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Aktuality 
 

Mistr Pati čka odchází aneb co je 
nového v kádru Modrých Sviní? 

 

Během zimní přestávky došlo v naší sestavě 
hned k několika změnám. Po Michalu Stodo-
lovi, který skončil víceméně ze zdravotních 
důvodů, se dresu Modrých Sviní dobrovolně 
vzdal i Vojta Sůva. Ten se rozhodl vynechat 
jarní sezónu kvůli ztrátě motivace, ale vzhle-
dem k tomu, že následující dvě sezóny by stej-
ně nemohl hrát kvůli studijnímu pobytu ve 
Finsku, je nasnadě, že se do našeho kádru už 
asi nevrátí. Náhradou za něj přišel na přestup 
Ondra Matějka z týmu Černý koně TMK. De-
finitivně už byl také dořešen odchod bratří 
Matesů do Ústavanu a my jim tedy můžeme 
pouze popřát hodně štěstí v novém působišti. 
 

Prokletí přáteláků zlomeno! 
 

No konečně! Na Děkance padla jedna z pos-
ledních negativních sérií Sviní. Na jedenáctý 
pokus se nám podařilo zvítězit v přátelském 
utkání, vysvobození z kletby přinesla výhra 
4:2 nad Dragers. Bohužel vinou špatného po-
časí v první polovině března a „nedostatku ča-
su“ většiny týmu to byl pohříchu jediný ze čtyř 
domluvených přáteláků, který se skutečně ode-
hrál. Nabízí se tak otázka, jestli má tedy vůbec 
nějaký smysl přátelské zápasy domlouvat... 
 

Kalendář akcí na jaro 2006 

Úvodník Honzy Voldána 
 
Milí čtenáři, 
       tak máte před sebou další naše dílko. Se-
zóna nám právě začíná, a proto nemůže chy-
bět ani nové Swinstvo.  
      Zima byla tentokrát opravdu dlouhá a 
myslím, že už se všichni těšíme na pořádnou 
změnu, ať už jde o počasí nebo o další porci 
zápasů v naší již sedmé sezóně. Snad bude 
úspěšná. O tom, jak tato sezóna asi bude vy-
padat a co je nového v týmu, píše Ota v člán-
ku „Ve znamení sedmičky“. 
     Také se nám nevyhnuly menší změny v ká-
dru a dořešil se přestup bratří Matesů. Jak se 
jim dařilo minulou sezónu na hostování, jak 
vidí svoje další působení v Ústavanu a nejen 
to si přečtěte v našem obsáhlém rozhovoru na 
straně čtyři. A protože kluci jsou dva a byli 
by na mě v přesile, tak se ke mně výjimečně 
připojil Ota a vznikl unikátní rozhovor. 
      V dotazníku jsme vyzpovídali novou bran-
kářskou jedničku Pavla Řeháčka a opět při-
nášíme reportáž z jednoho vybraného zápasu. 
V lize již nejme žádnými nováčky a něco jsme 
již zažili. Jakých bylo těch šest sezón a co se 
v nich z pohledu naší redakce událo nejpod-
statnějšího se dočtete na straně osm... 
     Ani Swinstvo již není nejmladší a příští 
číslo bude již jubilejní desáté v pořadí. Aby-
chom šli s dobou a zároveň pro vás zkvalitnili 
náš klubový časopis, tak vám mohu prozradit, 
že vás čekají opravdu velké změny… Jaké? 
No nechte se překvapit…   
      Na závěr mi to nedá a chci zde zmínit od-
chod Vojty Sůvy. Možná jsi nebyl nejlepší 
z týmu, ale hráli jsme s tebou rádi a budeš 
nám chybět! Hlavně tvoje fórky a samozřejmě 
tvá pověstná patička. Hodně štěstí ve studiu a 
ve všem ostatním, na co sáhneš. A nauč Finy 
hrát fotbal... 
To by bylo pro tentokrát vše. Mějte se svinsky 
dobře a u příštího čísla nashledanou… 

...za redakci Váš  Honza Voldán 

30.3. 17:00  Pivoj ZM – Podvinný Mlýn 
31.3. 17:00  pískání – Kbely (2 záp.) 
  6.4. 18:15  Sculpturo FC – Kbely 
13.4. 17:00  pískání – Karlín (2 záp.) 
20.4. 18:15  Sedm zbabělých A – Karlín 
27.4. 18:15  Směs pražských es – Hrdlořezy 
  4.5. 18:15  Ansámbl – Podvinný Mlýn 
11.5. 18:15  Camberwell boys – Kbely 
14.5.  narozeniny Honza Voldán (21) 
18.5. 18:15  Fotb. básníci Petřiny – Karlín 
25.5. 18:15  Kodymka FC – Kbely 
  1.6. 18:15  Autobazar Duo B – Karlín 
  8.6. 18:15  Noha Praha – Karlín 
15.6. 17:00  Piranha Záběhlice FC – Karlín 
15.6. 20:00  slavnostní ukončení sezóny 
23.6.  narozeniny Pavel Řeháček (17) 
24.6.  narozeniny Ondra Matějka (21) 
15. – 22.7.   klubové soustředění (Netolice) 

 
Téma čísla… 

Ve znamení sedmičky... 
       Dlouhá a úmorná zima už snad defini-
tivně skončila a show zvaná Hanspaulka se 
může opět rozběhnout. Už posedmé budou 
u toho i Modrý Svině. Klub, který prošel za 
tři roky své existence řadou velkých změn. 
Obměnila se takřka polovina kádru, změnil 
se způsob hry i naše ambice. A do říše za-
pomnění už trochu odchází i původní idea, 
se kterou byly Svině založeny. Cíl pro jarní 
sezónu se však nemění, očekává se umístění 
v horní polovině tabulky a v případě dobré 
konstelace útok na postupové příčky. Bude 
pro nás sedmá sezóna konečně šťastnou? 
       I když Hanspaulská liga si užívala zimní-
ho spánku, uvnitř týmu rozhodně klid nebyl. 
Po zjištění, že náš kádr bude na jaře vinou růz-
ných negativních vlivů poměrně úzký, přišlo 
na řadu obligátní hledání posily. Ta si nás ale 
v podobě Ondry Matějky našla v podstatě sa-
ma. Ondra totiž zrovna v tuto dobu hledal no-
vé angažmá a tato situace přišla oběma stra-
nám celkem vhod. 
       Druhým tématem zimní přestávky byl po-
měrně dlouho se táhnoucí definitivní přestup 
bratrů Matesových do Ústavanu. I tuto záleži-
tost se ale k snad oboustranné spokojenosti po-
dařilo vyřešit a náš kádr se tím uzavřel. 
       Prvním testem nové podoby Sviní byla ú-
čast v Ligovém poháru. Stejně jako loni se 
nám povedlo první zápas vyhrát a postoupit, 
což se dá považovat za úspěch. Zde jsme popr-
vé představili i další herní novinku, systém s 
dvojicí obránců a záložníků, který se pokusil 
nahradit zastaralý model se třemi defenzivními 
hráči. V přípravě se nový postup dařilo apliko-
vat poměrně úspěšně, jeho efektivitu ale správ-
ně prověří až samotná ligová soutěž.        

