel v brance neměl zrovna 
svůj den... To už jsme navíc věděli, že na mí-
sto v horní části tabulky nedosáhneme, neboť 
jsme zapomněli na pískání a propadli se až na 
předposlední pozici... 
       Alespoň poslední utkání probíhalo v po-
dobném duchu jako to první. Banáni byli op-
ravdu slaboučcí a pouze se čtveřicí hráčů 
v poli na nás jednoduše neměli...  
       Na této sezóně se asi nedá najít příliš po-
zitivního. Nedávali jsme góly v důležitých ut-
káních, nedokázali se pořádně sehrát, ztráceli 
jsme zápasy v koncovce a atmosféra v týmu 
také za moc nestála. Důležité je proto jediné: 
Že jsme tuto sezónu přes všechny problémy 
přežili a na jaře se můžeme opět pokusit pro-
razit výš. Horší už to určitě nebude...         otd 



Kronika sezóny 
 

 

1.9. - FC Dragers (Zelená liška) - Přátelák 
Na výsledku se podepsala nerozehranost našeho tý-
mu, který navíc nenastoupil v optimální sestavě. 
Nepomohlo nám ani to, že jsme tentokrát museli ví-
ce tvořit, zatímco soupeři stačilo čekat jen na naše 
chyby, které bohužel přišly... 
Výsledek: 2:3 (0:2) 
Branky: 33. Ota, 56. Michal 
Sestava: Pavel - Róza, Vítek, Ota, Richi - Michal, Vojta, 
               Petr 
Sviňmetr: 4,5 svině (průměr) 
 
1.4. - Traktor Praha B (Karlín) - 1.kolo ligy 
První zápas naší šesté sezóny měl ukázat, jak se náš 
tým dokázal vyrovnat s odchodem bratří Matesů. 
Utkání bylo oproti očekávání jednoznačné, neboť 
soupeř byl hodně nezkušený... Vítězství hlavně po-
mohlo naší morálce, protože v dalším kole nás čeka-
lo dlouho očekávané derby s Ústavanem... 
Výsledek: 10:0 (3:0) 
Branky: 18., 45., 47. a 60. Marek, 37. a 52. Růža, 
              17. Vojta, 20. Petr, 33. Kunca, 44. Róza 
Sestava: Martin - Ota, Róza, Vítek, Honza, Růža - Vojta, 
              Marek, Petr, Kunca 
Nejlepší zápas: Marek, Vojta, Růža, Honza, Martin              
Sviňmetr: 8 sviní (velmi kvalitní) 
 

 
Marek byl proti Traktoru zkrátka k neudržení...                                       Foto Pavla 
 

16.9. - Ústavan 01 KK (Karlín) - 2.kolo ligy 
Zápas byl hodně vyhecovaný, ale proti lepšímu fot-
balovému zážitku se postavilo počasí. Kvalita hřiště 
byla doslova hrozná. Kaluže byly všude a nedala se 
vůbec odhadovat dráha míče. Podmínky měly ale 
oba týmy stejné a na to jsme se nemohli vymlouvat. 
Vyhrál trochu lepší a hlavně šťastnější tým a to byl 
tentokrát Ústavan... 
Výsledek: 0:2 (0:1) 
Sestava: Martin - Ota, Róza, Honza, Vítek, Růža, Marek - 
              Vojta, Petr, Michal, Pavel, Kunca 
Sviňmetr: 5 sviní (standard) 

 

 
Martin na podzim vychytal první čisté konto v kariéře...                              Foto Pavla 
 

23.9. - HFC Výtržník (Karlín) - 3.kolo ligy 
Prohrát takový zápas byla škoda, na Výtržník jsme 
určitě měli... Jejich brankář se musel předvést 
mnohem více než náš. Bohužel Martin Viták ne-
měl tentokrát vůbec svůj den a oba góly šly na jeho 
vrub. A to ještě několik dalších minel soupeř potre-
stat nedokázal... Škoda, že naši útočníci ne a ne se 
trefit. Gól Matěje Kuncíře přišel příliš pozdě, Vý-
tržník měl tou dobou už dvougólový náskok... 
Výsledek: 1:2 (0:1) 
Branky: 50. Kunca 
Sestava: Martin - Róza, Vítek, Ota, Kunca - Vojta, Pavel, 
              Michal, David 
Sviňmetr: 5 sviní (standard) 
 
30.9. - Dejnámbůra FC (Pankrác) - 4.kolo ligy 
V mnoha ohledech to byl výjimečný zápas. Nikdy 
v historii se nám nepodařilo stáhnout větší než jed-
nogólové manko, v tomto zápase jsme se nepoloži-
li ani za stavu 1:4 a mohli klidně i vyhrát. Silou 
vůle jsme nakonec dokázali urvat alespoň bod. 
Hlavním problémem bylo, že jsme si nechali fatál-
ně utéct začátek utkání. Nutno ale uznat, že soupeř 
byl hlavně v první půli jasně lepší a výhru by si 
možná zasloužil. K nám se ale opět po delší době 
přiklonilo štěstí. Škoda jen, že jsme soupeři nedali 
to, oč žádají ve svém názvu, totiž bůra... 
Výsledek: 4:4 (1:3) 
Branky: 22., 49. Kunca, 37. Michal, 53. Richi 
Sestava: Martin - Vítek, Ota, Róza, Kunca - David, Richi, 
               Michal               
Nejlepší zápas: Kunca, Richi, Michal, Vítek 
Sviňmetr: 6,5 svině (kvalitní)  

