Úvodník Honzy Voldána
Milí tená i,
a je to tady! Swinstvo a Vy s ním se do kalo svého jubilejního desátého ísla! Ano, je
to tak, již desetkrát jste si etli m j úvodník
:o) a další rubriky v našem klubovém asopise. V íme, že Vás t chto deset ísel pobavilo
a že jste se z nich dozv d li i spoustu zajímavých a t eba i užite ných informací o našem
klubu. P eji nám Modrým Sviním i tomuto
asopisu hodn dalších ro ník v Hanspaulské lize a nemén úsp ch .
Sou asn s desátým íslem dostalo Swinstvo darem nový design titulu. Snažili jsme se
ho ud lat modern jší, p ehledn jší a hlavn
kvalitn jší. Doufáme, že se vám bude zamlouvat. Budeme rádi, pokud nám osobn nebo na
diskuzi sd líte vaše p ipomínky i názory,
které p isp jí k vylepšení asopisu. Dále p ipravujeme i inovace v obsahové sfé e, ale na
ty se v prázdninovém období opravdu nedostalo.
Nemusíte se ale obávat, že byste byli kv li pracím na designu ochuzeni o n jakou ze
svých oblíbených rubrik. I v tomto ísle najdete rozhovor, který prob hl netradi n na
soust ed ní v Netolicích a jeho ob tí se tentokrát stal Michal Malý. Nechybí samoz ejm
Otovo zamyšlení nad jarní sezónou a její
podrobná analýza. V rozboru sezóny, jež nebyla zrovna tou, na kterou budeme všichni
dlouho a rádi vzpomínat, naleznete i pravidelné hodnocení hrá .
Toto Swinstvo mimo jiné vychází až po našem návratu z letního soust ed ní, a proto
jsme vás nemohli ochudit o mojí „Nejasnou
zprávu“ z Netolíc 2006. Samoz ejm nechybí
ani reportáž z utkání s Piranhou Záb hlice a
dotazník. V n m se již kone n dostalo na
mého kolegu ze Swinstva, Otu Dubna. Takže
p eji p íjemné po tení, krásn prožité léto a u
jedenáctého ísla nashledanou!
M jte se svinsky dob e...
...za redakci Váš Honza Voldán

Aktuality

Naše p edligová p íprava a
návrat „ztracených syn “...
Poslední srpnová dekáda bude jako obvykle v nována herní p íprav a lad ní formy na
podzimní ligovou sezónu. V jednání jsou celkem t i p ípravná utkání, jejich p ípadné uskute n ní se bude do jisté míry záviset i na rozpisu podzimní ásti Hanspaulky, který se dozvíme až 24. srpna. Termín je proto znám pouze u jednoho p áteláku, 29. srpna se v generálce na ligu st etneme s nová kem sout že, týmem Santovi sobi.
Naopak kolonky odchod a p íchod z stanou protentokrát prázdné. Na podzim se sice v našem dresu neobjeví Petr Gregor a s nejv tší pravd podobností ani Jakub R ži ka, návrat na místo inu však hlásí dvojice, která se
na naší soupisce na ja e v bec neobjevovala –
vedle odmaturovavšího Marka Vitáka projevil
znovu zájem o Svin i Mat j Komanec…
Svin v síti

Zprovozn na hrá ská sekce!

Letní p estávka bývá na klubových stránkách vždy v nována spoušt ní novinek a nejinak tomu bylo i letos. P ibyla hrá ská sekce,
kde se m že každý hrá p ihlásit a svým zp sobem se na tvorb stránek i trochu podílet.
Sou ástí sekce je totiž možnost napsat sv j
vlastní komentá k zápasu a známkami ohodnotit výkony svých koleg , což byla innost,
která do této chvíle p íslušela pouze webmasterovi a editorovi. Rozdíl od klasické diskuze
je v tom, že každý m že napsat pouze jeden
komentá a nem že tak reagovat na p ísp vky
ostatních – k tomu bude sloužit práv diskuze.
Nemén d ležitou sou ástí sekce je kalendá , kde jsou vypsány všechny v nejbližší dob
plánované akce, kdo je na n p ihlášen, kdo se
odhlásil a z jakého d vodu tak u inil. Samotný
uživatel se m že také libovoln odhlašovat a
p ihlašovat. Díky tomu bude možné v d t dop edu, jaká sestava na ten který konkrétní zápas dorazí a kdo z n jakého d vodu utkání vynechá. Nezbývá než doufat, že tato sekce bude
hojn využívána ke spokojenosti všech.
Swinstvo, ob asník fotbalového klubu Modrý Svin
šéfredaktor: Otakar Duben - otakar.duben@modrysvine.com
redaktor: Honza Voldán - honza.voldan@modrysvine.com
tech. podpora: Martin Viták - martin.vitak@modrysvine.com

Téma ísla...

Sezóna skon ila, zapome te…
asto se íkává, že to „horší už být nem že“. V dobré ví e, že toto r ení skute n
platí, jsme jej použili p i hodnocení podzimní neúsp šné sezóny. To jsme však ani
ve snu netušili, eho se nad jeme v té práv uplynulé! Na jedné stran p epln ná lavi ka, opory z formy a špatný herní projev, na stran druhé mizerná atmosféra
v týmu, neustálé hádky a hrozba odchodu
nespokojených hrá , to vše jako ve spojitých nádobách stále bublalo a vypoušt lo
jedovaté výpary do okolí.
P itom pokud by jste se n kdy v polovin
dubna zeptali kohokoliv z hrá , jak hodnotí
probíhající sezónu, jist by nikdo nešet il superlativy. Kvalitní týmová souhra a výborné
individuální výkony, dv ligové výhry v kapse, navrch postup v Ligovém poháru a první
dva vít zné p áteláky v historii, co jen jsme si
mohli p át víc?
Když v tom se najednou všechno zlomilo. N kte í už za ínali pomalu v hlavách
sp ádat postupové plány, když nám první facku ušt d ilo Sedm zbab lých. Možná jsme se
jim až p íliš cht li pomstít za porážku z p ed
dvou let, možná nás zbrzdila týdenní ligová
p estávka, svou da si vybrala i kompletní sestava na lavi ce a trestuhodné nakládání se
šancemi. Každopádn nás tato prohra uvrhla
do krize, z které jsme se po zbytek sezóny už
nedokázali vyhrabat.
P ípadný postup jsme si prohráli v následujících dvou týdnech. Zápas se Sm sí v Hrdlo ezích, který jsme podle p edpoklad m li
v pohod vyhrát, se zm nil v bitvu plnou tvrdých zákrok (nutno dodat, že vyprovokovaných ne istou hrou soupe e) s pouze remízovým koncem, který se nám navíc poda ilo
zrealizovat až v úplném záv ru.
Ansámbl, to byla p ehlídka vší marnosti.
Soupe i sta ilo k výh e prakticky t ikrát kopnout do balónu, zatímco my p sobili, jako
bychom se vid li s mí em poprvé. A když
dokonce jindy neomylný Tomáš Rosenberger
zazdil penaltu, bylo jasné, že tady opravdu
není n co v po ádku. Medailové p í ky v trapu a pozitivní vyhlídky veškeré žádné.