       Tu zahájíme předposlední březnový den na 
Podvinném Mlýně proti Pivoji. Při vší úctě ke 
kvalitám soupeře je výhra v tomto zápase po-
vinností a snad utkání přispěje k dobrému roz-
jezdu do sezóny. 
       Oproti předchozím letům se letos vyhneme 
cestování na druhý konec Prahy. Všechna utká-
ní odehrajeme v severní části města, kromě tra-
dičního Karlína a již zmiňovaného „Podviňáku“ 
nově i ve Kbelích, kde nás v prvním klíčovém 
zápase prověří Sculpturo. Následovat bude ut-
kání se Sedmi zbabělými, kterým máme co vra-
cet, před dvěma lety nás porazili jen díky vydat-
né podpoře rozhodčího. 
      Střední část sezóny bude ve znamení přija-
telných soupeřů, výjimku tvoří jen bitva s čer-
ným koněm skupiny, týmem Ansámblu, v pá-
tém kole na Podvinném Mlýně. 
       Nejtěžší zkouška nás čeká až v druhé polo-
vině května v podobě dvojzápasu s největšími 
favority skupiny. Po Kodymce, která má ve 
sbírce dokonce ligový titul, přijde na řadu zápas 
s Autobazarem Duo, který byl v minulé sezóně 
vyloučen z 5. ligy a do naší skupiny byl nalo-
sován až dodatečně místo Trilogu. 
       Ještě před tímto dvojutkáním už ale bude-
me vědět, nakolik jsou naše šance na konečný 
úspěch reálně. Střetnutí s jediným nováčkem 
skupiny, Nohou Praha, je na programu v desá-
tém kole a na úplný závěr se v Karlíně pokusí-
me konečně porazit i Piranhu Záběhlice. 
       Výsledek celé sezóny lze předem jen těžko 
odhadnout, neznáme ani reálnou sílu papíro-
vých favoritů, přesto je předem jisté jedno - že  
nadcházející sezóna bude nepochybně lepší než 
ta minulá. A že s trochu štěstí se nám může po-
dařit takřka cokoliv...                                          otd 
  

Pevná vůle. Sebeobětování. Přiz-
působivost. Ochota ke kompromi-
sům. To jsou jen některé z důleži-
tých vlastností týmového hráče. 
Osoby, která je bohužel v našem 
klubu velmi ohroženým druhem. 
Kritika přístupu části hráčů k tý-
mu je na stránkách tohoto časopi-
su již takřka evergreenem. Přesto 
k žádnému výraznému zlepšení ne- 
došlo, ba naopak. Velké problémy 

Úhel pohledu... 
nastaly v nedávné přípravě, kdy 
jsme na jeden přátelák museli se-
hnat dvojicí náhradníků a druhý 
se dokonce neuskutečnil vůbec. 
Jak situaci řešit? Co pro začátek 
zkusit změnit jenom pár drobností. 
Třeba oželet korunu za SMS a dát 
sám od sebe vědět, že na zápas 
nemohu přijít... 

Nebo sledovat informace na klu-
bových stránkách, vědět, kdy a 
kde se vlastně hraje, aby mě ne-
musel nikdo shánět... Stačí jen o-
bětovat trošku vlastního pohodlí... 
No a co takhle ve chvíli, kdy se mi 
budou v kalendáři křížit dvě akce, 
vzít telefon, omluvit se z té druhé 
a jít místo toho právě na fotbal? 
Asi ne, to už bychom toho možná 
chtěli až příliš...                         otd 

 



 
 

Vyzpovídali jsme… 
 

 

Martin Mates 
 

20. 3. 1985 
post: útočník 
číslo dresu: 6 
v týmu od: září 2002 
v týmu do: srpna 2005 

Ondra Mates 
 

21. 9. 1987 
post: brankář 
číslo dresu: 16 

v týmu od: září 2003 
v týmu do: srpna 2005  

 
Honza Voldán 
Otakar Duben 

 
Poprvé se „obětí“ rozhovo-
ru stali dva hráči. Oba již  

od nás odešli, oba do stejného týmu a oba 
byli velkými oporami týmu. Jeden drží re-
kord v počtu gólů vstřelených v jedné sezó-
ně a druhý v brance se mohl pyšnit obdi-
vem celého týmu a hlavně pak obrany, kte-
rá se na něj mohla plně spolehnout. Martin 
a Ondra, prostě bratři Matesové! Jaká pro 
ně byla změna týmu, jak se jim vede a jak 
vše vidí dnes se dočtete v dále… 
 