 
 

25.11. - Nalejto 1.FC (Zákostelní) - 8.kolo ligy 
Zápas, ve kterém jsme měli šance. Útok tentokrát u-
kázal svou lepší tvář a obrana hořela jen občas. Ško-
da dvou smolných polovlastních gólů... 
Výsledek: 1:3 (1:1) 
Branky: 11. Kunca 
Sestava: Pavel - Ota, Vítek, Honza, Kunca - Róza, Martin, 
              Petr, Michal 
Sviňmetr: 6 sviní (standard) 
 
4.12. - Rychlí banáni (Karlín) - 11.kolo ligy 
Jinak nepříliš povedenou sezónu jsme zakončili vy-
sokou výhrou a aspoň trochu si spravili chuť. Výho-
dou možná bylo, že jsme sešli v tak malém počtu, 
takže odpadly tradiční problémy se střídáním. Naše 
hra ale místy příliš valná nebyla a s efektivitou kon-
covky jsme byli také docela dost na štíru... 
Výsledek: 8:0 (3:0) 
Branky: 5., 45., 46. David, 29., 56. Pavel, 49., 55. Róza, 
              25. Ota 
Sestava: Kunca - Ota, David - Róza, Vojta, Pavel 
Nejlepší zápas: Róza, Ota, David 
Sviňmetr: 6 sviní (standard) 
 

 

Nejlepší střelec Ya Basty Ciprýn se proti naší obraně neprosadil...                 Foto Pavla 
 

 

TABULKA 8.G LIGY 
1. Ya Basta! 11 10 1 0 63:4 21 
2. Ústavan 01 KK 11 9 1 1 45:5 19 
3. Nalejto 1.FC 11 8 1 2 38:16 15 
4. Výtržník HFC 11 6 2 3 23:19 14 
5. Jemné a Solené 11 4 3 4 26:32 11 
6. Dejnámbůra 11 6 2 3 45:25 8 
7. Traktor Praha B 11 3 2 6 31:57 8 
8. Mládí vpřed 11 3 2 6 21:23 8 
9. No Madam! B 11 3 1 7 21:37 7 

1100..  MM ooddrr ýý  SSvviinněě  1111  55  11  55  4433::1166  55  
11. U Zpěváčků 11 0 0 11 0:66 0 
12. Rychlí banáni 11 0 0 11 6:73 -8 

7.10. - Jemné a Solené (Karlín) - 5.kolo ligy 
Měli jsme jednoznačně na vítězství, nakonec jsme 
ale nezískali ani bod, když soupeř dal góly z jedi-
ných dvou šancí za celé utkání. Nejen kvůli svému 
chování na hřišti si výhru určitě nezasloužil. My si 
ale za porážku mohli sami... Prohru s takhle sla-
bým soupeřem kromě první sezóny naše historie 
nepamatuje... 
Výsledek: 1:2 (1:0) 
Branky: 20. vlastní 
Sestava: Pavel - Růža, Róza, Ota, Petr, Kunca - Michal,  
              Vojta, David, Martin, Richi 
Sviňmetr: 6 sviní (standard) 
 

 
Matěj Kuncí ř musel z nouze zaskakovat celou sezónu v obraně.              Foto Martin 
 

23.10. - Ya Basta! (Karlín) - 7.kolo ligy 
Prohra zbytečným gólem v závěru mohla být teo-
reticky považována za ztrátu, ale ve světle objek-
tivních faktů se jevila jako zasloužená. Soupeř byl 
herně lepší, měl silnou převahu, zatímco my celý 
zápas prakticky nevystřelili na branku a gól si mu-
sel dát soupeřův gólman sám! 
Výsledek: 1:2 (0:1) 
Branky: 45. vlastní 
Sestava: Pavel - Ota, Vítek, Róza, Kunca, Petr - Martin, 
              Vojta, David, Michal, Matěj 
Nejlepší zápas: Pavel, Matěj 
Sviňmetr: 6 sviní (standard) 
 

12.11. - No Madam! B (Hrdlořezy) - 9.kolo ligy 
Hráli jsme vlastně pořádně jen první poločas, celá 
druhá půle byla celkem o ničem, nedokázali jsme 
se ani dostat do větší šance. Je škoda, že jsme ne-
přidali ještě aspoň pár gólů, neboť soupeř byl fakt 
slabý a do útoku skoro nechodil... 
Výsledek: 5:1 (5:1) 
Branky: 6., 18. vlastní, 3. David, 16. Petr, 21. Róza 
Sestava: Martin - Ota, Vítek, Róza, Kunca, Petr - Marek, 
              Richi, David, Vojta 
Nejlepší zápas: Petr 
Sviňmetr: 6,5 svině (kvalitní)  

Pozn.:  Týmům Dejnámbůra FC, Modrý Svině, Rychlí banáni bylo odečteno 6 bodů 
             za nepískání, týmu Nalejto 1.FC 2 body za nepískání... 
             Týmu Rychlí banáni byly odečteny 2 body za start neregistrovaného hráče... 