Následující dvojzápas nám alespo p ihrál body, když už nic jiného. Camberwell
boys by ze setkání se „Svin mi v pohod “
odcházeli v lepším p ípad s „p tkou“, takhle
jsme mohli být rádi za vyd ené vít zství 2:1.
A hubená výhra proti oslabeným, v poli však
p esto lepším Básník m? Škoda mluvit!
Kodymka p inesla alespo menší uklidn ní, i když na lavi ce to díky velkému po tu
hrá na st ídání v elo po celý zápas. Na o
t ídu lepšího soupe e jsme ale v žádném p ípad nem li a výsledné skóre je tak ješt celkem ucházející. I když, stav 0:3 po patnácti
minutách vypadal opravdu hroziv , z ejm
jako p edzv st dn p íštích.
Utkání s Autobazarem Duo totiž p ed ilo
všechny naše nej ern jší p edstavy. Soupe si
s naší oslabenou sestavou, nebo Mat j Kuncí už tou dobou ekal na operaci, d lal co
cht l a nebýt Martina v brance, z ejm bychom atakovali historické ligové debakly.
Když si nás s p ehledem podala i Noha,
další tým, který bychom jinak v pohod p ejeli, vypadalo to, že tuto sezónu už nic nezachrání. Osud nám však p ihrál do hry Piranhu, která už v té chvíli m la p ekvapiv jistý
postup. Možná se to podepsalo na výkonu jejích hrá , každopádn obrat nastal hlavn
v naší h e a najednou to byly zase ty staré dobré Svin ...
P í in krachu v této sezón lze najít mnoho, proto jen jmenujme ve vý tu ty nejpodstatn jší: špatná koncentrace v za átcích zápas , mající za následek laciné vedení soupee, p epln ná lavi ka, na kterou jsme nebyli
zvyklí a která narušovala tempo a plynulost
hry, absence formy v tšiny opor, nebývalé
množství individuálních chyb a neustálenost
herního systému, to z hlediska herního.
Možné p ílišné o ekávání, velký tlak na
hrá e, atmosféra nejednoty v týmu, extrémn
zpolarizované názory na budoucnost klubu a
absence lídra na h išti i v kabin , tak by se
daly charakterizovat ty spíše psychické d vody. Proto se i p es dobrý konec jara nabízí jediná možná rada - na tuto sezónu rad ji co
otd
nejrychleji zapome te...

Kronika sezóny

25.2. - Orange Predators (Praža ka) - Pohár ligy
Náš cíl, postoupit z p edkola, jsme splnili, navíc
jsme si op t dokázali, že nemáme problém hrát i s
klubem z vyšší sout že. Soupe ur it nebyl horším
týmem, dlouho byl blíž vít zství, ale udržet vedení
nedokázal. P i penaltách pak rozhoduje hlavn št stí
a to jsme m li tentokrát na své stran my...
Výsledek: 2:2 (1:1), na penalty 3:2

Branky: 7. Kunca, 55. Róza, 60. Marek (RP)
Sestava: Pavel - Vítek, Ota, Róza - Ondra, Kunca, Marek Martin, Michal
Nejlepší zápas: Marek
Svi metr: 7 sviní (velmi kvalitní)

26.2. - Morová rána (Praža ka) - Pohár ligy
Hráli jsme asi to, na co jsme proti hern lepšímu
soupe i m li. Hlavn první gól byl úpln zbyte ný,
ale je nutné si p iznat, že Morová rána m la velkou
p evahu a vyhrála naprosto zasloužen . Nás mohou
t šit hlavn dva vst elené góly, nabyté zkušenosti ze
zápasu s kvalitním soupe em a p es porážku tak trochu i dobrý pocit ze hry...
Výsledek: 2:4 (1:2)

Branky: 10. Kunca, 59. Ondra
Sestava: Pavel - Vítek, Ota, David, Róza - Ondra, Kunca,
Marek - Martin, Michal
Svi metr: 5,5 svin (standard)

19.3. - FC Dragers (D kanka) - P átelák
Výhru m žeme ozna it za zaslouženou, i když soupe m l slušné šance a poho el pouze na Pavlovi a
vlastní špatné mušce. První p le nebyla z naší strany optimální, ale po p estávce už se nám da ilo hrát
celkem podle našich p edstav a šance zakon ovat.
Škoda jen dvou zbyte ných chyb v obran ...

1.4. - Sir Team (Lítvínovská) - P átelák
Podali jsme slušný výkon a po zásluze zvít zili.
Samoz ejm se vyskytly i chyby v obran , ale jinak jsme vzhledem k sestav zahráli dob e....
Výsledek: 5:2 (3:1)

Branky: 2. a 46. Róza, 5. a 8. vlastní, 32. Richi
Sestava: Pavel - Ota, Vítek, David - Róza, Richi, Michal
Svi metr: 7 sviní (velmi kvalitní)

6.4. - Sculpturo FC (Kbely) - 2.kolo ligy
Sehráli jsme vyda ený zápas. Prezentovali jsme se
slušným herním projevem, všichni hrá i nechali na
h išti své maximum a výhra byla pro nás zaslouženou odm nou. Sezónu jsem rozjeli víc než dob e...
Výsledek: 3:1 (2:1)

Branky: 15. Róza, 30. Kunca, 52. Michal
Sestava: Pavel - Ota, Honza, Vítek, Ota - Ondra, Kunca, Petr,
Róza - Michal, Martin
Nejlepší zápas: Michal, Róza, Kunca
Svi metr: 8 sviní (velmi kvalitní)

20.4. - Sedm zbab lých A (Karlín) - 3.kolo ligy
Utkání nám zkrátka v bec nevyšlo. I kdyby se hrálo až do rána, tak bychom gól stejn dát nedokázali. Srazily nás dv individuální chyby v obran , ze
kterých si soupe lacino vypracoval dvougólový
náskok. I když jsme se po celý zbytek zápasu snažili, na h išti to vypadalo jako velká k e . Na tento
zápas bychom m li co nejrychleji zapomenout...
Výsledek: 0:3 (0:2)

Sestava: Pavel - Vítek, Ota, David, Honza, R ža - Róza, Petr,
Kunca, Richi - Michal, Martin, Ondra
Svi metr: 3,5 svin (slabý pr m r)

Branky: 36. a 46. Kunca, 23. Ondra, 32. Michal, 37. David,
48. Petr, 49. Róza
Sestava: Pavel - Ota, Vítek, Róza, Kunca, David, Honza - Petr,
Michal, Martin, Richi, Ondra
Nejlepší zápas: Vítek, Petr, David, Ondra
Svi metr: 7,5 svin (velmi kvalitní)

Branky: 58. Ondra
Sestava: Pavel - Róza, Ota, David, Kunca, Vítek, Honza Michal, Martin, Richi, Ondra, Petr
Svi metr: 3 svin (slabý pr m r)

Sestava: Pavel - Ota, Vítek, Róza, David - Martin, Ondra, Michal
Svi metr: 3 svin (slabý pr m r)

Výsledek: 1:3 (0:1)

O p estávce utkání se Zbab lými nepanovala zrovna dobrá nálada...