Jak se daří v Ústavanu? Jaká byla sezóna? 
Martin:  Z osobního pohledu byla zatím asi 
jedna z nejúspěšnějších v Hanspaulce. I když 
tu poslední ve Sviních považuju taky docela 
za úspěšnou, ač nebyla ohodnocená postu-
pem. Na Ústavan si nestěžuju, dobrá parta a 
zatím dobrý výsledky. Uvidíme, co sedmička. 
Ondra: Já plně souhlasím, statistika hovoří 
sama za sebe (Ondra byl se šesti čistými kon-
ty statisticky nejlepším brankářem skupiny). 
To bylo taky lepším týmem… 
Martin:  Hele Ondro, nezapomeň, do jakého 
časopisu děláme rozhovor... (smích) 
Dokázali byste srovnat Svině a Ústavan? 
Martin:  Co se týče zázemí, tak je to nesrov-
natelně lepší ve Sviních, i když i mistr tesař se 
někdy utne... (smích) Jinak fotbalově je určitě 
lepší Ústavan. Co se týká party, tak lidi tam 
drží víc při sobě. Hlavně chodí víc společně 
do hospody a to nejen po fotbale. Ve Sviních 
se často stávalo, že ani po fotbale se třeba ni-
kam nešlo. I když já jsem taky se Sviněma do 
hospody moc nechodil. 
Ondra: Organizace je ve Sviních rozhodně 
lepší. Já se někdy klepu, jestli se vůbec 
sejdem na zápas, ale jinak jsou to větší fotba-
listi a podle toho k tomu taky přistupujou. Ve 
Sviních je to spíš takový rodinný. 
Martin:  No ve Sviních je fotbal spíš takovej 

 
druhořadej. Nebo ne úplně druhořadej, ale 
prostě se na to neklade takovej důraz. 
Co se vám ve Sviních nejvíc líbilo a co nao-
pak nelíbilo? 
Martin:  Líbily se hlavně stránky, různý fotky, 
komentáře a články. A taky všechny vyhraný 
zápasy během tý úspěšný sezony. 
A nelíbily se mi ty všechny stupidní hádky po 
každým prohraným zápase. Nebo co občas vy-
vedl Róza. Já ho znám dlouho a občas jsem tu 
červenou kartu od něj čekal. 
Kdybyste měli říct jednu věc, která Sviním 
oproti Ústavanu chybí, tak co by to bylo? 
Týmový duch. 
Martine, při pohledu do statistik jsi sice 
nejlepší střelec Ústavanu, ale hned v závěsu 
za tebou jsou dva další hráči. Rozhodně už 
dávání gólů neleží jen na tobě... 
Martin:  Je to samozřejmě rozdíl. Mně určitě 
víc sedí ta role vůdce, kterou jsem měl ve Svi-
ních, ale zas je určitě příjemný, že dá gól taky 
někdo jiný. Má to ale i svoje stinné stránky, že 
víc střídám a hraju třeba jenom půl zápasu. 
To ve Sviních jsem skoro nestřídal. 
Ondro, je pro tebe jako pro gólmana jedno-
dušší, když chytáš za obranou v Ústavanu, 
kde jdou na tebe třeba tři střely za zápas, 
nebo když jsi ve větší permanenci?  
Mě se chytalo líp ve Sviních, protože jsem tam 
měl víc zákroků a byl jsem pořád ve hře. Víc 
to na mně záleželo. Teď mívám dva tři zákroky 
za zápas a to jsou většinou gólový šance. 
Jak jste z pohledu soupeřů sledovali naší 
podzimní sezónu? 
Martin:  Zhodnotil bych jí jako neúspěšnou. 
Z hlediska umístění, výsledků i atmosféry v tý-
mu. Hlavně co se týče té nálady - když jsem 
třeba na stránkách četl hádky na diskuzi. To 
mluvilo samo za sebe, ale i my jsme se s váma 
po derby taky chytli. Ale celkově mohla být se-
zóna rozhodně lepší. 

 

 
 
 
 
Ondra: Já myslím, že to bylo dobrý, až na to 
pískání. 
Martin:  Je pravda, že ten odečet to hodně 
zkresluje.  
Ondra: Navíc ta skupina byla o hodně těžší 
než na jaře. Nejen proto, že jsme tam byli my 
(Ústavan), ale i Ya basta! nebo Nalejto. 
Jaký byl nejhezčí okamžik ve Sviních, na 
který budete dlouho vzpomínat? 
Určitě Chroustovka, na tom se oba shodne-
me. A víceméně celá naše poslední sezóna. 
Martin:  Hlavně celkově ten zápas. Podle mě 
je to nejlepší zápas za Svině, co jsme hráli 
Ondra: Pro mě určitě můj gól v tom zápase. 
Jak byste zhodnotili nové posily, vlastně 
vaše nástupce? 
My jsme je moc hrát neviděli. Pavel vypadá 
vcelku dobře. Davida známe odmala, je to ši-
kovnej kluk, jen to občas trochu fláká. Ríša je 
takovej dravec. Je ale dost ztřeštěnej a nevy-
řáděnej, snad se časem zklidní. Ondru jsme 
viděli jednou v tělocvičně, to se nedá soudit... 
Jak teď vidíte postupové šance Sviní? 
Martin:  Já si myslím, že tak v první pětce by 
Svině být měly a postup je klidně možnej. Zá-
leží ale na tom, jestli bude chodit Matěj Kun-
cíř, Marek Viták, prostě ty osobnosti týmu... 
Ondra: Já myslím, že do třetího místa by jste 
být mohli. 
Jak vidíte svoje šance na návrat do týmu? 
Je to asi nereálný. Šanci na návrat vidíme  
nulovou. I kdyby se Ústavan nedejbože roz-
padl, tak by nám stejně přišlo blbý se vracet. 
Bylo by nám to hloupý vůči vám, navíc tam 
máte teď dost nových lidí. V současnosti to 
prostě vidíme takhle. 
Pořád kroužíme okolo toho odchodu, tak 
už do toho trochu šlápnem. Jaké byly vaše 
hlavní důvody k odchodu z týmu? 
Martin:  No jak už to padlo na začátku. S klu-
kama z Ústavanu jsem chodil na pivo a vídal 
jsem se s nima častěji. Měl jsem k nim blíž. 
Pak to bylo trochu i kvůli zklamání z nepostu-
pu. Chtěl jsem si prostě i zahrát lepší fotbal. 
Odešli byste, i kdybychom postoupili? 
Ondra: Já určitě ne. 
Martin:  Já jsem o tom přestupu přemýšlel už 
během sezóny a říkal sem si, že by možná by- 
lo nejlepší postoupit se Sviněma a odejít do 
Ústavanu. Ale zase by bylo blbý to vykopat a 