Hodnocení hráčů… 

Hvězdy, dříči, smolaři i 
 

Řeháček Pavel 
23.6.1989 
brankář     #1 
Bilance P2005 
 3  2  1  3  0  0 
 4  8  2,00  0  0  0  

Duben 
Otakar 
11.9.1984 
obránce      #2 
Bilance P2005 
 10  2  2  4  0  0 

Kuncíř Matěj 
12.2.1985 
obránce      #44 
Bilance P2005 
8  5  4  9  0  0 
1  0  0,00  1  1  0 

Původně figuroval jako jedna část 
plánu na nahrazení ofenzivních pří-
spěvků Martina Matese, nepočítalo 
se s tím, že by měl nahradit Ondru 
v brance. Ale ztráta formy Martina 
Vitáka vyžadovala radikální řez... 
Výkony místy ještě nebyly úplně 
stoprocentní, ale dá se to omluvit 
věkem, časem bude určitě lepší...    
Hodnocení Swinstva :    2-       

No, nebylo to zrovna ono... To, že 
Ota skončil v týmové produktivitě 
na pátém! místě, je nejvíc ze všeho 
ostudou pro ostatní hráče, zvlášť ú-
točníky! Ale když nevynecháte bě-
hem celého roku jediný zápas, tak 
občas nějaký ten bod přibýt musí, 
zvlášť když vám ochotný spolu-
hráč nahraje před prázdnou branku. 
Hodnocení Swinstva :    3-      

On se měl stát vůdcem, který pove-
de tým ke světlým zítřkům. Svou 
roli zvládl obstojně, jeho one-man 
show proti Dejnámbůra budiž toho 
důkazem. Jenže fotbal je hra kolek-
tivní a sebelepší jednotlivec to sám 
nezvládne. Navíc v důležitých zá-
pasech měl vychýlenou mušku, gó-
lů mohl dát nejméně dvakrát více...    
Hodnocení Swinstva :    2        

Rosenberger 
Tomáš 
6.8.1984 
obránce    #10 
Bilance P2005 
10  4  8  12  0  0 

Růžička 
Jakub 
4.12.1984 
obránce    #23 
Bilance P2005 
 3  2  1  3  0  0 

Voldán 
Honza 
14.5.1985 
obránce     #14 
Bilance P2005 
 3  0  0  0  1  0 

Kdyby nebylo šestibodového pří-
růstku v posledním zápase, zapadl 
by Róza asi do šedi celé sezóny. 
Takhle se po dvou sezónách ve stí-
nu Martina Matese vrátil na pozici 
nejproduktivnější Svině. Svým vel-
kým přehledem je platný v obraně i 
útoku, jen škoda, že tentokrát jeho 
góly nepomohly k více bodům... 
Hodnocení Swinstva :    2         

Pohodář, který vůbec nic neřeší -  
bohužel ani zápasy vlastního tý-
mu... Aby nezmeškal derby, tak se 
donutil přijít na první dva zápasy, 
pak už dorazil jen na poločas proti 
Jemným a Soleným. Přitom je to 
obránce, kterého nutně potřebuje-
me - jeho přehled, technika a dobrá 
hra hlavou nám citelně chyběly...    
Hodnocení Swinstva :    2-      

Jak vypadá „Svět podle Honzy“? 
Určitě v něm nemá místo pravidel-
ná docházka nejen na zápasy, nao-
pak se v tomto bizarním světě daří 
takřka neuvěřitelnému množství 
výmluv, proč to nejde... Zato ocho-
ta přizpůsobit se trpí kdesi na okra-
ji zájmu. Pamětníci legendární „vo-
dy v uchu“ by mohli vyprávět...  
Hodnocení Swinstva :    4  

Zahradník 
Vítek 
29.8.1984 
obránce    #11 
Bilance P2005 
8  0  0  0  0  0 

Straka 
David 
4.8.1990 
záložník     #5 
Bilance P2005 
 6  4  4  8  0  0 

Viták 
Marek 
19.11.1986 
záložník    #15 
Bilance PJ2005 
 3  4  4  8  0  0 

Je složité hodnotit sezónu v podání 
Vítka, aniž by autor nesklouzával 
k trapnému opisování hodnocení 
z předchozích sezón. On totiž Ví-
tek hraje pořád stejně - ať vyhrává-
me 5:0 nebo marně dotahujeme ná-
skok soupeře, vždycky nechá na 
hřišti své maximum. Naši obranu si 
je bez těžké vůbec představit... 
Hodnocení Swinstva :    2-        

Měl se stát novým tahounem útoč-
ných akcí, úkol splnil tak z polovi-
ny. Začátek sezóny zmeškal kvůli 
rekonvalescenci, ve zbytku se spíš 
rozkoukával, nemohl si na nové 
prostředí zvyknout. Poslední dvě 
utkání ale už patřil k nejlepším na 
hřišti. Jenže to byli zrovna ti nej-
lehčí soupeři. Má určitě na víc...  
Hodnocení Swinstva :    3        

Podle průměru bodů na zápas náš 
nejproduktivnější hráč, ve třech zá-
pasech nasbíral osm bodů! Bohužel 
nejdůležitější cifrou v tomto výčtu 
je ta trojka. Úloha opory, která při-
jde čas od času na zápas a je hvěz-
dou, mu jde dobře, ale jeho pomoc 
by tým potřeboval v každém utkání 
a ne jen jednou dvakrát za sezónu... 
Hodnocení Swinstva :    2-   