Foto Terka

27.4. - Sm s pražských es (Hrdlo ezy) - 4.kolo ligy
Odehráli jsme dosud nejt žší utkání v sezón . Museli jsme se krom kvality soupe e poprat i se špatným terénem, ješt horším rozhod ím a brzy inkasovaným gólem. Ale nevzdali jsme se a za výkon v
druhé p li jsme si minimáln vyrovnání zasloužili.
Výsledek: 1:1 (0:1)

Branky: 55. Róza
Sestava: Pavel - Vítek, Ota, David, Honza - Ondra, Kunca,
Róza - Martin, Michal
Svi metr: 6 sviní (kvalitní)

Výsledek: 0:3 (0:1)

11.5. - Camberwell boys (Kbely) - 6.kolo ligy
Z hlediska p edzápasového o ekávání m žeme
být kone ným skóre trochu zklamaní, ale vzhledem k pr b hu utkání m žeme být za výhru rádi.
Op t jsme dostali naprosto stupidní gól a zbytek
utkání hráli do plných, což nám nikdy moc nesed lo. Soupe m l i n jaké šance, ale k vážn jšímu
ohrožení branky se skoro nedostal, soust edil se
spíše na brán ní co nejlepšího výsledku...
Výsledek: 1:2 (0:1)

Branky: 30. Pavel, 40. R ža
Sestava: Martin - Ota, Vítek, Honza, R ža - David, Kunca,
Ondra, Róza - Pavel, Michal
Svi metr: 5,5 svin (standard)

18.5. - Fotbaloví básníci (Karlín) - 7.kolo ligy
Známá pou ka o tom, že d ležitý je výsledek a
dva body, a na p edvedenou hru už si nikdo za pár
dní nevzpomene, platí v tomto p ípad dvojnásob.
Naše hra totiž byla vskutku hrozná!
Branky: 20. David
Sestava: Pavel - Vítek, David, Honza, R ža - Róza, Ondra,
Kunca, Richi - Martin, Michal
Svi metr: 4 svin (slabý pr m r)

Branky: 26., 32. a 54. Martin, 55. Róza
Sestava: Pavel - Ota, David - Róza, Richi - Martin
Nejlepší zápas: Martin
Svi metr: 7 sviní (velmi kvalitní)

Výsledek: 7:1 (1:1)

8.6. - Noha Praha (Karlín) - 10.kolo ligy
Není toho moc co íct. Soupe jako Noha a i mnohem lepších jsme porazili hodn , ale když se nedaí, tak se prost neda í. Doplatili jsme na nebývale
nepo etnou lavi ku, podpo enou brzkým odstoupením Vítka, absenci v tšiny opor a hlavn na rychlý,
tradi n hodn laciný gól, který jinak v podstat
pr m rn hrajícího soupe e posadil do sedla...

Výsledek: 1:0 (1:0)

Výsledek: 4:2 (1:0)

30.3. - Pivoj ZM (Podvinný Mlýn) - 1.kolo ligy
Zápas byl ur it t žší, než se m že na první pohled
zdát. Hlavn v první p li jsme se nedokázali proti
zhušt né obran Pivoje prosadit a z trápení nás vysvobodil až Ondra. Druhý polo as už pak byl ist v
naší režii, i když zvláš mezi náhradníky v obran to
ob as siln sk ípalo. M žeme pouze litovat obdržené branky, která byla vícemén náhodná. Tato výhra
by nám m la psychicky pomoci do t žších zápas ...

4.5. - Ansámbl (Podvinný Mlýn) - 5.kolo ligy
Nechali jsme se p íliš rozhodit brankou z penalty,
lacin jsme inkasovali druhý gól, místo abychom
se tla ili za vyrovnáním, naše hra absolutn postrádala myšlenku a p esnost, soupe i jsme umožnili prom nit jediné t i st ely na branku, které
v zápase m l, tradi n byl problém se st ídáním a
k dovršení všeho jsme sami nedali penaltu....

25.5. - Kodymka FC (Kbely) - 8.kolo ligy
Když se na zápas podíváme z odstupu, tak jsme
zkrátka nem li šanci. Soupe bez možnosti st ídání p edvád l daleko aktivn jší hru, dokázal si p esn p ihrát, um l akci zakon it, ned lal chyby
v obran a ješt se sta il hrou bavit...
Výsledek: 1:3 (0:3)

Branky: 53. Martin
Sestava: Pavel - R ža, Vítek, Honza, Róza, Kunca, Richi,
Ota - Martin, Petr, Michal, Ondra, David
Svi metr: 4 svin (slabý pr m r)

1.6. - Autobazar Duo B (Karlín) - 9.kolo ligy
No comment!!!
Výsledek: 0:12 (0:7)

Sestava: Martin - Ota, Vítek, David, Honza - Michal, Ondra,
Richi, Róza
Svi metr: 1 svin (krize)

Ondra p ipravuje pro R žu (v oranžovém) poslední gól této sezóny...

Foto Terka

15.6. - Piranha Záb hlice (Karlín) - 11.kolo ligy
Skv lá týmová práce, ob tavá obrana a kreativní útok, to byly hlavní atributy, které nás v zápas s lídrem tabulky zdobily. Spekulace o tom, na kolik procent soupe hrál a jestli postavil nejsiln jší sestavu,
nejsou d ležité. Nebo je jedno, jak dob e hrál protivník, ale jaký výkon jsme podali my. A my jsme
podali výborný výkon. Kéž bychom dokázali podobn hrát nejen když už v podstat o nic nejde...
Výsledek: 4:1 (0:0)

Branky: 34. a 54. Pavel, 49. a 60. R ža
Sestava: Martin - Ota, David, Róza, Honza, R ža - Richi, Pavel,
Ondra, Michal
Nejlepší zápas: Honza, Ota, Pavel, R ža, Richi
Svi metr: 8,5 sviní (super)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TABULKA 8.G LIGY

Kodymka FC
Piranha Záb hlice
Ansámbl
Sculpturo FC
Modrý Svin
Sedm zbab lých A
Sm s pražských es
Autobazar Duo B
Fotbaloví básníci
Pivoj ZM
Noha Praha
Camberwell boys

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

10
9
7
6
5
4
4
6
2
2
3
1

0
0
1
1
1
2
2
1
1
2
1
2

1
2
3
4
5
5
5
4
8
7
7
8

39:14
55:23
30:14
33:27
20:29
30:27
30:30
48:37
16:41
17:42
25:38
16:37

20
18
15
13
11
10
10
7
5
4
1
-2

Pozn.: Tým m Autobazar Duo B, Noha Praha a Camberwell boys bylo ode teno 6
bod za nepískání, týmu Pivoj ZM 2 body za nepískání..

Hodnocení hrá

…

Hv zdy, d í i, smola i i

ztracenci - prost Svin

Duben
Otakar
11.9.1984
obránce #2
Bilance J2006
14 0 0 0 1 0

Gregor
Petr
5.12.1984
úto ník #8
Bilance J2006
5 1 0 1 0 0

Pan Frustrovaný: Jeho výkon závisí na h e celého týmu, není tedy
divu, že se mu v bec neda ilo. Ve
statistikách velká nula, defenzivní
práce mizerná a v dcovské schopnosti veškeré žádné. Nedokázal strhnout tým, p íliš prožíval porážky
a situaci v klubu, p itom k jejímu
zlepšení sám v bec nep isp l...

Známka Swinstva :
Straka
David
4.8.1990
obránce #5
Bilance J2006
14 2 4 6 0 0

4

Pan Nervózní: Benjamínek týmu
se po ádn nechytil ani v druhé sezón , p estože v n m nejen kv li
v ku d íme snad nejv tší potenciál
z celého kádru. Na h išti p sobil
hodn nervózn , cht l usp t za
každou cenu, ale neda ilo se mu
podle jeho p edstav. Pro ligu musí
ješt dozrávat hlavn psychicky...