nechat tým v sedmičce samotnej. 
Proč jste odešli oba dva? To přece není až 
taková samozřejmost... 
Ondra: Bylo to víceméně spontánní a když 
ještě Štěpán z Ústavanu řekl, že chytat nemusí, 
tak jsem šel taky. 
Martin:  Já bych hlavně bez Ondry neodešel. 
Hráli bychom pak proti sobě a to jsem nechtěl. 
Proč jste s tím přišli až těsně před sezónou? 
Prostě jsme vám to chtěli říct všem najednou a 
celý léto to nějak nevycházelo, až na těch 
Martinových narozeninách. 
Nezalitovali jste někdy toho odchodu? 
Martin:  Někdy možná jo. Ale jen lehce... 
Nepřišlo vám to někdy trochu nefér? 
Nevím, jestli je nefér to správný slovo. Nicmé-
ně od vás bylo zase taky nefér, jak jste po nás 
chtěli to odstupný... Dobrovolně jsme šli hrát 
a chodili pravidelně na zápasy, tak si myslím. 
že jsme zase mohli dobrovolně odejít. První 
měsíc to bylo napjatý, vyvrcholilo to při derby 
a pak už to bylo myslím v pohodě... 

 
 

Jak jste začínali s fotbalem? 
Martin:  Přistěhovali jsme se do Veltěže. Já 
chodil do třetí a Ondra do první třídy, když 
jsme oba začali s fotbalem. Takže asi v osmi 
letech. To jsem ještě hrával pravého obránce. 
Oba jsme hráli jenom velký fotbal za Veltěž. 
Takže vás to odmalička táhlo jen k fotbalu? 
Martin:  Když jsme dřív bydleli na Kačerově, 
tak tam kousek byl taky fotbalový klub, ale jen 
na škváře a nikoho jsme tam neznali, takže se 
nám moc nechtělo. To ve Veltěži byla spousta 
kamarádů ze třídy. 

 



 
 
 

 
Překvapilo mě, že bráchové fandí každý ji-
nému fotbalovému klubu a k tomu jeden 
v hokeji Slavii a ve fotbale Spartě... 
Martin:  Já jsem původem sparťan a Ondra 
s tátou jsou slávisti. A proto jsme občas cho-
dili na hokej do Edenu. A ten hokej mě tam 
chytil. Proto fandím ve fotbalu Spartě a v ho-
keji Slavii. 

 
Takže to při derby u vás doma vypadá asi 
hodně zajímavě... 
Ondra: No to teda jo. A nejen při derby. On 
Martin je nějakej divnej... (smích) 
Martine, pro č máš na dresu „Matýsek“?  
Jméno mi přišlo takový trapný nebo spíš oby-
čejný a protože se mi říká krom jiného Matý-
sek, tak jsem si to tam nechal dát. 
Martin studuje VŠE. Co ty Ondro, kam se 
chystáš po střední? 
Asi taky na vejšku, ale na stavárnu. Rozhod-
ně nepůjdu v Martinových šlépějích. 
Chtěli byste něco vzkázat svým bývalým 
spoluhráčům? 
Ondra: Chtěl bych říct, že jsem klukům vděč-
ný za to, že mě nechali chytat a dali mi šanci 
hrát Hanspaulku... 

Dotazník: Pavel Řeháček 
Věk : 16 let                                         znamení: Rak 
 
Jakému klubu u nás a v zahraničí fandíš? 
Sparta a venku Chelsea, Manchester a Fulham 
Tvůj oblíbený fotbalista u nás a v zahraničí? 
Horst Siegl, Tomáš Řepka a venku Frank Lampard 
Jaký další sport kromě fotbalu preferuješ? 
Tenis a nohejbal 
Kdo je podle tebe největší sportovní legenda? 
Já :-) 
Sázíš? 
Ještě mi nebylo 18...;-) 
Zamilované jídlo? Pokud není "od 
maminky",tak v jaké restauraci si ho dáš 
nejraději? 
Steak na víně v jedné restauraci poblíž Staromáku... 
Máš oblíbený alkoholický nápoj? 
Cinzano a Becherovka 
Co si vybereš - Pepsi Colu, Coca Colu, Kofolu? 
točenou Kofolu 
Jaký film považuješ za nejlepší? 
Wimbledon a Porota 
Oblíbená herečka nebo modelka? 
Julia Stiles 
Blondýny, brunety nebo rusovlásky? 
světlý hnědovlásky 
Který deník preferuješ? 
Metro a 24hodin (deníky, ke kterým se dostanu) 
Máš auto? Jaké? 
No jasně, hned pět...:-) 
Vysněné auto? 
BMW, Mercedes, Jaguar 
Tvůj ideální den? 
Když je plnej fotbalu... 
Oblíbená hudba a kapela? 
Jakákoliv melodická hudba, nejraději mám 
Robbieho Williamse a ze skupin Olympic... 
Máš nějaké sourozence? (rozveď) 
Jsem sám, úplně sám...:-) 
Nejmilejší barva? 
Modrá 
Kam do světa by jsi nejraději jel? 
Dubaj 
Je nějaký speciální, třeba i bláznivý zážitek, 
který si přeješ v živote prožít? 
No je takovej hodně bláznivej - hrát se Sviněma v 
první lize...:-) 
 
PRO ČTENÁŘE ČASOPISU SWINSTVO: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

Vojta Sůva     
 

sezóna klub zápasy góly asistence body 
J2003 Modrý Svině 10 0 1 1 
P2003 Modrý Svině 6 1 0 1 
J2004 Modrý Svině 4 0 1 1 
P2004 Modrý Svině 8 0 0 0 
J2005 Modrý Svině 13 0 1 1 
P2005 Modrý Svině 8 1 0 1 
celkem  49 2 3 5 

 



 
Svinská nej… 

 

       I když se to možná nezdá, tak Modrý 
Svině brzy načnou už svou sedmou hans-
paulskou sezónu. Za sebou máme šest desí-
tek zápasů, více než stovku vstřelených 
gólů, spoustu radosti a bezpočet zklamání. 
Nebylo by tedy od věci si ty nejzásadnější 
okamžiky připomenout. Naše redakce pro 
vás vybrala to nejdůležitější z uplynulých 
tří let ve formě jakési hitparády. 
 