 

ztracenci - prostě Svině 
 

Duben 
Richard 
19.9.1986 
útočník    #12 
Bilance P2005 
4  1  1  2  0  0 

Gregor 
Petr 
5.12.1984 
útočník      #8 
Bilance P2005 
 7  2  0  2  0  0 

Komanec 
Matěj 
20.9.1984 
útočník     #7 
Bilance P2005 
1  0  0  0  0  0 

Klid. To je to, co zřejmě nejvíc ze 
všeho chybí naší třetí letní posile. 
Zároveň si ale musí uvědomit, že 
na všechno nemůže mít půl hodiny 
času a že útok je hlavně o rychlo-
sti. A to nejen nohou, ale i myšlení. 
Richardova teč nám zachránila re-
mízu s Dejnámbůra, zbytek sezóny 
už v jeho podání tak valný nebyl... 
Hodnocení Swinstva :    3-        

Když Petr na některých zápasech 
viděl, že při přetlaku v útoku by 
hrál jen sporadicky, vzal zavděk 
místem v obraně a určitě tam nevy-
hořel. Své ofenzivní kvality před-
vedl bohužel jen proti slabším pro-
tivníkům, přesto byl z útočníků tu-
to sezónu nejlepší. Jen by to chtělo 
trochu vypilovat zpracovaní míče... 
Hodnocení Swinstva :    2-        

Pokud odečteme zápasy v listopa-
du a prosinci, když už je “moc zi-
ma“ a utkání do poloviny října, kdy 
týmu ještě o něco šlo, dojdeme 
k číslu jedna. A to je přesně počet 
Matějových zápasů v této sezóně. 
Při pohledu na jeho přístup se chtě 
nechtě nabízí nepříjemná otázka: 
Nebyla tahle sezóna jeho poslední? 
Hodnocení Swinstva :    4-         

Malý 
Michal 
12.8.1984 
útočník    #4 
Bilance P2005 
7  2  0  2  0  0 

Sůva 
Vojta 
12.3.1985 
útočník      #9 
Bilance P2005 
8  1  0  1  0  0 

Viták Martin 
7.8.1984 
br./útočník     #3 
Bilance P2005 
3  0  2  2  0  0 
5  9  1,80  1  0  0 

Michal dřel, bojoval, ale příliš užit-
ku to nepřineslo. V lize dal jediný 
gól, když ho do zad trefila střela 
Matěje Kuncíře. Na zápasech, kde 
se mohl ukázat v lepším světle, bo-
hužel chyběl. Navíc ani on nebyl 
příliš spokojen s časem stráveným 
na hřišti, rád by hrál víc. Zdobila 
ho tradičně dobrá zápasová účast... 
Hodnocení Swinstva :    3       

Je obtížné hledat každou sezónu ji-
ná slova, kterými by se opsalo to 
samé. Vojtovi to v útoku vůbec ne-
šlo, trápil se, nebyl schopen ani zá-
kladních fotbalových úkonů jako 
zpracovat míč a přihrát a navíc už 
nedostával moc prostoru na hřišti. 
Naději na změnu asi nevidí ani on 
sám... Končí éra „mistra Patičky“? 
Hodnocení Swinstva :    4-        

Nahradit v brance Ondru nedoká-
zal, nebyl pro obránce takovou ji-
stotou. Navíc pouštěl góly, které by 
nemusel, proto se v polovině sezó-
ny už podruhé a dost možná natr-
valo přesunul do útoku. Ale ani 
tam to tentokrát příliš slavné neby-
lo. Aspoň že se Martinovi podařilo 
vychytat vytoužené čisté konto… 
Hodnocení Swinstva :    3         

 

Pozn.: Statistika u hráčů - zápasy, góly, asistence, body, karty; u brankářů zápasy, obdržené góly, průměr na zápas, vychytané nuly a karty 
 

Tabulka střelců Tabulka nahrávačů Tabulka produktivity 
5 - Matěj Kuncí ř 
4 - David Straka, Marek Viták, 
     Tomáš Rosenberger 
2 - Pavel Řeháček, Jakub Růžička, 
     Petr Gregor, Michal Malý, 
     Ota Duben 
1 - Vojta Sůva, Richard Duben 

8 - Tomáš Rosenberger 
4 - David Straka, Matěj Kuncí ř, 
     Marek Viták 
2 - Martin Viták, Ota Duben 
1 - Jakub Růžička, Richard Duben, 
     Pavel Řeháček 

12 - Tomáš Rosenberger 
9 - Matěj Kuncí ř 
8 - David Straka, Marek Viták 
4 - Ota Duben 
3 - Pavel Řeháček, Jakub Růžička 
2 - Petr Gregor, Michal Malý,  
     Richard Duben, Martin Viták 
1 - Vojta Sůva 

Účast na zápasech Hráč sezóny - hlasování Ideální sestava 
10 - Tomáš Rosenberger, Ota Duben 
8 - Martin Viták, Vítek Zahradník, 
Matěj Kuncí ř, Vojta Sůva 
7 - Michal Malý, Pavel Řeháček, 
Petr Gregor 
6 - David Straka 

8 - Matěj Kuncíř 
7 - Pavel Řeháček 
4 - Tomáš Rosenberger, David Straka,  
     Vítek Zahradník 
3 - Marek Viták 
1 - Petr Gregor, Vojta Sůva, Ota Duben 

[¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ] 
Pavel Řeháček (12) 

Vítek Zahradník (11)     David Straka (10) 
Tomáš Rosenberger (10) 

                                         Marek Viták (9) 
 Matěj Kuncíř (12)  



Vyzpovídali jsme… 
 

Petr Gregor 
5. 12. 1984 
post: útočník 
číslo dresu: 8 
v týmu od: září 2002 
Honza Voldán  
 

Jeden ze „staré gardy“. V týmu je od je-
ho počátku a nepatří k těm, co by jen 
tak zapadli. Na týmu mu záleží a vždyc-
ky má k problémům co říct. Možná pro-
to je snad od začátku asistentem kapitá-
na. Kromě toho je také jednou z opor 
našeho útoku. Patří mezi čtyři hráče, 
kteří již překročili hranici deseti vstře-
lených gólů a je třetím nejlepším v bodo-
vé tabulce. Prostě podle všech kritérií je 
to „nadpr ůměrná svině“... 
 

Nedávno jsi oslavil jedenadvacáté narozeni-
ny. Blíží se i konec roku a máme už po sezó-
ně. Hodně lidí v takové situaci bilancuje svůj 
uplynulý rok. Jak ho ze svého pohledu vidíš? 
Zaprvé bych neřekl, že jsem svoje narozeniny 
nějak oslavil. Nějak se na to nedostalo. Jinak 
rok byl vcelku úspěšný, nemůžu si stěžovat. 
Tuším, že jsi neslavil, protože v den svých na-
rozenin jsi měl zkoušku? 
Je to tak. Měl jsem jednu bakalářskou zkoušku... 
Jak to dopadlo? 
Naštěstí dobře. Dostal jsem za dvě. 
Takže vlastně ani žádný Mikuláš, že? 
To fakt už ne. Na to nebyly síly ani čas... 
Jak se díváš na uplynulou neúspěšnou sezó-
nu? 
Mě akorát trochu štve, že nejsme schopní se po-
řádně vystřídat. Víš, že ať nás přijde kolik chce, 
tak hraje šest nebo sedm lidí a zbytek tam sedí. 
V tomhle ohledu se třeba opravdu nedivím Voj-
tovi, že ho to už nebav...! 
Myslíš, že tohle je ten hlavní problém? 
No tak není hlavní pro to, abychom se zlepšili. 
Ale je hlavní v tom, abychom si pořádně zahráli 
a aby to všechno bylo v pohodě... 
Jedním z důvodů bylo jistě i oslabení týmu. 
Už jsme o tom hodně diskutovali, ale mě pře-
sto zajímá, jak se díváš na odchod bratří Ma-
tesů ty... 

Mě je to jedno. Jestli chtějí odejít, tak ať odej-
dou. Já bych s tím nedělal nějaký problémy. 
Na druhou stranu si myslím, že ten míč by nám 
dát mohli... 
Myslíš, že jejich odchod byl hlavním pro-
blémem, nebo šlo spíš o to, že my jsme ne-
zaplnili tu mezeru a zbytečně se tím psychi-
cky rozhodili, začali se hádat? 
Kluci nám určitě chybí. Hádali jsme se zbyteč-
ně, to je pravda, ale nevím, jestli to, že by-
chom se nehádali, nás nějak zlepší. Martin 
nám určitě chybí, protože uměl dávat góly. 
Takže nám chybí náhrada za Martina Ma-
tese? 
Matěj Kuncíř ten gól sice taky dá, ale myslím, 
že asi ne tak často jako ho dokázal dát Martin 
a to je citelně znát. Ať je na hřišti jakýkoliv ú-
tok, tak ty góly tam stejně nepadají... 
Poslední dvě sezóny byly pro Modrý Svině 
dá se říct jako „nebe a dudy“. Pamatuješ si 
ještě na jarní sezónu? 
Já si nepamatuji ani na tu uplynulou...   
Zkus zapátrat v paměti... 
No něco málo si pamatuju... 
No a vzpomeneš si na poslední zápas jarní 
sezóny? 
To byl který? Jo, to byl ten, kdy se mi podařilo 
dát si vlastní gól? Tak to si docela pamatuju, 
to bylo dobrý... Pravda je, že se mi to moc ne-
povedlo... (usmívá se) 
Nepomyslel sis někdy, hlavně teď na pod-
zim, jak by to všechno bylo, kdyby ten smo-
lný gól nepadl? 
Jo, že bychom dostávali na prdel ještě víc než 
normálně... Ne, je mi to jedno. Kdybychom da-
li kdykoliv v průběhu sezóny o gól víc, tak by 
ten můj vlastní nevadil a nemuselo by to 
všechno záviset na tom posledním zápase. Ne-
beru to tak, že ten můj vlastní gól nám neu-
možnil postup. Přišlo to sice ve špatný mo-
ment, ale stačilo vyhrát někdy dřív... 
Jsi jedním z hráčů, kteří mají v profilu na 
internetových stránkách v kolonce „oblíbe-
ný tým“ Spartu. Ta na tom byla na podzim 
podobně jako my… 
…ne, to bych vůbec nechtěl řešit. Je to hodně 
smutný a já o tom nechci mluvit. 
Jak bys ohodnotil svoje působení v podzim-
ní sezóně? 
Standard. Byly dobré i horší zápasy... 