Známka Swinstva :
Duben
Richard
19.9.1986
záložník #12
Bilance J2006
10 1 2 3 0 0

3

Pan Schizofrenik: Na trénincích a
v p átelácích hra i ka s citem pro
mí , což je také vizitka, se kterou
p išel. Ale jakmile je na n j vyvíjen sebemenší tlak, stane se z n j
psychicky labilní hrá , hrající zoufale pod své možnosti. O ekávaný
výkon podal jen v posledním zápase, jinak se sezónou protrápil...

Známka Swinstva :

3-

Rosenberger
Tomáš
6.8.1984
obránce #10
Bilance J2006
15 7 3 10 2 0

Pan Chodec: Kde jsou ty asy,
kdy na n m stála naše hra, dával
spousty gól a byl nepsaným lídrem týmu... Nikdy p íliš neb hal
ani nest ídal, ale to se dalo omluvit
jeho p ínosem. Te už se h išti
spíš jen prochází a hledá ztracenou
formu. Fakt, že byl p esto nejproduktivn jším hrá em, je alarmující!

Známka Swinstva :
Voldán
Honza
14.5.1985
obránce #14
Bilance J2006
10 0 0 0 0 0

3-

Pan P ekvapivý: V sezón hrál na
hranici svých možností a byl p íjemným p ekvapením, nebo se neekalo, že po dvou a p l letech zahálení se dostane takhle rychle zp t
do hry. V celkové mizérii sezóny
ale nem l co zkazit, navíc se od n j
nic ne ekalo a to se pak i pr m rné
výkony hodnotí spíše pozitivn ...

Známka Swinstva :
Kuncí
Mat j
12.2.1985
záložník #44
Bilance J2006
10 5 3 8 0 0

3-

Pan Siréna: Na jeho gólech z ejm stál a padal celý tým, nebo jak
jinak si vysv tlit, že od druhého
kola, kdy se trefil naposledy, nestála naše hra ani výsledky za nic?
Úlohu st elce nesplnil, jako lídr týmu více val, než aby spoluhrá e
vedl. P es to všecko stále nejvýrazn jší osobnost sou asného kádru...

Známka Swinstva :

3+

R ži ka
Jakub
4.12.1984
obránce #23
Bilance J2006
5 3 1 4 0 0

Pan Pohodá : Fotbalem se zkrátka
baví a je to vid t. Tím, že nechodil
pravideln , nebyl vtažen do d ní
v týmu a nedolehla na n j tedy ani
špatná atmosféra, která obest ela
celou sezónu. Vždy, když dorazil,
byl oporou, jeho starty se ale jako
obvykle daly spo ítat na prstech
jedné ruky. Škoda pro všechny...

Známka Swinstva: 2Zahradník
Vítek
29.8.1984
obránce #11
Bilance J2006
13 0 2 2 0 0

Pan Nespolehlivý: Kone n se u
jeho hodnocení udála n jaká zm na, poh íchu však k horšímu. Jako
by svou tradi ní jistotu a p ehled
kamsi odložil. Byl u n kolika klíových gól , podpora útoku také efektivní nebyla, i když dv asistence jsou jeho osobním maximem.
Sestava bez n j ale neexistuje...

Známka Swinstva :
Viták
Marek
19.11.1986
záložník #15
Bilance J2006
2 1 2 3 0 0

3

Pan Chladnokrevný: Zahrál si jen
v poháru, ale jeho p ítomnost byla
na h išti znát. P edevším díky jeho
neomylné exekuci penalt jsme se
dostali v Ligovém poháru z p edkola. Jedinou v tší, v reálu však fatální slabinou je docházka, tentokrát asi omluvitelná maturitou, ale
ono to nikdy nebylo o moc lepší...

Známka Swinstva : nehodnocen

Pan Absentér: Pejorativn e eno,
víc kecal na fóru než hrál. Na p áteláky se v bec neobt žoval a v lize neodehrál ani polovinu zápas .
A když náhodou p išel, nebyl stejn p íliš vid t. Zkrátka tahle sezóna v jeho podání jako by nebyla.
Na druhou stranu, u nejhorších porážek jeho jméno nefigurovalo...

Známka Swinstva : 3ehá ek Pavel
23.6.1989 #28
br./úto ník
Bilance J2006
2 3 2 5 0 0
12 24 2,00 1

Malý
Michal
12.8.1984
úto ník #4
Bilance J2006
14 2 1 3 0 0

Pan Bojovník: Nikdy to nebude
excelentní technik nebo st elec, ale
kdybychom hráli na tráv , tak pod
ním by ho ela. Na h išti byl všude,
pokud nedostával p ihrávky od
spoluhrá , snažil se mí vybojovat na soupe i. I podle statistických
ísel to byla jedna z jeho nejlepších
sezón, navíc tak ka neabsentoval...

Známka Swinstva :

Pan Nevyzpytatelný: Naše gólmanská jedni ka
paradoxn vykazovala lepší výsledky v útoku. Po
výborné podzimní sezón se o ekával výkonnostní
r st, p išla však spíš stagnace. Skv lé zákroky proti
“nechytatelným“ st elám st ídaly laciné góly. Hlavn zápas s Ansámblem se mu v bec nepovedl, je
tedy co napravovat... Známka Swinstva : 3
Pozn.: Statistika u hrá
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Tabulka st elc

7 - Tomáš Rosenberger
5 - Mat j Kuncí
4 - Martin Viták
3 - Pavel ehá ek, Jakub R ži ka,
Ondra Mat jka
2 - David Straka, Michal Malý
1 - Petr Gregor, Richard Duben

Ú ast na zápasech

15 - Tomáš Rosenberger
14 - Ota Duben, Michal Malý, Martin
Viták, Pavel ehá ek, David Straka
13 - Vítek Zahradník, Ondra Mat jka
10 - Mat j Kuncí , Richard Duben,
Honza Voldán
5 - Petr Gregor, Jakub R ži ka

Pan Sólista: Naše jediná jarní posila zapadla do kolektivu výborn ,
na h išti to ale bylo horší. S n kterými spoluhrá i si nerozum l, p íliš
mu nesed l ani herní systém a situace, kdy po p evzetí mí e sklonil
hlavu a namí il si to mezi obránce
místo p ihrávky, byly až p íliš asté. Snad se to na podzim zlepší...