TOP 5 stěžejních událostí 
Pět okamžiků, které zásadně ovlivnily náš tým  

1. Sportovní den - 26. 6. 2002 
Nejdůležitější akce před založením Modrých 
Sviní, která stála na u zrodu našeho týmu. Ne-
vyhrát tehdy turnaj, klub by vůbec nevznikl... 
2. první výhra - 30. 8. 2003 
Dnes se tomu můžeme spíš jen pousmát, přesto 
patří historická výhra nad Fernetem k nejdůleži-
tějším, nastartovala tým k lepším výsledkům... 
3. odchod bratří Matesů - 11. 8. 2005 
I pokud se oprostíme od jakéhokoliv hodnocení 
této události, musíme konstatovat, že šlo o změ-
nu, která dost poznamenala současný stav týmu. 
4. vlastní gól Petra Gregora - 17. 6. 2005 
Další poměrně čerstvá událost. Petrův nešťastný 
zákrok jsme nemohli v tomto výčtu opomenout, 
v důsledku nás připravil o postup do 7. ligy... 
5. www.modrysvine.com - 2. 2. 2004 
Někomu to nepřipadne zas až tolik důležité, ale 
vytvořením nové webové prezentace se Modrý 
Svině staly známé po celé Hanspaulské lize... 
 

TOP 5 těžkých direktů 
Pět událostí, na které nebudeme vzpomínat rádi 
1. Případ pro psychiatra 
Zápas s Bohnicemi na podzim 2004 opravdu ne-
byl pro slabé nátury. Kombinace ustrašeného 
rozhodčího bez citu pro hru, nesportovního sou-
peře a Rózova zkratu byla vražedná. Kvůli kon-
tumaci remízového zápasu jsme přišli o postup. 
2. 48 hodin 
Ukázkový příklad, jak během dvou dnů ztratit 
celou sezónu. Po krutém debaklu 0:8 od nevý-
razných Holešovic na jaře 2004 přišlo další sel-
hání celého týmu, když jsme nebyli schopni za-
jistit odpískání dvou z přidělených utkání... 
3. Odchod „za lepším“ 
Těsně před sezónou ohlášený odchod bratří Ma-
tesů do konkurenčního Ústavanu byl těžkou ra-
nou našim postupovým ambicím na podzim 
2005. Tým se s absencí opor vyrovnat nedoká-
zal a skončil hluboko v poli poražených... 

4. Osudový střet 
Událost, která neměla s Hanspaulkou skoro nic 
společného. Matěj Kuncíř si krátce po příchodu 
do týmu na podzim 2004 zlomil při fotbale nohu 
a ve dvou nejlepších sezónách scházel. Kdo ví, 
jak by to vypadalo, kdyby býval Matěj zdravý... 
5. „Prima“ sezóna 
Strašák, který si připomínáme po každém neú-
spěchu. Do ligy vstoupil tým na jaře 2003 psy-
chicky a takticky nevyspělý a dosahované výs-
ledky tomu odpovídaly. Prohrávali jsme i s hor-
šími soupeři a nebyli jsme schopni dávat góly... 
   

TOP 5 fotbalových vražd 
Pět utkání, jejichž výsledek ovlivnil rozhodčí... 

1. Penalta ze čtyř metrů 
V zápase proti Sedmi zbabělým odpískal roz-
hodčí v závěru proti nám vymyšlenou penaltu za 
údajné držení a místo její exekuce odměřil ba-
letními krůčky do vzdálenosti pouhých čtyř me-
trů od naší branky...        Konečný výsledek: 1:2  
2. Příliš pomalá chůze 
Velice rozdílný metr použil rozhodčí v zápase 
s Bohnicemi. Zatímco na urážky ze strany sou-
peře vůbec nereflektoval, pomalý odchod vylou-
čeného Rózy ze hřiště pro něj byl důvod k ukon-
čení utkání...      Konečný výsledek: kontumace 
3. Duchem nepřítomný asistent 
Naši prohru v utkání se Sebulbou měl tentokrát 
na svědomí asistent, který se celý zápas nevěno-
val hře a nemohl tak zpozorovat ruku soupeře 
ve vápně, kterou viděli i přihlížející hráči ostat-
ních týmů...                     Konečný výsledek: 2:4 
4. Paci, paci, pacičky 
V utkání s Motolem měl rozhodčí až překvapivé 
pochopení pro volejbalové kreace soupeřova 
gólmana mimo pokutové území, navíc neposou-
dil jako penaltové evidentní podražení Martina 
Vitáka ve vápně...           Konečný výsledek: 1:1 
5. Noch einmal, bitte! 
Proti Pivnici jsme osm minut před koncem ved-
li, když rozhodčí odpískal čistý zákrok Marka. 
Navíc pak nechal kop opakovat pro předčasné 
vyběhnutí Rózy a druhý pokus si srazil do vlast-
ní branky Petr...              Konečný výsledek: 2:2 

 

TOP 5 velkých kiksů 
Pět největších chyb, které vyrobili jednotlivci... 

1. Rozhodčí, rozhodčí, ty já mám rád... 
Róza si o malér koledoval několikrát. Proti Boh-
nicím ustřelil nejvíc, nechal se hloupě vyloučit 
za oplácení a pak pomalým odchodem ze hřiště 
vyprovokoval rozhodčího k ukončení utkání... 

 

 
 
 
 

2. Kličkující obránce 
Růža si nikdy nedělal z ničeho velkou hlavu. A 
když v poslední minutě zápasu s Prosím, nes-
mějte se neměl komu přihrát, vydal se s míčem 
mezi dva útočníky - stálo nás to nakonec postup. 
3. Branka jako branka 
Petrovi se na jaře 2005 střelecky vůbec nedařilo, 
přesto nakonec jeden gól vstřelil. Ve snaze od-
kopnout míč namířil přímo pod břevno vlastní 
branky. Následky byly pro tým vpravdě fatální. 
4. Penaltový specialista 
Martin Mates, jindy spolehlivý exekutor poku-
tových kopů, neměl proti KKK svůj den. Během 
zápasu nedal penaltu ani na dva pokusy a dva-
krát minul i rozstřelu. Naštěstí jsme postoupili... 
5. Odpískané pískání 
Loňská podzimní sezóna se ještě dala zachránit, 
to by ovšem náš neomylný manažer nesměl mít 
děravou hlavu. Podle bodů šestí, ale kvůli neod-
pískaným zápasům jsme klesli až na 10. místo... 