 
 
Jaký by byl tvůj recept na jarní zlepšení? 
Já nevím. Spíš než pomoc k lepším výsledkům 
bych byl rád, kdybychom hráli v pohodě a nehá-
dali se. Prostě mohli pak v klidu zajít do hospo-
dy. 
Takže „recept Petra Gregora“ je neřešit po-
řád zpětně prohry? 
Spíš než abychom to přestali řešit, tak abychom 
si to přestali vyčítat. Přestali být tak naštvaní 
z toho, že to nedopadá, tak jak chceme. Hraje-
me to přece pro zábavu! 
V poslední době jsi měl pár konflikt ů s hochy 
z vedení. Hodně ti vadilo, že Ota používá ob-
čas jinou tabulku s formulací „tabulka podle 
výsledků dosažených na hřišti“. Co přesně se 
ti na tom nelíbilo? 
Protože když napíše na titulní stránku (na inter-
netových stránkách - pozn. red.), že jsme skon-
čili šestí podle nějakých jeho kriterií, tak když 
tam přijde někdo cizí, tak vypadáme jako banda 
ubožáků, kteří si nedokážou přiznat, jak na tom 
ve skutečnosti jsou... 
On argumentuje tím, že to je jen alternativní 
tabulka a oficiální máme na stránkách také... 
To je prostě jedno! (rozčileně) Na stránky při-
jdou lidi, co nás neznají a koukni se na to sám, 
hned dva lidi napsali do diskuze, že je to ubohý! 
Další spor si měl s vedením ohledně pořízení 
klubových čepic... 
Mě vadil hlavně ten přístup, kdy nám to sdělili, 
až když byly čepice ve výrobě! Nechci z principu 
kupovat něco, co jsem ještě neviděl... 
Nejen tohle se řešilo na naší klubové schůzi. 
Krom ě jiného byl také potvrzen ve funkci 
kapitána týmu Martin Viták. Uv ědomuješ si, 
že jsi vlastně od počátku asistentem kapitá-
na? Těší tě to? 
Určitě, i když to nějak nevnímám. Mě spíš pře-
kvapilo a nepochopil jsem, proč Martina tak 
strašně urazilo, že se o tom vůbec hlasovalo! Že 
si vůbec někdo dovolil hlasovat o tom, jestli má 
být kapitánem i nadále! 
Mně na tom nepřijde nic divného. Jestli je dob-
rý kapitán, tak jím zůstane a jestli ne, tak jím 
nebude. Stejně všichni, kdo jsme hlasovali pro 
Vítka, tak jsme to brali jako recesi a Vítek sám 
říkal, že by tu funkci nepřijal a vzdal by se jí 
v Martinův prospěch. (část hráčů dala své hlasy 
Vítku Zahradníkovi a Martin byl zvolen pouze 
těsným rozdílem - pozn. red.) 

Teď bez recese. Ty by jsi opravdu chtěl ji-
ného kapitána, než je Martin? 
Ne, mně Martin nijak nevadí, i když by mohl 
být trochu průbojnější. Nevím, jestli by to za-
chránil zrovna Vítek a Tomáš je zas průbojný 
až moc. Prostě to chce hlavně někoho, kdo 
chodí často na zápasy, což jsou ale oba dva... 
Myslíš, že by Vítek nebo někdo jiný měli 
větší autoritu u týmu? 
Ne, to nehraje roli. Jde o to, jak ten kapitán 
působí na rozhodčího... 
Myslíš, že by byl Vítek v tomhle lepší? 
Nevím. Ta volba byla hlavně recese a opravdu 
mi přišlo divný, jak se Martin tvářil uraženě! 
Koukám, že celá ta schůze byla tak trochu 
recese, viz. první bod usnesení... (Účastníci 
schůze jednomyslně odhlasovali, že nepřítom-
ný kolega Honza Voldán je notorický flákač - 
pozn. red.) 
To ti patří.. (smích) 
Blíží se Vánoce. Jakpak jsi na tom s dárky? 
Máš už nakoupeno? 
Kromě jednoho je ještě nemám. Tedy dnes už 
vlastně jen kromě dvou... 
Takže patříš k nám, kteří sháníme dárky na 
poslední chvíli?  
Určitě. 
Takže teď o víkendu se vydáš do přeplně-
ných obchodů a na zlatou neděli budeš do-
hánět, co jsi dřív nestihl? 
Ne, o víkendu ještě ne, ale spíš až v týdnu ně-
kam vyrazím a uvidím, co mi padne do oka. O 
zlaté neděli bych se možná při těch nákupech 
zbláznil. Ty davy lidí nesnáším... 
No to já taky nemusím. Možná by ty davy 
nebyly tak velké, kdybychom my všichni, co 
to necháváme na poslední chvíli, nevyrazili 
do ulic... 
Jak nejraději tráví Vánoce Petr Gregor? 
Hlavně v klidu. Zajdeme pro stromeček a tím 
to začíná. Hodně rád koukám na pohádky, ur-
čitě nevynechám Mrazíka. Taky mě teď potěši-
lo, že dávají Bylo nás pět... 
Pořídíš si pod stromeček taky novou týmo-
vou kšiltovku? 
Přes všechny výhrady, které jsem měl, tak si 
určitě jednu vezmu... 
Díky za rozhovor, hezké Vánoce a šťastný 
Nový rok... 
Díky, tobě taky.                                              hv                  



Dotazník: Martin Viták  Zápis z klubové schůze 
 
          10. prosince večer se v Bohnické restauraci 
U Huberta sešly Modrý Svině k v pořadí již čtvrté 
klubové schůzi. Témat k jednání bylo poměrně 
hodně, takže vzhledem k nedostatku místa může-
me zveřejnit jen krátké shrnutí. Kompletní zápis 
ze schůze je k nahlédnutí na internetových strán-
kách klubu. 
 