Známka Swinstva :
Viták Martin
7.8.1984 #3
br./úto ník
Bilance J2006
11 4 3 7 0 0
3 14 4,67 0

3-

Pan Metamorfóza: P esn opa ný p ípad než
Pavel. Pomineme-li hattrick v p áteláku, bylo to
z jeho strany spíše celosezónní trápení. Na hrotu
byl p íliš sám a pasy od spoluhrá ho jaksi míjely. V brance dokázal, že chytat nezapomn l, proti
Autobazaru byl jediným, jehož výkon snesl v bec
n jaké m ítko...
Známka Swinstva : 3

I

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

3

Mat jka
Ond ej
24.6.1985
úto ník #16
Bilance J2006
13 3 3 6 0 0

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

Tabulka nahráva

4 - David Straka
3 - Mat j Kuncí , Ondra Mat jka,
Martin Viták, Tomáš Rosenberger
2 - Marek Viták, Richard Duben,
Pavel ehá ek, Vítek Zahradník
1 - Jakub R ži ka, Michal Malý

Hrá sezóny - hlasování

9 - Mat j Kuncí , Pavel ehá ek
6 - Vítek Zahradník
5 - Jakub R ži ka
3 - Honza Voldán
2 - David Straka, Ondra Mat jka, Ota
Duben, Michal Malý
1 - zbývajících p t hrá

Tabulka produktivity

10 - Tomáš Rosenberger
8 - Mat j Kuncí
7 - Martin Viták
6 - David Straka, Ondra Mat jka
5 - Pavel ehá ek
4 - Jakub R ži ka
3 - Richard Duben, Marek Viták,
Michal Malý
2 - Vítek Zahradník
1 - Petr Gregor

Ideální sestava
[¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ]
Pavel ehá ek (10)

Vítek Zahradník (9)
Jakub R ži ka (10)
David Straka (8)
Tomáš Rosenberger (9)
Mat j Kuncí (13)

Na vlastní o i…

Nejasná zpráva o pátém soust ed ní

Jak naši fandové a pravidelní tená i v dí,
každý rok vyjíždí Modré Svin na letní „klubové soust ed ní“. Slovo soust ed ní má mnoho význam a proto a si ho každý vyloží podle toho, jak dob e nás zná. Ub hly první týdny
prázdnin a každý z ú astník již pomalu p emýšlel, co zabalit s sebou na cestu. V tšina
z nás už minimáln den p ed odjezdem poci ovala ono p íjemné mraven ení, které zna í nervozitu a nat šení na spole nou dovolenku.
Kdo, s kým a kde bude spát, kdo co vyhraje,
rozbije nebo kdo se letos znemožní a dostane
titul „Vojta ve era“. Prost v pravidelném úastníkovi této akce t sn p ed jejím vypuknutím vyvstává spousta velmi závažných a osudových otázek.
Po lo ské sm le s po asím a nevalné sportovní obslužnosti kempu na Máchá i jsme byli
nat šeni na krásné po así a tak ka luxusn vybavenou chatu obklopenou vodami dvou netolických rybník , obležených jiho eskými kráskami. Pro m m l být letošní ro ník prvním,
kdy jsem nasadil své auto do služby týmu.
V sobotu 15.7. za úmorného vedra jsem s velkou nervozitou naskládal svoje vybavení do
auta a p istavil jej p ed hlavní sklad proviantu
a bagáže - rozum jte Martin v byt. Zde jsem
po mírné rekognoskaci terénu pochopil, že naskládat všechno do auta a navrch jako t ešinku
na dortu posadit Otu bude n co jako pro Slávii
postavit stadion. P itom v plánu byla ješt zastávka u Pavla pro jeho zavazadla. Poda ilo se,
v ci byly v aut a Ota vedle nich. My s Martinem se usadili pohodln dop edu, netušíc, co
nás ješt eká u Pavla.
Byl jsem p esv d en, že další zavazadla
m žeme p ibrat, pouze pokud bude jeden
z mých spolucestujících vyhozen jako nepot ebná zát ž z balónu. Od zem jsme se našt stí odlepili, ale pocit, že se Mazda každou chvíli
ud lá kotoul vzad, ve mn p etrval. Po menším
bloud ní mezi chaberskými rezidencemi a
milém p ivítání s Pavlovou maminkou následovala nakládka. V tu chvíli mám pocit, že paní ehá ková p estala p ipadat Martinovi s Otou jako milé stvo ení. Auto jsme vycpali, kde
to šlo a Ota dostal na klín Pavlovu tašku, p es

níž mu koukala jen hlava, a to je co íct. Martin
se usmíval pouze do doby, než se na scén
objevila chladící taška ob ích rozm r s cílovou
stanicí v prostoru pod nohami spolujezdce.
Z tohoto místa v tu chvíli vzniklo jedno dlouhé
sedadlo, ohrani ené op radlem a p ístrojovou
deskou. Martin byl usazen tak, že pokud nem l
zrovna nohy z okna, tak se jeho chodidla od ná
v ponožkách posunovala po p ístrojové desce a
obohacovala erstvý vzduch vycházející v tracími otvory do interiéru.
D kujíc Bohu, že jsem idi a tedy neobt žkán žádným zavazadlem, jsem vyrazil na cestu.
Cesta prob hla klidn , krom st ídání, aby si i
Ota užil pohodlí sezení s nohama v okn . P etížení auta se ukázalo na polní cest , kde jme vesele ryli podvozkem kamenitou zem. Po n kolika zácpách a jedné menší zajíž ce jsme dorazili
na místo jako p edvoj. Vyfasovali jsme isté (!)
povle ení na recepci a vyrazili vykolíkovat naše
území. Chatka prostorná, s dobrým vybavením,
jak bylo avizováno. Snad jen záchod odd lený
p ekližkovými st nami budil obavy. Rybníky
p ímo obléhaly naší chatu a v kempové restauraci jsme hned okusili, co že to tu to í a va í.
I na první seznamování s ostatními obyvateli došlo. To když Martin dovád jíce s tenisovým mí kem vyd sil milého labradora soused
svým dív ím výk ikem, rozlehajícím se po celém kempu a úprkem do ukrytu v chatce. Vyd šený pes ješt chvilku pozoroval Martin v jekot a pak se odebral ke své chati ce. V podveer dorazil zbytek našeho kontingentu, kterému
Martin ochotn poradil, aby si dal pozor na krvela ného psa, který ho odpoledn napadl.
Chatka byla zabydlena a postele rozd leny.
Kdo s kým bude spát bylo vy ešeno. Celkem
nás bylo již sedm (Martin, Ota, Pavel, Tomáš,
Ondra, Vojta a já) a v pond lí se o ekávali další
opozdilci. Rozd lali jsme gril a za ali užívat
vytoužené pohody v mužské spole nosti. Chatku jsme pok tili celkem zda ile, vyznamenání si
z toho ve era odnáší Ondra, kterému nechyb lo
mnoho ke zdolání t etiny svých zásob vína.
Další den se odehrával ve znamení záboru lou ky na nohejbalové h išt a prvních partií této
hry. Stejn rychle, jako jsme se zabydleli, už na