  

TOP 5 nejlepších zápasů 
Pět utkání, na která můžeme být opravdu hrdí... 
1. Chroustova lokomotiva - jaro 2005  (4:1) 
Po dvou porážkách jsme museli bezpodmínečně 
porazit vedoucí tým skupiny, který neztratil do-
sud ani bod. V zápase podala naše nejlepší se-
stava heroický výkon a Chrousty porazila 4:1. 
Soupeř ale přesto postoupil, my skončili čtvrtí... 
2. Dejnámbůra FC - podzim 2005        (4:4) 
Zbytek sezóny za moc nestál, ale na pankráckou 
bitvu se bude ještě dlouho vzpomínat. Přestože 
jsme v poločase prohrávali o dva a později do-
konce o tři góly, dokázali jsme drtivým finišem 
vyrovnat a mohli jsme dokonce i vyhrát... 
3. NMB Revival - jaro 2004                  (1:1) 
Zápas, kde teoreticky o nic nešlo. Soupeř měl 
postup skoro jistý, my jsme byli třetí od konce. 
Přesto jsme dokázali favorizovaný vedoucí ce-
lek tabulky potrápit a dlouhou dobu jsme do-
konce vedli. Nakonec jsme brali i remízu... 
4. Yamato Day 02 - podzim 2004          (2:1) 
Zápas, který zlomil naši nejlepší ligovou sezó-
nu. Soupeř byl ve formě a atakoval čelo tabulky. 
Ačkoliv jsme prohrávali, dokázali jsme zápas o-
točit hlavně díky skvělým zákrokům Ondry Ma-
tese a chladnokrevné koncovce Jakuba Růžičky. 
5. Ústavan 01 KK - jaro 2005               (1:1) 
Skvělý zápas s výbornou atmosférou, který jsme 
ale měli vyhrát. Šance jsme na to měli, ale Mar-
tin Viták překopl prázdnou branku a soupeř do-
kázal po jediné chybě obrany vyrovnat. I tento 
ztracený bod nám nakonec chyběl k postupu... 

TOP 5 propadáků 
Pět utkání, která si za rámeček určitě nedáme... 
1. Holešovice 1.FC - jaro 2004              (0:8) 
I po dvou letech stále noční můra. Oslava návra-
tu kapitána Martina Vitáka do branky se po ho-
dině změnila v tryznu. Víc než obdržené branky 
ale zraňovala úplná odevzdanost celého týmu... 
2. Jemné a Solené - podzim 2005          (1:2) 
Obrovská rána pro naše sebevědomí. Po zápase 
s Dejnámbůra jsme ještě doufali, že se sezóna 
může povést, ale neschopnost dát gól herně úpl-
ně tragickému soupeři nás srazila na kolena... 
3. Pivnice U Zpěváčků - jaro 2005       (2:2) 
Utkání, které ukázalo, že ještě nejsme dostateč-
ně vyzrálým týmem. Možná nás svazovala ner-
vozita nebo očekávání případného postupu, ale 
nedokázali jsme porazit ani podprůměrný tým... 
4. Bohnice F.C. - podzim 2004            (0:6k) 
Zápas, o kterém toho bylo napsáno už spousty. 
Kromě Rózova zkratu bylo utkání poznamenáno 
i tím, že jsme ztratili dvougólové vedení a v ne-
poslední řadě nesportovním chováním soupeře... 
5. 1.FC Prázdnej balón - jaro 2003      (0:3) 
Dnes bychom tak slabého soupeře porazili roz-
dílem třídy, ale v první sezóně prostě nevychá-
zelo vůbec nic. Šancí jsme měli na pět zápasů, 
góly ale střílel z náhodných akcí pouze soupeř... 

 

TOP 5 nejdůležitějších gólů 
Pět tref, které znamenaly víc než jen dva body... 
1. Jakub Růžička - Yamato Day 02 
Už už to vypadalo, že se s Yamatem rozejdeme 
smírně, když Róza naslepo našel za obranou ú-
plně zapomenutého Jakuba Růžičku, který s pře-
hledem odstartoval naší jízdu za třetím místem... 
2. Ondra Mates - Chroustova lokomotiva 
Na začátku druhého poločasu nás soupeř zatlačil 
do defenzívy a gól visel takřka na vlásku. Klid 
nám dodal až Ondrův šťastný gól přímo z výko-
pu, který se později ukázal být gólem vítězným. 
3. Martin Mates - Pivoj ZM 
Proti Pivoji jsme se v závěrečném kole podzim-
ní sezóny trápili, veledůležitý rozdílový gól, 
znamenající jistotu třetího místa, vstřelila až de-
set minut před koncem tehdejší hvězda týmu... 
4. Vojta Sůva - Fernet Team Říčany 
Záblesk ve tmě. Vojta během působení ve Svi-
ních mnoho důvodů k radosti neměl, ale první 
vítězný gól v historii klubu se stal legendou... 
5. Martin Viták - Me ďák FC 
Střela našeho kapitána z poslední minuty mnoho 
fotbalové krásy nepobrala, ale rozhodla nepove-
dený zápas, kde jsme byli spíše horším týmem... 



 
Administrativní okénko… 

Výdaje na jarní sezónu 
Oproti podzimu bohužel opět stouply náklady 
na provoz týmu, navíc v jarní sezóně máme 
na soupisce méně hráčů, proto bylo už na klu-
bové schůzi v prosinci uplynulého roku ozná-
meno zvýšení členských příspěvků na 350Kč. 
Příspěvky je bezpodmínečně nutné zaplatit už 
do konce března, tedy do prvního zápasu. Až 
do uhrazení dlužné částky nemůže hráč na-
stoupit k žádnému soutěžnímu utkání! 
Startovné na sezónu Jaro 2006        - 3000Kč 
Správa internetových stránek             - 150Kč 
Odměna rozhodčím za pískání           - 900Kč 
Předpokladaný zisk                           +  500Kč 
 

Svině v síti... 

Nový design stránek! 