• Prezidentem byl znovu zvolen Ota Duben, ve 
funkci kapitána byl potvrzen Martin Viták. 
 
• Klubové příspěvky byly vzhledem k předpoklá-
daným dlouhodobým absencím některých hráčů 
v příští sezóně přechodně zvýšeny na 350 Kč. 
 
• Během jednání o podobě přihlášky na jarní se-
zónu se tým dohodl na čtvrtku a pátku jako na 
oficiálních hracích dnech, za hřiště byly zvoleny 
Nové Kbely, Podvinný Mlýn a Karlín a sezóna by 
pro nás měla končit nejpozději 16. června 2006. 
 
• Potvrzeno bylo zavedení týmové pokladny, u-
stanovené na loňské schůzi. Od příští sezóny bu-
dou zpoplatněny žlutá (20 Kč) a červená karta 
(50 Kč) a neomluvená absence (20 Kč). 
 
• Kromě již probíhajících zimních tréninků v hale 
Gymnázia Ústavní bychom se od března mohli 
scházet i k venkovním tréninkům. Ty by měly 
probíhat na hřišti gymnázia, konkrétní termíny 
jsou však vzhledem k rozdílným časovým mož-
nostem hráčů zatím v jednání. 
  
• Třetí červencový týden by se mělo uskutečnit 
tradiční letní týmové soustředění. Tentokrát se 
budeme „soustředit“ u vodní nádrže Rozkoš ve 
východních Čechách... 
 
• Rozhodlo se o nákupu reflexních vest, popřípa-
dě rozlišovacích dresů. 
 
• Předsezónní příprava bude opět poměrně nabitá. 
Po roce se opět představíme v Ligovém poháru 
Hanspaulky, téměř domluveno je jedno přátelské 
utkání se zatím neznámým soupeřem a v jednání 
další dva přáteláky. Před sezónou bychom tedy 
měli sehrát nejméně čtyři utkání. 
 
 

Věk : 21 let                     znamení: Lev   

Jakému klubu u nás a v zahraničí fandíš? 
Jsem normální, takže Slavii. V zahraničí bohužel nikdo 
lepší není, ale fandíval jsem Laugariciu Trenčín... 
Tvůj oblíbený fotbalista u nás a v zahraničí? 
U nás Václav Spal a Vítek Zahradník. O zahraničí se 
moc nezajímám... 
Jaký další sport kromě fotbalu preferuješ? 
Šipky, bowling, exování, plážový volejbal a formule... 
Kdo je podle tebe největší sportovní legenda? 
Jednoznačně Michal Schumacher. Bohužel je tu několik 
ignorantů, kteří mu to nepřejí, ale zůstává fakt, že jen 
málo sportovců ve svých disciplínách vyniká tak jako on. 
Sázíš? 
Ne, díky... 
Zamilované jídlo? Pokud není "od maminky",tak v 
jaké restauraci si ho dáš nejraději? 
Cokoliv kromě brokolice a mrkve, ale nejvíc asi Globus 
sekaná v housce a něco z grilu... 
Máš oblíbený alkoholický nápoj? 
Ginka Bum Červ 
Co si vybereš - Pepsi Colu, Coca Colu, Kofolu? 
Tesco Cola 
Jaký film považuješ za nejlepší? 
Z profesního hlediska Síť, jinak Shrek... 
Oblíbená herečka nebo modelka? 
Jennifer Aniston a Melissa Joan Hart 
Blondýny, brunety nebo rusovlásky? 
Nemůžu dát nic jinýho než brunety... 
Který deník preferuješ? 
Metro, protože je zadarmo, jinak MF Dnes... 
Vysněné auto? 
Maserati Trofeo 
Tvůj ideální den? 
Koulovat se s kamarádama a svou dívkou na samotě u 
lesa a stavět sněhuláky... 
Oblíbená hudba a kapela? 
Teď mě asi nejvíce chytla Lindsay Lohan a Clou... 
Máš nějaké sourozence? (rozveď) 
Ano. Jmenuje se Marek, je mu 19 let, je pro mě něco ja-
ko bůh a možná ho někdo znáte z Modrých Sviní... 
Nejmilejší barva? 
No asi modrá, ale hned v závěsu je žlutá.. 
Kam do světa by jsi nejraději jel? 
Na závod Formule 1... 
Je nějaký speciální, třeba i bláznivý zážitek, který si 
přeješ v živote prožít? 
Souvisí s předcházejícím a navíc letět letadlem, nebo se 
Sviněma porazit Slavii...:) 
 
PRO ČTENÁŘE ČASOPISU SWINSTVO:  
 

 

 

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

Naše reportáž 
 

Střelnice na rozloučenou… 
Do druhé půle jsme šli se dvěma cíli: Při-
dat alespoň pár gólů a hlavně žádný nedo-
stat. To první jsme splnili v silné pětimi-
nutovce, kdy nejdřív David střelou z dál-
ky a překvapivě hlavou dokonal hattrick a 
pak se po delší době gólově projevil i 
stále nejproduktivnější hráč týmu Tomáš 
Rosenberger. 
Pohodlný náskok nás ale až příliš uklid-
nil a začali jsme útočit bez zajištění Na-
víc se v následujících chvílích do našich 
zadních řad vrátil „starý dobrý“ chaos a 
soupeř měl i několik slušných šancí. Ma-
těj byl však bezchybný. V úplném závěru 
ještě gólový účet navýšili svými druhými 
brankami Róza a Pavel. 
 

