
 
 
   
 Chtělo by to určitě postoupit, 
ať je o co hrát. Když nemůžeš 
sestoupit, tak mě to tolik nebaví. 
Vyzpovídali jsme… Pavla Řeháčka   Strana 4 
 
 
 
   Před dvěma lety patřily Modrý Svině 

k favoritům ligy, dnes se těžce hrabou 
z průměru. V čem je zakopaný pes? 
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Krátké zprávy 
 

Ondra Mat ějka končí ve Sviních! 
 

    Poprvé od neslavného konce Dunga před 
třemi lety opouští náš kádr hráč ne tak úplně 
z vlastní vůle. Ondra Matějka dostal od ve-
dení klubu svolení hledat si jiný tým. Stalo 
se to v reakci na některé jeho výroky, které 
byly nadále neslučitelné s jeho působením 
v Modrých Sviních. Ondra se bohužel ani 
během dvou sezón nedokázal sžít s týmem a 
pochopit základní zákonitosti jeho fungová-
ní. Navíc si časem proti sobě popudil část 
hráčské kabiny a jeho odchod byl víceméně 
nevyhnutelný. Nálepku problémového hráče 
si tak s sebou zřejmě ponese i nadále. 

Třetí výroční klubová schůze... 
 

    Alespoň jednou za rok je potřeba si v kli-
du sednout, probrat plány na příští období, 
stejně jako otázky dalšího fungování klubu 
a v neposlední řadě i důstojně zakončit se-
zónu. Proto vedení klubu svolává v pořadí 
již třetí klubovou schůzi na sobotu 9. pro-
since, místo bude ještě upřesněno. Účast na 
této akci je pro všechny hráče povinná!!! 

Tréninky jsou opět aktuální! 
    Stejně jako v předchozích dvou letech, 
i tuto zimu bychom se měli scházet k pra-
videlným tréninkům v tělocvičně gymná-
zia Ústavní. Konkrétní čas je otázkou jed-
nání, je ale určitě v zájmu všech, aby vy-
hovoval co největšímu počtu hráčů. První 
trénink je na programu hned po skončení 
sezóny, tedy během druhého prosincové-
ho týdne. Sdělte proto prosím co nejdřív 
své časové možnosti Martinu Vitákovi. 
 

Kalendář akcí na podzim 2005 

Úvodník Honzy Voldána 
 
Milí čtenáři, 
  
       Vítám Vás u dalšího čísla našeho klubo-
vého časopisu. Toto vydání se stejně jako vět-
šina předchozích nerodilo lehce, protože vytí-
ženost má i Oty Dubna dosáhla v těchto týd-
nech enormní hranice. Přesto a právě proto 
jsem velmi rád, že Vám mohu představit další 
číslo Swinstva.  
       Po minulém jubileu, kdy kromě jiného 
dostal časopis i nový styling obálky, se vra-
címe k řadovému číslu, to ale není podle mne 
o nic horší než to předchozí. Na titulní stranu 
se tedy krom nového záhlaví vrací zpět foto-
grafie hráče, který je v tomto čísle zpovídaný 
v rozhovoru. Mojí „obětí“ se naposledy stal 
Pavel Řeháček a myslím, že povídání s tímto 
velmi ambiciózním brankářem a příležitost-
ným útočníkem byste si neměli rozhodně ne-
chat ujít. 
       V dotazníku došlo konečně na tabulkově 
nejlepšího hráče týmové historie Tomáše Ro-
senbergera a máte tedy možnost se o něm do-
zvědět něco více. Ota jako vždy zpracoval té-
ma čísla, které se tentokrát zabývá tím, proč 
v současnosti nejsme tak úspěšní, jak bychom 
mohli (a chtěli být). A nepřijdete ani o zají-
mavou reportáž, v tomto případě z veleúspěš-
ného vystoupení na Děkance, kde se před na-
ším uměním  museli sklonit hráči Caroilu.  
       Příští číslo by mělo být předvánoční a 
zároveň i posezónní. Bude tedy opět plné dal-
ších zajímavých informací o vašem oblíbe-
ném klubu a lidech v něm. Nebude chybět tra-
diční zhodnocení sezóny, rozhovor a ani do-
tazník. Jako přídavek se můžete těšit i na 
další články, které by měly podtrhnout výz-
namnost předvánočního čísla. Prozatím je 
ale sezóna ještě v plném proudu a doufejme, 
že se v ní Modrý Svině umístí co nejlépe. A vy 
se mějte svinsky dobře...            