Modrých Sviní - „Netolice“ 2006
nás za al doléhat stesk po našich drahých polovi kách. „Hele myslíte, že mají tamhle v bufá i
nafukovací panny?“ Bufet jsme prohledali, ale
našli pouze Platan. N kterým zachutnal, n kte í
z n ho m li osypky až do konce týdne. Každopádn to nezabránilo Vojtovi p evrhnout jeden
p llitr vodnatého moku na Ondru.
To ale nem lo být jediné povyražení toho
dne. Po poklidném odpoledni proloženém nohejbalem a nemén pohodové ve e i, kdy se pojídala „stehenní prsa“, se kdesi zrodil vražedný
nápad. Br álový p ízrak z Úšt ka se za námi
vrátil po ned lní p lnoci. Nevím, jestli tuto naší
hru znáte, ale v zte, že je to vcelku jedno.
Prost se pije jeden panák za druhým. Což mívá
za následek nep íliš dlouhé trvání jedné partie,
ale o to delší vyrovnávání se s jejími následky.
Co by se dalo íci o zbytku ve era? Po slabé hodince jsme n kte í st edn upravení a n kte í upraveni k obrazu svému hru ukon ili. Nebylo již
co vypít a Vojta marn narážel pivo vývrtkou.
Nejh e dopadli náš „prezident“ s „trenérem“. Nejprve se spole n pokusili probo it
podlahu chatky, na ež se vydali na procházku
po erstvém vzduchu. Byl klid a chystali jsme
spát, když m na verand vylekaly dv prchající
postavy. Poznal jsem v nich naše polonahé kolegy a v jejich zmateném halekání slova „dovnit “ a „správce“ A opravdu, po našem zabarikádování se v chatce dorazil správce s baterkou
a n co hulákajíce bušil na naše dve e. Nenechal
se jen tak odradit, a proto když se po prvním úleku Ota vydal již ve zna n nep ítomném stavu
„odpo inout“ ven, byl zde zas. Tentokrát jsem
pochytil celá souv tí o evu v kempu, uklízení,
omluv soused m a vyhrožování policií.
Víc jsem se ale od obou zú astn ných nedozv d l. Tomáš praktikoval samolé bu prstem
v krku a Ota se odporou el do íše p iotrávených. Nebýt pomoci hlavn Vojty (ostatn ten
už ví dob e, jaké to je) nevím, nevím, jak by
skon il. Na dobrou noc nám zn la ukolébavka
pleskání Vojtových facek o Otu. Byla opravdu
dlouhá...napo ítal jsem p es t icet…
Další den byl ve znamení odpo inku, Otova
úklidu a salvy vtípk na jeho ú et. Samoz ejm
nechyb l nohejbal, ping-pong a ostatní aktivity.

Ota: „Já hraju všechno, ale neumím nic.“
Vrcholem odpo inku byla tak ka t íhodinový
šlofík mezi pátou a osmou ve erní. No ekn te, kdy se vám tohle poda í? P es den jsme byli pro jistotu ješt varování správcem, že pokud se p edešlá noc bude opakovat, tak budeme z kempu vyhošt ni. Zbytek týdne se tedy
odehrával ve znamení naší podmínky a nep íliš vlídného chování soused , kte í ale nutno
dodat pozvraceli v pr b hu týdne více, než my
stihli za onu noc. P esto nás následující ve er
ok ikovali, že si p íliš hlasit povídáme u vodní dýmky.
V úterý jsme vyrazili pro opožd ného Michala (který si musel po rockovém festivalu
dát jednu noc v Praze pauzu) do Bud jovic.
P i té p íležitosti jsme vyrabovali místní Globus a koupališt na Hluboké. Tedy to jsme narozdíl od Globusu vyrabovali spíše o ima...
Ondra: „To já byl tuhle na Morav a
let la tam po m …moucha...
Zde jsme také za p ihlížení jiho eského hejtmana a dalších diva ek sehráli n jaké to utkání v beachvolejbale. Bilance zn la: t i rozbitá
kolena a další od rky. N kdo by m l íct provozovateli, že do písku šutry jaksi nepat í...
Vojta: „Honza umí všechno, ale nehraje nic“
Ve ery se za aly odehrávat v karetním a
šachovém duchu. Poker kraloval našim klidn jším nocím a doutník i vodnice dokreslovaly atmosféru. Mat j ani Petr se již nedostavili,
což každý okomentoval po svém zp sobu. Jednoduše e eno, hodn nás zklamali...
Ozkoušeli jsme samoz ejm i p ilehlé rybníky, ale kvalita vody nebyla valná a proto se
v tšina z nás rozhodla si toto pot šení up ít.
Ve st edu jsme vyrazili na tenis. Zde nám mírn znud ný Pavel ukázal, za je toho (tenisový) loket a mohli jsme se s leh ími úpaly vydat zp t do kempu. Už nevím, co by dál stálo
za vypíchnutí. N kdo ekne, že by toho bylo
hodn , n kdo zas, že jsem zmínil všechno.
Kdo tam byl, ví své a kdo tam nebyl, a p íšt
jede s námi! V každém p ípad se zbytek soust ed ní odehrával v klidu a pohod , až do našeho páte ního odjezdu. Tak tedy, za rok zase
hv
nashledanou se všemi v rnými!

Vyzpovídali jsme…

Michal Malý

12. 8. 1984
post: úto ník
íslo dresu: 4
v týmu od: zá í 2002

Honza Voldán

Jeden z posledních hrá ze „staré gardy“, který unikal, se kone n dostal do
mého rozhovorového hledá ku. Neúnavný srdca , který když chce, tak na lavi ce vydá za celý fanklub. Letošní sezóna
pro n j byla (na rozdíl od celého klubu)
vcelku úsp šná. Jak on vid l situaci v týmu? Co s ním chce ješt dokázat? Jak
vidí svojí budoucnost a ješt mnoho dalšího se do tete dále…
Obligátní posezónní otázka. Jak jsi sám za
sebe spokojený s letošní sezónou?
Výjime n jsem dal i n jaké ty góly, takže
v tomto sm ru vládne spokojenost. Víc jsem toho asi uhrát nemohl.
Rovnou se nabízí další otázka. Jak jsi byl
spokojen s výkonem týmu?
S týmem jsem nespokojen. Chybí mi tam n co
jako týmový duch. T eba to, co se d lo v prostedku sezóny, když jsme se po prvním obdrženém gólu vždycky sesypali a za ali na sebe vát.
Kdy každý k i el jiné pokyny. Bylo to hrozný.
Nebyli jsme jako tým. Každý tam hrál sám za
sebe a každý hrál slušn e eno „kulový“.
Myslíš n koho konkrétního, komu by se dalo
n co vytknout?
Jednotlivci asi ne. Každý máme svoje chyby.
No a jaký by byl tv j recept na zlepšení?
To t žko íct. Jde o to, uv domit si, pro to hrajeme a jít na zápas s dobrou náladou, abychom
byli všichni v klidu. Ne abychom se zhroutili po
prvním gólu. Každý si musí uv domit, že nehrajeme o zlato a jdeme si prost zahrát fotbal.
Jdeme tam i proto, abychom si po zápase zašli
do hospody a popovídali si. Až si tohle všichni
uv domí, tak to bude v klidu.
Pry od jarní sezóny. Jak to vidíš s podzimním ro níkem?
Myslim, že hodn záleží na tom, jakej chytneme