 
TOP 10 nejkrásnějších gólů 

Deset akcí, kvůli kterým stojí za to hrát fotbal... 
1. Martin Mates - Inter Traktor Prá čata 
Gól na čtyři doteky. Martin Viták rozehrál na 
Ondru Matese, který přenesl hru na svého bratra. 
Martin na půlce z voleje napřáhl a k úžasu všech 
vymetl přesně levý horní růžek branky Práčat...  
2. Tomáš Rosenberger - Fernet team Říčany 
Trestný kop z kategorie neopakovatelných. Róza 
byl před vápnem faulován, sám si postavil míč a 
vypálil. Jeho výstavní rána šajtlí mířící do pravé 
šibenice se odrazila od tyče a zaplula do sítě... 
3. Pavel Řeháček - Rychlí banáni 
Střela nechtěná, přesto krásná. Pavel chtěl pů-
vodně jen centrovat, ale balon mu divně odsko-
čil. Dloubák „ála Poborský“ gólmana totálně 
zaskočil a Pavlův padající list skončil v brance... 
4. Tomáš Rosenberger - Traktor Praha B 
Matěj Kuncíř s Rózou si s nebohým Traktorem 
dělali, co chtěli. Matěj mohl v jednu chvíli střílet 
do prázdné branky, ale situaci ještě vylepšil 
centrem na připravenou Tomášovu hlavu... 
5. Martin Mates - Pod parou 
Soupeř na začátku druhé půle vedl, když se 
k přímému kopu postavil Martin. Úplně ignoro-
val zeď, zdálky napřáhl a za jeho dělovkou se 
brankář Pod parou pomalu nestačil ohlédnout... 
6. Matěj Kuncíř - Dejnámbůra FC 
Proti Dejnámbůra jsme v druhé půli šturmovali 
za vyrovnáním. Matěj si daleko za vápnem zpra-
coval dlouhý výhoz Martina Vitáka a měl dost 
času přesně zamířit. Vybral si levý horní roh... 
7. Petr Gregor - Pivoj ZM 
Na počátku celé akce byl odkop spíš z nouze. 
Růža jím našel Petra Gregora, který si obhodil 
obránce a běžel sám na gólmana. Místo očekáva-
né střely ale zvolil lob a brankář neměl nárok... 
8. Michal Stodola - Bohnice F.C. 
V konečném hodnocení tato branka sice k niče-
mu nebyla, ale oko diváka musela potěšit. Mi-
chal převzal míč až u naší branky, prokličkoval 
přes tři bránící hráče a gólmanovi nedal šanci... 
9. Tomáš Rosenberger - Fischer team B 
Na gólu má lví podíl přihrávající Jakub Růžička. 
Ten využil špatného postavení soupeře při nepří-
mém kopu a za zády obránců poslal milimetrový 
pas na nohu Rózy, který zamířil pod břevno... 
10. Ota Duben - Motol FN 
Trochu úlitba autorům tohoto článku. Martin Vi-
ták zachytil pokus o brejk, mezi třemi obránci 
poslal přesnou přihrávku úplně volnému Otovi a 
ten z první zavěsil přímo do šibenice...    otd -mv- 

Poslední únorový čtvrtek se stal dalším mez-
níkem v existenci internetových stránek Mo-
drých Sviní po 12. září 2002, kdy byla na síť 
sítí umístěna první webová prezentace a 2. ú-
noru 2004, kdy byla založena naše doména 
www.modrysvine.com. Přesně v 18:00 23. ú-
nora 2006 jsme spustili novou verzi našich 
webových stránek. 
Nejvýraznější změny se týkají designu, který 
vytvořil Martin Stoilov. Přibyl nový systém 
správy výsledků od Přemka Dubna. Ten u-
možní rychlejší a snadnější aktualizaci tabul-
ky a výsledků kol. Zcela předěláno bylo vy-
hledávání, které zvýrazňuje nalezené výrazy v 
textu a umožňuje tak rychlejší nalezení hleda-
ného slova. 
Velkou změnou prošel kalendář, který lze ny-
ní zobrazit na celý rok a měl by obsahovat ví-
ce dat. Novinky na hlavní stránce je možné 
komentovat a nechat si zasílat nové komentá-
ře e-mailem (to je možné i u článků a fotogra-
fií). Celá úvodní stránka byla zeštíhlena a ob-
sahuje pouze nejdůležitější informace. 
Celý web funguje ve všech prohlížečích i bez 
zapnutého JavaScriptu a splňuje všechny po-
žadavky validity. Při zobrazování byste tak 
neměli mít problémy, ať si stránky prohlížíte 
na jakémkoliv počítači, v kterémkoliv systé-
mu či prohlížeči. Stále je ale co zlepšovat a 
proto budeme velice rádi, když nám sdělíte 
své názory a připomínky k nové podobě na-
šich internetových stránek...                      -mv- 

 
Naše reportáž 

 

Naše tajná zbraň? Penalty! 
       Obraz hry se příliš nezměnil ani po přes-
távce, šance byly na obou stranách, soupeř ale 
jednu z nich bohužel využil. Tomáš Rosenber-
ger sice vytlačil útočníka až k brankové čáře, 
ale ten dokázal z nulového úhlu za pomoci 
zadní tyče skórovat. Ke cti Predátorů je nutno 
říct, že ani po vedoucím gólu nehráli "údržbu" 
a v útoku byli stále nebezpeční. Na druhou 
stranu v obraně hráli možná někdy až příliš 
tvrdě. Vyrovnat se nám podařilo až šest minut 
před koncem, kdy po Markově rohu a střele 
Matěje Kuncíře dorazil míč za záda gólmana 
Tomáš Rosenberger. 
       Došlo tedy na penalty. Během úvodní sé-
rie pěti pokutových kopů za nás skórovali Ma-
rek Viták a Tomáš Rosenberger. V páté sérii 
měl na kopačce postup Ota Duben, ale netrefil 
branku a soupeř ještě stihl vyrovnat. Na další 
nekompromisní bombu Marka ze sedmé série 
už odpovědět nedokázal a my se tak mohli 
radovat z postupu. 
 