     ...za redakci Váš  Honza Voldán 

  4.11. 15:00  Cerveza 18.FC – Hrdlořezy 
11.11. 11:15  Ivánkovy děti – Pankrác 
12.11. 10:00  pískání – Hagibor 
19.11. Narozeniny Marek Viták (20) 
19.11. 13:45  J.R.Club – Podvinný Mlýn 
  2.12. 11:15  Klátiči WH – Děkanka 
  2.12. 19:00  slavnostní ukončení sezóny   
  4.12. Narozeniny Jakub Růžička (22) 
  5.12. Narozeniny Petr Gregor (22) 
  9.12. 19:00  3. výroční klubová schůze 

 
 
 

 
 
 

Téma čísla… 

Proč nevíme kudy kam? 
       Není to zas tak dávno, co jsme v závě-
ru sezóny neúnavně propočítávali, kolik 
bodů a vstřelených gólů nám bude stačit 
na postup. Poslední dobou se spíš strachu-
jeme, abychom se udrželi alespoň v horní 
polovině tabulky. Modrý Svině přešlapují 
na místě jako váhavý střelec a čekají na 
zázrak, který ale nikdy nepřijde. Co nám 
brání v tom, abychom se vrátili na cestu, 
po které už jsme jednou šli? 
       I pokud pomineme neovlivnitelné aspek-
ty, jako v prvé řadě kádrové změny a budeme 
vycházet z předpokladu, že tým z před dvou 
let a ten dnešní je prakticky totožný, je mož-
né nalézt celou řadu vysvětlení současné situ-
ace. Pojďme si ve tedy zkratce osvětlit ales-
poň tři nejzásadnější: 
       Syndrom prvního gólu je na prvním mí-
stě nikoli náhodou. Při hlubším studiu jinak 
nudných statistických údajů objevíme velice 
zajímavé srovnání. Zatímco v období, kdy 
jsme se pohybovali na špičce, tedy asi před 
dvěma lety, jsme z dvanácti utkání, ve kte-
rých jsme skórovali jako první, vyhráli jen 
osm, v posledních třech sezónách se tak stalo 
v deseti případech z jedenácti. Naopak před 
dvěma lety jsme z osmi utkání, která jsme 
museli otáčet, dokázali tři vyhrát a čtyři zre-
mizovat! Současná bilance? Dvanáct porážek 
a pouhé tři výhry nad outsidery v sedmnácti 
zápasech!!! Naše labilní psychika se naplno 
ukazuje v utkáních, když hrajeme se soupe-
řem více než vyrovnanou partii, ovšem jen do 
okamžiku, kdy se protivník dostane do vede- 