los a taky na tom, jestli náš herní projev bude
vypadat tak jako na za átku uplynulý sezóny
nebo budem hrát tak jako ve v tšin posledních zápas . Prost pokud budeme hrát jako
tým, máme šanci n co vyvál it.
Ty osobn si p ípadný postup p eješ?
Ur it . Ne ekám, že by se tam hrál o moc lepší fotbal, ale když už to hrajem, tak bysme m li
mít n jaký ambice. Je sice fajn hrát v první
polovin tabulky, ale postup je postup a krom
toho, aspo bude co oslavovat... (smích)
Koho by jsi na ja e vyzdvihl jako hrá e
s nejv tším p ínosem pro tým?
No myslím, že ur it velkým p ínosem byl Pavel a dalším v ad obligátn Tomáš Rosenberger. I když u n ho je mínusem, že byl hlavní „trn v pat “ ohledn nálady v týmu. P esto
byl nejproduktivn jším hrá em a kde hraje,
tam je oporou.
Co by Michal Malý cht l ve Sviních ješt
dokázat? O em sníš?
Ur it o n jakém tom hattricku. Taky bych se
cht l dostat p es p t gól za sezónu, zkrátka
zlepšit svojí produktivitu.
Jak vidíš budoucnost Modrých Sviní? Staneme se letitým klubem, který si bude postupn vychovávat mladší nástupce a my sami budeme jednou hrát veteránskou ligu?
Hrozn záleží, jestli vydrží to jádro týmu. My,
co jsme v n m od za átku a zakládali jsme ho.
Už dost lidí odešlo a n kte í p estávají hrát,
ale když z stane t ch n kolik lidí, co jsou tu od
po átku, tak v ím že klub vydrží.
Co by jsi vzkázal t m ze „zakladatel “, kteí postupn p estávají hrát?
Na ja e nás bylo na st ídání dostatek a nepotebujeme nikoho, kdo za nás hrát nechce. Já
sám se snažím p ijít na každý zápas, na který
m žu, a vydat ze sebe maximum, i když toho
moc není. Když necht jí chodit, a nechodí,
pokud budou chtít p ijít, a p ijdou, jejich v c.
Zrovna jsme vyfasovali od sponzora jako
dárek reklamní kšiltovky. Co by sis t eba
ješt p ál, abychom m li z p edm t se
svým logem?
Já nic zvláštního s logem týmu nepot ebuji.
Spíš bych si p ál, abychom p itáhli n jakého
sponzora a dali si jeho logo na dresy atp. Aby
nám zaplatil sezónní výdaje.

Co p esn spadá podle tebe pod sezónní výdaje? I naše útraty po zápasech?
To by jen tak asi n kdo neutáhl. (smích) Mám
na mysli startovné, mí e, atd. Stálo by to za to.
Nedávno skon ilo mistrovství sv ta ve fotbale. Co ty a velký fotbal? Komu jsi fandil krom naší reprezentace?
Nejd ív tedy nám, v nás jsem se zklamal. P išla
Argentina, v té jsem se zklamal. Pak Portugalsko a Špan lsko a v t ch jsem se taky zklamal...
Jsi znám jako fanda Slávie. Co kluby v zahrani í? Máš n jaký, kterému držíš palce?
D ív to byla Chelsea, ale te už je tak zprofanovaná, že m to už p estalo bavit. Takže asi Interu Milán a Barcelon .
Chodíš na fotbalové zápasy?
Jedin na derby a musim mít záruku, že Slávie
vyhraje... (smích)
Co íkáš na rozhod í?
O tom nemá cenu mluvit. Horší už to snad ani
být nem že.
Poj me se p esunout k rozhod ím v Hanspaulce. Asi stejn jako v tšina uvítáš zm nu,
která by m la nastat a to možnost najmout si
„profi“ rozhod ího s licencí od PSMF...
V téhle sezón jsme minimáln ve ty ech zápasech dostali od rozhod ího docela kapky, takže
když to bude n kdo pískat objektivn , tak to bude ur it zm na k lepšímu.
Zm n se v poslední dob dost. Objevil se i nový asopis „Hanspaulka“. Co na n j íkáš?
Snahu vítám, ale až na pár výjimek si p e tu jen
výsledky a putuje to do koše.
Koneckonc je to naše „konkurence“...
P esn tak. Na Swinstvo nedám dopustit...
P ed pár m síci prošly zm nami i stránky
Modrých Sviní. Jak je hodnotíš?
Ur it jsou jedny z nejlepších v Hanspaulce v bec. A když se vyskytne n jaký problém, sta í
napsat do naší diskuze a je to hned vy ešeno.
Náš rozhovor se odehrává ke konci soust ed ní. Jak se díváš na letošní ro ník a co íkáš
na tuhle tradici?
Tradice je to ur it skv lá, ale zdá se mi to už
trochu mí ak ní. Je ale fakt, že jsem p ijel pozd a p išel o tu nejv tší akci. Jinak jsem ale
rád, že jsem tu byl s t mahle lidma. Také nám
chyb ly n které „opory“. Nejen Vítek, ale hlavn Petr s Mat jem nedorazili, což m dost štve.

M li jsme tu tentokrát s sebou dva nová ky.
Myslíš, že zapadli?
Ur it se dob e zapracovali. Když to srovnám
s Michalem Stodolou, který byl sice p ínosem
pro tým, ale na soust ed ní jsem o n m skoro
nev d l, tak myslím, že Pavel a Ondra zapadli.
A co hern , taky spokojenost?
Do týmu zapadli taky v pohod . Docela rychle
jsem si na všechny nová ky zvyknul.
Naše jarní nepohoda nesouvisela ur it jen
s náladou v týmu, samoz ejm šlo i o hru
samotnou. Jsi pro pravidelné tréninky?
Jsem ur it pro, vždycky jsem se snažil chodit
na všechny svinský akce a tréninky k tomu samoz ejm pat í.
Jak by sis je konkrétn p edstavoval? S n kým, kdo nás povede a nebo si jen zakopat?
Nedovedu si zatím p edstavit, jak by to vypadalo s trenérem, ale rozhodn by to bylo k lepšímu, protože se asto neshodneme na tom, jak
v konkrétní situaci hrát. Základním kamenem
úrazu je u nás ale autorita a tu nikdo z nás nijak valnou nemá.
Jak zatím trávíš prázdniny? Práce nebo pohoda?
Zatím jsem se nezastavil a minimáln do srpna
nezastavim. Na práci je asu dost, dokud je
z eho erpat finance, tak se musí užívat...
ím si ud láš radost, co ti zvedne náladu?
Aby se to nemuselo cenzurovat, tak dejme tomu, že si koupím n co p kného a drahého, ale
je tu spousta jinejch ešení, že jo? (smích)
Co t zajímá krom fotbalu?
Hudba, hlavn metalové koncerty.
Ješt n co? Co t eba po íta ové hry?
Z toho už sem docela vyrostl, ale hudba je te
opravdu m j nejzásadn jší koní ek. Mám doma sbírku kolem 300 CD a rychle se množí.
Taky jsi te zm nil vysokou školu nebo
spíše obor. Kam jsi zamí il?
Na ekonomku, obor podniková informatika.
To je mimochodem Petr v obor, takže budeš mít poradce...
Petr jede stejn n kam do háje, takže tam budu zase sám, ale snad to n jak zvládnu.
Vždycky se na záv r ptám, jestli bys necht l
n co vzkázat našim tená m...
Asi ne, ale cht l bych pozdravit Terku. (smích)
Díky za rozhovor.

Naše reportáž

Tak ka bezzubé „piran “…

Naše velké p ání, porazit na záv r sezóny Piranhu, se stalo skute ností. Dík st elecké potenci
Pavla ehá ka a Jakuba R ži ky a ob tavé h e
celého týmu jsme mohli slavit výhru nad soupeem, který si v p íští sezón zahraje sedmi ku.
Obecenstvo, ve kterém krom v rných fanynek
Terky a Elišky nechyb li ani ze zdravotních d vod absentující Vítek s Petrem, mohlo vid t od
po átku utkání naši znatelnou p evahu. Piranha
za ala bez možnosti st ídání a s hrá em z pole v
brance, této výhody jsme však nedokázali využít, i když šancí jsme m li pom rn dost. Agilní
Pavel však dvakrát t sn minul a i další nad jné
p íležitosti z staly nevyužity.
Soupe se do zakon ení p íliš nedostával a pokud ano, mí il nep esn . Nejv tší možnost m l
v záv ru p le po faulu Martina na hranici vápna, ale z trestného kopu mí il jen do zdi.