Hodnocení utkání: Náš cíl, postoupit z před-
kola, jsme splnili, navíc jsme si opět dokázali, 
že nemáme problém hrát i s týmem z vyšší 
soutěže. Nově testovaný herní systém se po-
měrně osvědčil, nedostatky se snad podaří od-
stranit během přátelských utkání. Do souboje s 
Morovou ránou jsme tak mohli jít úplně v kli-
du, v tomto zápase můžeme jedině získat... 
                                                                                                                               

       Jestli je náš tým v něčem neporazitelný, 
pak v penaltovém rozstřelu. I během letošního 
účinkování v Ligovém poháru se nám díky ně-
mu podařilo postoupit do dalšího kola. Tento-
krát to "odnesli" Orange Predators, kteří v roz-
střelu skórovali jen dvakrát a do hlavní soutěže 
nepostoupili. 
       Na jednom z nejlepších hanspaulských are-
álů, žižkovské Pražačce, nás přivítalo poměrně 
příjemné, i když chladné počasí. K prvnímu zá-
pasu nové sezóny dorazilo devět hráčů, kteří by 
vesměs měli tvořit kostru týmu v ligových bo-
jích. Poprvé za nás nastoupil Ondra Matějka, 
který v zimě přišel z týmu Černý koně TMK. 
       Dalším změnou byl nový herní systém, kte-
rý jsme se rozhodli premiérově vyzkoušet právě 
v tomto utkání. Zbytečně defenzivní rozestavení 
se třemi obránci jsme se pokusili nahradit no-
vým systémem s dvojicí bránících hráčů, dvěma 
křídly ve středu pole a osamělým hrotovým ú-
točníkem. V této roli se v zápase vystřídali Mar-
tin Viták s Michalem Malým a v soubojích 
s obranou soupeře byli poměrně úspěšní. 
       Ale hlavní síla našeho týmu byla soustředě-
na v záloze, která měla určovat ráz hry. Záložní-
kům, hlavně Marku Vitákovi s Matějem Kuncí-
řem, se dařilo nacházet okénka v obranné for-
maci Predátorů a právě po jejich spolupráci 
jsme se dostali již v 7. minutě do vedení. Mar-
kem způsobený chaos před brankou soupeře po-
trestal Matěj ranou pod břevno. 
       Soupeř se ale rychle oklepal a naše obrana 
měla najednou plno práce. Bohužel se nám ne-
podařilo uhájit do poločasu čisté konto. Chvíli 
před přestávkou rozhodčí nepřerušil hru ve 
chvíli, kdy na trávníku ležel Martin Viták a sou-
peř mohl v klidu dokončit akci. Mohli jsme je-
ště odpovědět, ale situaci tři na jednoho jsme 
trestuhodně pokazili a poločas skončil remízou. 

Modrý Svině  -  Orange Predators  2:2  (3:2p) 
hráno 25.2. na Pražačce 
Branky: 7. Matěj Kuncíř, 55. Tomáš Rosenberger, 
rozhodující penalta Marek Viták 
sviňmetr: 7 sviní, nejlepší hráč: Marek Viták 
Naše sestava: 28 Pavel Řeháček - 2 Ota Duben, 11 
Vítek Zahradník, 10 Tomáš Rosenberger - 44 Matěj 
Kuncíř, 15 Marek Viták, 16 Ondra Matějka - 4 
Michal Malý, 3 Martin Viták 

   

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

 



 
Koktejl 

 
 

         Nejslavnější brazilský stadion 

         Holandský velkoklub 

         Slovenský reprezentant, nejlepší střelec Bundesligy 2005 

         Waleský reprezentant, kapitán Manchesteru United 

         Západoslovenský tým Laugaricio ...... 

         Uruguayský reprezentant, hráč Villarrealu 

         Slavný londýnský klub, přezdívaný „Kanonýři“ 
 

V tajence naleznete jméno jednoho ze slavných skotských klubů 
 

Kvíz: 
1. Vladimír Šmicer se jako první Čech v historii zapsal mezi střelce ve finále Ligy mistrů. 
Ve strhujícím druhém poločase snížil svým gólem na: 
a) 2:3 
b) 1:3 
c) 3:4 
 
2. Spartě se v posledních letech v Lize mistrů příliš nedaří. Poslední vítězství si Letenští při-
psali 9. prosince 2003, když doma porazili: 
a) Besiktas Istanbul 
b) Lazio Řím 
c) FC Porto 
 
3. Naši reprezentanti vyřazení v baráži o mistrovství světa 2002 psychicky neunesli a v ne-
šťastné odvetě v Praze se nechali dvakrát vyloučit. Červenou kartu tehdy ale nedostal: 
a) Pavel Nedvěd 
b) Milan Baroš 
c) Tomáš Řepka 
 
Poznejte hráče: Český reprezentant, člen stříbrného týmu z ME 1996, účastník ME 2000 a 2004; 
Fotbalista roku 1998, 2000, 2001, 2003 a 2004, Sportovec roku 2003, mistr italské ligy 2000 a 
2003, mistr české ligy 1993-95, vítěz českého poháru 1993 a 1996, vítěz italského poháru 1998 a 
2000; vízěz PVP 1999, finalista Ligy mistrů 2003, nejlepší cizinec italské ligy 2001 a 2003; 
držitel Zlatého míče France football 2003, nejdražší přestup české historie 
                                                  
Správné odpovědi z minulého čísla: West Ham; kvíz: 1a, 2c, 3b; hádanka: Radek Bejbl 
  

 

Pokud máte zájem o odebírání našeho časopisu, kontaktujte 
prosím šéfredaktora Otu Dubna na telefonu 602295669 nebo 
na e-mailové adrese otakar.duben@modrysvine.com. 
Časopis vychází v nepravidelných intervalech čtyřikrát ročně. 
Zasílání časopisu elektronickou formou na e-mail je nastave-
no automaticky, v případě nezájmu jej můžete kdykoliv zru-
šit. Tištěná podoba bude k dostání na zápasech Modrých Svi-
ní nebo formou předplatného přímo do Vaší poštovní schrán-
ky. Cena výtisku činí 20 Kč, zaslání na e-mail je zdarma. 
 

 

V příštím čísle vám přineseme: 
 

Rozhovor s Michalem Malým 
 
Zhodnocení jarní sezóny 
 
Profil Oty Dubna 
 
Reportáž z posledního utkání sezóny 
 
a mnoho dalšího… 
 
Další Swinstvo vyjde koncem června 2006 

Swinstvo, oficiální časopis fotbalového klubu Modrý Svině: 
 

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

 

 