ní. Od toho okamžiku už po hřišti nepobíhá še-
stice odhodlaných Sviní, ale spíše sextet po-
plašených čuníků čekajících na porážku. Co 
s tím? Každý musí začít u sebe a zapracovat 
na vlastní sebedůvěře, pak až se může začít 
budovat ta týmová. I zdánlivě ztracený zápas 
se dá otočit, pokud nechybí víra v to, že se to 
může podařit. A ta nám často chybí výrazně.  
       Ztráta pokory je pro někoho možná přek-
vapivou myšlenkou. Není však tak scestná, jak 
by se mohlo na první pohled zdát. Možná jsme 
si až příliš zvykli, že jsme schopni vyhrát 
prakticky každý zápas, neboť se nám to jistou 
dobu celkem dařilo. A když teď najednou nej-
de všechno jak po másle, nedokážeme zapnout 
víc a výhru vydřít. Utrápených výher jsme po-
slední dobou zažili celkem dost, ale tu opravdu 
vybojovanou snad ani jednu. Řešení je jen jed-
no – vrátit se na zem a každé utkání hrát tak, 
jako by mělo být poslední. Pouze tudy vede 
cesta k úspěchu. 
       Atmosféra v klubu se v posledních zápa-
sech radikálně zlepšila, přesto ten pocit, že 
celý tým táhne za jeden provaz a má jediný cíl, 
tu stále občas chybí. Posun k lepšímu je však 
vidět čím dál víc a proto si tuto položku snad 
budeme moci brzy odškrtnout jako vyřešenou. 
       Klíč k celému problému se ve své podsta-
tě skrývá ve složitém procesu vyvažování, kdy 
na jedné misce vah je respekt k soupeři a na 
druhé víra ve vlastní schopnosti. Ve chvíli, 
kdy se nám podaří naleznout správnou rovno-
váhu, najdeme i ztracenou cestu, která nás mů-
že posunout dál. A třeba i výš...                   otd 

 
Minule jsem na tomto místě la-
mentoval nad nepřizpůsobivostí 
většiny hráčů. To jsem ovšem ne-
tušil, jakým způsobem uchopí vý-
znam tohoto slova náš čerstvý ex-
spoluhráč Ondra. Přišel k nám 
s vizitkou slušného střelce, který 
však často mění kluby. Tomu prv-
nímu příliš nedostál, tomu druhé-
mu stoprocentně a záhy jsme mě-
li pochopit proč. 
Ondra měl od počátku problémy 
s pochopením, jak náš tým fungu- 

Úhel pohledu... 
je, že v něm existuje jakási ne-
psaná hierarchie a dlouhodobě 
utvářené vztahy. Nedošlo mu, že 
se před ním jako před nováčkem 
nikdo neposadí na zadek a res-
pekt spoluhráčů si musí nejdříve 
zasloužit. I my jsme ale možná u-
dělali chybu v tom, že jsme mu 
dostatečně jasně nevysvětlili, ja-
ká je jeho pozice v týmu a necha-
li ho si podřezat vlastní větev. 

Fotbal je kolektivní hra a sólová-
ní na hřišti i mimo něj v něm na-
chází uplatnění jen velmi obtížně. 
Tohle byl možná Ondrův největší 
problém. Na hřišti vedl svou sou-
kromou válku podle husitského 
hesla „Proti všem“, pohříchu i 
proti vlastním spoluhráčům. A 
tahle taktika zkrátka neměla šan-
ci na úspěch. Proto skončil tak 
jak skončil a jeho nový tým si bu-
de muset dávat velký pozor, aby 
nešlápl vedle jako my...            otd     



 
 

Vyzpovídali jsme… 
 

Pavel Řeháček 
 

23. 6. 1989 
post: brankář/útočník 
číslo dresu: 28 
v týmu od: srpna 2005 
Honza Voldán  
 
Nastoupil do našeho týmu v době, kdy 
Modrý Svině už byly „zavedeným“ tý-
mem. Postavil se do naší brány a hájil 
jí vcelku úspěšně. Pokud to ale situace 
dovolovala, vrhl se rád do útoku, kde 
se rozhodně také neztratil. V součas-
nosti hraje i velký fotbal a od Hans-
paulky si dává nedobrovolnou pauzič-
ku – Pavel Řeháček. Jak se mu v tom-
to období daří? Jak sleduje výkony 
klubu a jaké jsou jeho ambice? 
 