Richi (ve žlutém) v souboji s jednou z „Piraní“...

Foto Terka

Po zm n stran jsme neustoupili od naší hry a
dále si vytvá eli šance. S prom ováním jsme
však byli na štíru až do doby, než Pavel využil
volnosti ve vápn a na druhý pokus už propasíroval mí do branky. Soupe , už se stabilním
gólmanem, zvýšil aktivitu, protože samoz ejm
prohrát necht l a dostal se i do n kolika šancí.

Ujala se ale p ekvapiv ta nejmén nápadná.
Po taktickém faulu na vlastní p lce rozehrály
Piran p ímý kop. Dlouhý centrovaný mí se
snášel do vápna, Martin na n j vyb hl, ale neodhadl dráhu letu a už se nesta il vrátit zp t.
Laciný vyrovnávací gól nás v bec nesrazil,
naopak jsme ješt zvýšili aktivitu. Ondra uspo ádal soukromou sout ž v trefování b even,
když do brankové konstrukce mí il dvakrát b hem dvou minut. Odražený mí po prvním pokusu ale uklidil do branky dobíhající R ža.
Kone n se nám za alo da it i prom ování
šancí. Richard se výborn uvolnil a ješt lépe
zamí il, ale balón sm ující k ty i na poslední
chvíli sko il na terénní nerovnosti. Mezi st elce se tak op t zapsal až Pavel, který využil p ihrávky R ži a definitivn rozhodl zápas. Soupe se ješt snažil zkorigovat výsledek, ale kupil chyby a jednu z nich jsme dokázali potrestat, když v poslední minut v situaci t i na gólmana vybídl Ondra k zásahu do prázdné R žu.
Hodnocení utkání: Skv lá týmová práce,
ob tavá obrana a kreativní útok, to byly hlavní
atributy, které nás v zápas s lídrem tabulky
zdobily. Spekulace o tom, na kolik procent
soupe hrál a jestli postavil nejsiln jší sestavu,
nejsou d ležité. Nebo je jedno, jak dob e hrál
soupe , ale jaký výkon jsme podali my. A my
podali VÝBORNÝ výkon! Kéž bychom dokázali podobn odehrát každý zápas a ne jen ten,
ve kterém už o nic nejde...
Modrý Svin - Piranha Záb hlice 4:1 (0:0)

hráno 15.6. v Karlín
Branky Sviní: 34., 54. ehá ek, 49., 60. R ži ka
svi metr: 8,5 sviní, nejlepší hrá : Jakub R ži ka
Sestava Modrých Sviní: 1 Martin Viták - 23 Jakub
R ži ka, 10 Tomáš Rosenberger, 14 Honza Voldán,
5 David Straka, 2 Ota Duben - 16 Ondra Mat jka,
28 Pavel ehá ek, 12 Richard Duben, 4 Michal Malý

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.

Dotazník: Ota Duben

V k : 21 let
znamení: Panna
Jakému klubu u nás a v zahrani í fandíš?
Odmala jedin Slavii. Venku je toho hodn , za všecky
Inter, Liverpool, Benfica, Ajax, Lyon a Valencie...
Tv j oblíbený fotbalista u nás a v zahrani í?
Karel Piták, Patrik Berger, Rudolf Skácel a Vladimír
Šmicer. Jinak nikoho krom Paola Maldiniho nemám...
Jaký další sport krom fotbalu preferuješ?
Nohec, volejbal, kulec a zevling, ten jedinej mi jde...
Kdo je podle tebe nejv tší fotbalová legenda?
Já odjakživa obdivoval nejvíc Paola Maldiniho, proto
jak hraje, jak vystupuje a taky pro jeho klubismus...
Sázíš?
Už jen zadarmo na internetu, lezlo to do pen z...
Zamilované jídlo? Pokud není "od maminky",tak
v jaké restauraci si ho dáš nejrad ji?
Ku ecí ízek zape enej v bramboráku na Ciheln ...;)
Máš oblíbený alkoholický nápoj?
jasn , krom piva ješt Jelzina a vodku s džusem...
Co si vybereš - Pepsi Colu, Coca Colu, Kofolu?
žádnou z t hle p eslazenejch b e ek nepiju...
Jaký film považuješ za nejlepší?
Nejvíc m dostala Memphiská kráska, není to hollywoodskej trhák, ale má skv lej p íb h a myšlenku...
Oblíbená here ka nebo modelka?
Elisha Cuthbert, Petra Voláková a Kyla Cole
Blondýny, brunety nebo rusovlásky?
Tak to je to poslední, na em by mi u holky záleželo...
Který deník preferuješ?
Sport, Hospodá ky a ob as si p e tu Právo...
Vysn né auto?
Jakejkoliv p knej spor ák, na kterej polet j holky...
Tv j ideální den?
Ten, o n mž m žu íct, že sem si užil každou vte inu...
Oblíbená hudba a kapela?
Nejsem vyhran nej, za všechny trancovej b h Paul
van Dyk, z dance music Scooter a z rocku Nightwish...
Máš n jaké sourozence? (rozve )
Jasn , jeden hraje taky za Svin , takže ho každej tená zná a druhej je takovej magor p es po íta e...:)
Nejmilejší barva?
Modrá a pak ervená s bílou p l na p l...;)
Kam do sv ta by jsi nejrad ji jel?
Norsko, Kanada a Tichomo í
Je n jaký speciální, t eba i bláznivý zážitek, který
si p eješ v živote prožít?
Postoupit se Svin ma aspo do šestý ligy a t ch mimofotbalovejch je fakt moc...
PRO TENÁ E ASOPISU SWINSTVO:

Koktejl
Letní sout ž Swinstva!

!

Následující obrázek ješt tak trochu odkazuje na záv r minulé sezóny. Co p esn je však obsahem konverzace našeho prase ího hrdiny s dvojicí nep íliš
p átelsky se tvá ících rybi ek, to už necháme na vás
a na vaší fantazii. Své návrhy nám m žete posílat na
adresu swinstvo@modrysvine.com až do 15. zá í.
Nejzda ilejší nápady samoz ejm uve ejníme v podzimním ísle Swinstva. Takže neváhejte a pište!

Znáte dob e Modrý Svin ?
V této nové rubrice se budou objevovat otázky odkazující na historii našeho klubu v Hanspaulské lize.
Správnou odpov na danou otázku naleznete vždy
v následujícím ísle našeho asopisu.
Otázka .1: Kolik pokutových kop zahrávaly dosud Modrý Svin v základní hrací dob ligových nebo pohárových utkání a jaká byla jejich úsp šnost?
a) 7 penalt/ 5 prom n ných
b) 4 penalty/ 3 prom n né
c) 5 penalt / 3 prom n né
Správné odpov di z minulého ísla: Rangers; kvíz:
1a, 2b, 3c; hádanka: Pavel Nedv d

V p íštím ísle vám p ineseme:
Rozhovor s Pavlem ehá kem
Týmovou analýzu p ed podzimní sezónou
Dotazník Tomáše Rosenbergera
Reportáž z vybraného utkání
a mnoho dalšího…
Další Swinstvo vyjde b hem zá í 2006
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