Hodnocení utkání: Jinak nepříliš pove-
denou sezónu jsme zakončili vysokou vý-
hrou a aspoň trochu si spravili chuť. Vý-
hodou možná bylo, že jsme sešli v tak 
malém počtu, takže odpadly tradiční pro-
blémy se střídáním. Naše hra ale místy 
příliš valná nebyla a s efektivitou koncov-
ky jsme byli také docela dost na štíru. Je-
ště že soupeř byl tentokrát opravdu sla-
boučký...                                                                                                                              

Na poslední zápas sezóny se nás do Karlí-
na sešlo opravdu málo. Opět po více než 
roce jsme neměli nikoho na střídání, na-
štěstí soupeř se dostavil jen v pěti. Navíc 
byl kvalitativně nejméně o třídu horší než 
my, takže nás to zpočátku ani tak mrzet ne-
muselo. Bohužel hned na začátku utkání se 
zranil Matěj Kuncíř. A protože jsme za něj 
neměli náhradu, musel si Matěj stoupnout 
do branky. David Straka se stáhnul do ob-
rany a do útoku šla naše jinak stabilní bran-
kářská jednička Pavel Řeháček. 
Co se týká herního projevu, nedařilo se 
nám ani v jednom poločase, zbytečně jsme 
ztráceli míče a kazili spousty přihrávek. A 
samozřejmě hlavně spalovali šance, i když 
je zase nutné uznat, že gólman Banánů ne-
byl vůbec špatný a zvlášť dolní rohy bran-
ky měl celkem slušně pokryté. Po rychlé ú-
vodní brance Davida Straky se z naší stra-
ny delší dobu nic nedělo, převaha v poli se 
rozbíjela o tragicky nepřesnou koncovku, 
kdy většina míčů letěla mimo branku a gól-
mana vůbec neohrozila. 
Osmělil se tak soupeř, dokonce si vypraco-
val i náznak šance, ale mířil mimo tyče. Při 
našem druhém střeleckém vzepětí v závěru 
poločasu skóroval Ota Duben, který střelou 
podél gólmana zakončoval jednu z mála 
povedených kombinací a Pavel, který mohl 
oslavit svůj první gól v modrobílém dresu. 
Gólmana si doslova vychutnal krásným lo-
bem, i když jak se později přiznal, chtěl 
centrovat. Směrem dopředu jsme se ale ji-
nak trápili a poločas tak skončil "jen" 3:0. 

Modrý Svině  -  Rychlí banáni   8:0  (3:0) 
hráno 4.12. v Karlíně 
Branky Sviní: 5. Straka, 25. O. Duben, 29. Řeháček, 
45. Straka, 46. Straka, 49. Rosenberger, 55. Rosen-
berger, 56. Řeháček 
sviňmetr: 6 sviní, nejlepší hráč: David Straka 
Sestava Modrých Sviní: 1 Matěj Kuncíř - 2 Ota 
Duben, 5 David Straka - 9 Vojta Sůva, 44 Pavel 
Řeháček, 10 Tomáš Rosenberger 

   

WWW.MODRYSVINE.COM     
Navštivte oficiální internetové stránky našeho klubu! Naleznete zde 
články o všech utkáních, profily hráčů, podrobné statistiky a mnoho 
fotografií. Můžete zkusit štěstí v některém z kvizů, hlasovat v anke-
tách nebo navštívit třídní sekci na www.modrysvine.com/trida.  



 
 
 
 
 
 

 
Vše nejlepší do nového roku 
 

vám přeje redakce Swinstva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pokud máte zájem o odebírání našeho časopisu, kontaktujte pro-
sím šéfredaktora Honzu Voldána na telefonu 724065485 nebo na 
e-mailové adrese honza.voldan@modrysvine.com. 
Časopis vychází v nepravidelných intervalech čtyřikrát ročně. Za-
sílání časopisu elektronickou formou na e-mail je nastaveno auto-
maticky, v případě nezájmu jej můžete kdykoliv zrušit. Tištěná 
podoba je k dostání na akcích Modrých Sviní nebo formou před-
platného přímo do Vaší poštovní schránky. Cena jednoho výtisku 
činí 20 Kč, zaslání na e-mail je zdarma. 

 

V příštím čísle vám přineseme: 
 
Rozhovor s bratry Matesovými 
 
Článek o ambicích do jarní sezóny 
 
Profil Pavla Řeháčka 
 
Reportáž z utkání Ligového poháru 
 
a mnoho dalšího… 
 
Další Swinstvo vyjde koncem března 2006 

Swinstvo, oficiální časopis fotbalového klubu Modrý Svině: 
 

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

 

 