Ne, že by jsi byl ve Sviních úplně nový, ale 
patříš mezi ty, co přišli už do rozjetého 
klubu. Kdo nebo co tě k nám přivedlo? 
Byl to Vojta Sůva. Pořád mě lanařil, ať si za 
Modrý Svině přijdu zahrát a vstoupím k vám. 
Později mě přesvědčil kolektivní duch, abych 
zůstal i nadále. 
Takže jsi se u nás zabydlel celkem pohodl-
ně... Zklamalo tě něco nebo naopak pří-
jemně překvapilo? 
Zklamala mě trochu minulá sezóna, kvůli těm 
hádkám, ale zas se mi líbí, že si to všechno 
dokážeme říct do očí, a pak, když se udělá 
kompromis, je zase klid. 
Býval jsi poslední dvě sezóny oporou týmu 
především v brance. Tuto sezónu jsi ale 
ještě nenastoupil. Čím to je? 
Začal sem hrát velký fotbal za Bohnice, kde 
jsem se poměrně chytil. Dělám chlapům v B- 
týmu brankářskou dvojku a mám už odchyta-
ných i pár zápasů. Půjčuje si mě i dorost, 
který kvůli mě dokonce jednoho gólmana pu-
stil. Takže mám hodně tréninků i zápasů. Ale 
snažím se neustále si čas udělat. 
Jak to poslouchám, tak se ti v tvých dal-
ších působištích asi daří hodně dobře? 
Ano. Jsem tam ale abych spíše trénoval a pů-
vodně jsem tam šel s tím, že chytat moc ne-
budu. Hlavně hodně trénuju, k tomu se přida- 

lo, že teď musím i chytat a celkem se mi daří. 
Chtěl bych si ale co nejdříve zase zahrát za 
Svině, ukázat jak jsem se zlepšil a jak opět 
mohu pomoct týmu. 
Takže se chystáš ještě v této sezóně zúčast-
nit alespoň pár zápasů? 
Ano. Chtěl sem a měl sem jít i na některé dří-
vější, ale musel jsem dodělávat ještě nějaké 
projekty do školy, které bylo nutné odevzdat 
včas a to mi účast na těch zápasech zhatilo. 
Svojí budoucnost tedy u nás vidíš kladně. 
Když budou vyhovovat termíny, tak před-
pokládáš, že tě i v dalších sezónách uvidíme 
na hřišti? 
Ano. Celkem mě rozesmálo, když sem viděl, že 
se nám zápasy střídají o sobotách a nedělích. 
Říkal jsem si, že jednou za čtrnáct dní přijdu, 
ale ono se to takhle střídá i ve velkém fotbale 
a většinou jsou to i stejné časy.  
Jsi jeden z mála, co podle mého názoru mů-
že takřka rovnocenně střídat post brankáře 
a hráče v poli. Co ti vyhovuje více? Co máš 
radši, pokud to dokážeš určit? 
Mám radši bránu, proto tam hraji i ve velkém 
fotbale, ale občas si chci i zastřílet. Myslím, že 
v útoku mi to jde, ale potřebuju, aby tým hrál 
na mě, jinak mi to nejde. Rád rozdávám míče. 
Když tým hraje na mě a nahrává mi, abych byl 
ten dirigent já, tak se nám daří. Ve škole a jin-
de to tak týmy dělají a vyhráváme vysokým 
rozdílem. 

 
Kdyby to záleželo zcela na tobě, na jakém 
postu by jsi ve Sviních chtěl nastupovat? 
Asi v poli, ale je mi to spíš jedno. Stejně bych 
nejspíš nevydržel bez brány. Nevadilo by mi 
střídat třeba i v poločase. 
Takže by jsi klidně střídal o poločase z brá-
ny do útoku? 
Nevadilo by mi to. Rozchytávat se nemusím, 
tak bych klidně druhou půli zápasu odchytal. 

 
 
 
 
Prozatím ses tedy nedostal na žádný zápas 
a chytal především Michal Malý. Viděl jsi 
ho někdy chytat? Co na něj jako na gólma-
na říkáš? 
No konkurence je to řekněme odvážná. Je to 
kluk, který se snaží. Občas pustí špatný gól, 
ale to se stává každému. Hlavně jsem ho viděl 
jen na tréninku a ne při zápase, takže moc 
soudit nemohu. 
Sezóna je již za polovinou a blíží se do fi-
nále. Sleduješ, jak se týmu daří? Jak to z 
povzdálí hodnotíš? 
Opět to není nic moc, sleduju to ale jak nejvíc 
můžu. Vždy po zápase se celý den koukám, 
kdy se tam objeví článek a komentáře. 
Říkáš, že nic moc. Co myslíš, že se případ-
ně dělá špatně? Co by Pavel Řeháček změ-
nil, kdyby byl trenérem? 
Myslím, že změny by asi moc nešly udělat, ale 
něco se vždycky najde. Máme podle mě hlav-
ně vždycky smůlu v koncovce a ke konci zá-
pasu. Protihráči vždy na konci zaberou, kdež-
to my povolíme. Ale ohledně současného sta-
vu se vyjádřit nemůžu, protože jsem na zápa-
sech nebyl a neviděl je.  
Ptám se téměř každého na metu, ke které 
vzhlíží Svině jako tým, a to na sedmou 
ligu. Jaký ty k tomu máš postoj? Považuješ 
to za prioritní cíl? 
Chtělo by to určitě postoupit, ať je o co hrát. 
Když nemůžeš sestoupit, tak mě osobně to to-
lik nebaví. Hlavně si myslím, že máme na to 
hrát možná i šestou ligu a udržet se v ní. 
Pokud tě tedy vezmu za slovo a zasním se s 
tebou. Jaký největší úspěch by jsi chtěl se 
Sviněmi nebo ty osobně v týmu dosáh-
nout? O čem sníš? 
Sním o zahrání si v páté lize. 
Byl jsi také nováčkem na našem letním 
soustředění. Překvapilo tě něco, co jsi do-
posud o svých spoluhráčích netušil? A pří-
padně, jak jsi si ten týden užil? 
Užil jsem si ho náramně. Je pravda, že vedení 
šlo tentokrát opravdu příkladem a náš prezi-
dent to fakt moc neustál... (smích) 
Takže Martin Viták se může opět těšit na 
tvé batohy a pomalu trénovat na příští léto 
jízdu s nohama z okénka auta? 
No asi ano, pokud tedy budu mít čas. Chceme 
o prázdninách hodně cestovat. 

To nás určitě zajímá. Celkově je v našem 
týmu hodně cestovatelů. Kam se už tak 
předem chystáš a s kým? 
Pojedu s rodiči a nejspíš to bude do USA. 
Tak to tě budeme muset vybavit nějakými 
reklamními předměty, aby jsi Modrý Svi-ně 
reprezentoval i za „velkou louží“. Kro-mě 
cestování a fotbalu, co ještě děláš ve volném 
čase? Na čem věcech „ujíždíš“? 
Určitě na počítačových hrách, zvláště na těch 
fotbalových. Ze sportů je to ještě tenis.  
O tvém tenisovém umění jsme se všichni 
přesvědčili na vlastní kůži již v létě. Nemy-
slím ale jenom sport a sport na počítači. 
Jsou také nesportovní aktivity. Co z nich by 
jsi zařadil mezi svoje oblíbené činnosti? 
Kromě jídla už asi nic...(smích) Tedy samo-
zřejmě i sešlosti s kamarády a podobné akce. 
To je jasné, ale tak to dělá asi každý společen-
ský člověk. 
Jsi jeden z hráčů, kteří ještě navštěvují 
střední školu. Jak se ti daří a na co pomýšlíš 
po maturit ě? Kromě setrvání ve Sviních sa-
mozřejmě... 
Chtěl bych se dostat na práva a k tomu bych 
rád přibral ještě druhou vysokou školu. Měl by 
to být buď management nebo trenérství. Mezi 
nimi se teprve rozhodnu. 
To jsou slušné ambice. Myslíš si, že budeš 
zvládat spojení dvou škol, k tomu spousty 
tréninků a zápasy ve fotbale? Předpoklá-
dám, že tedy pomýšlíš na management 
sportu na FTVS? 
To úplně ne. Spíš mám na mysli management 
obecně. Abych se mohl případně pohybovat i 
v jiných odvětvích. Trenéra bych ale chtěl dě-
lat jen ve fotbale. Abych to stíhal, tak bych ne-
chtěl dělat obě školy úplně současně. Buď jed-
nu po druhé a nebo ve třetím ročníku bych za-
čal studovat druhou školu. 
Na závěr t ě chci požádat o tip. Pokud tedy 
sleduješ situaci a umístění v tabulce, jaký je 
tvůj tip na podzimní umístění Sviní? 
Postup nám zase bohužel uteče. 
Zajímá mě ale přesnější tip na umístění, ať 
ho po sezóně můžeme porovnat s konečným 
výsledkem... 
Když si tedy tipnu, tak to bude jedno nebo dvě 
místa pod postupovými příčkami... 
Díky za rozhovor. 



 
 

Naše reportáž 
 

Metamorfóza po svinsku... 
I začátek prvního poločasu byl ve znamení na-
ší aktivity, zvlášť David neúnavně kmital po 
levé lajně a motal hlavy obráncům. Žádná z je-
ho střel levačkou se ale neujala, tak to zkusil 
pravou. Z křídla se opřel do Tomášovy roze-
hrávky přímého kopu a vzrůstem nevelký gól-
man Caroilu byl na jeho střelu krátký. 
Soupeř se ale ani za krajně nepříznivého stavu 
nevzdal a nadále se snažil útočit. Nechával dí-
ky tomu rozevřenou obranu a my mohli ná-
skok ještě navýšit, Matěj ani Tomáš ale sami 
před gólmanem hlavou neuspěli. V posledních 
deseti minutách jsme pod dojmem jistého ví-
tězství trochu polevili v tempu, čehož soupeř 
využil k nebezpečným brejkům a Ondra si as-
poň na konci zápasu trochu zachytal. Caroilu 
ale směrem dopředu nevycházelo vůbec nic a 
zahodil i brejk tři na jednoho. Díky této výhře 
se nám podařilo dotáhnout soupeře v tabulce a 
opět se přiblížit čelní skupině. 
 

Hodnocení utkání: Utkání se nám až na závě-
rečnou desetiminutovku opravdu povedlo. 
Všichni makali na doraz, útočníci při střídání 
na lavičce stěží popadali dech, ale bojovali do 
posledních sil a výsledek tomu odpovídá. Ob-
rana hlavně díky neschopnosti soupeře dát si 
dobrou finální přehrávku zas tolik práce nemě-
la, ojedinělé příležitosti pochytal s jistotou 
Ondra. Opět se ukázalo, kolik procent přidává 
na našem výkonu první vstřelený gól... 
                                                                                                                           

Takřka pohádkovou proměnu oproti minulému 
týdnu jsme předvedli ve vlahém pátečním veče-
ru na pražské Děkance. Po posledním výprasku 
od Virtuosi nebylo očekávání i vzhledem k úz-
kému kádru bůhví jaké. Krom tradičních absen-
térů Matěje, Honzy nebo Marka nemohl tento-
krát ani předseda volební komise Martin, kapi-
tánskou pásku po něm převzal Ota. Na poslední 
chvíli se krom Davida a Richiho povedlo získat 
do branky Ondru, který si za nás zachytal po víc 
než roce a hned se mohl těšit z čistého konta. 
Do zápasu proti nevyzpytatelnému Caroilu jsme 
nevstoupili pravou nohou, soupeř nám v prv-
ních pěti minutách dělal docela problémy. Poté 
se už ale naše obrana zformovala a uklidnila a 
mohli jsme pomýšlet i na útok. Našemu snaže-
ní pomohla i hodně brzká branka, když střelu 
Matěje Kuncíře tečoval stehnem do branky To-
máš. Gól nás uklidnil a vlil nám do žil potřeb-
nou dávku sebevědomí. Od té chvíle až do polo-
času jsme byli pány na hřišti. Soupeř se na naší 
polovinu dostával pouze sporadicky, spousta 
přihrávek se k útočníkům vůbec nedostala a po-
máhal nám i chaos v rozehrávce Caroilu. 
Takřka každý z našich hráčů se dostal alespoň 
do jedné šance, ujala se ale až Matějova křižná 
střela přes chumel clonících hráčů. V tu chvíli 
už bylo jasně, že pokud udržíme tempo, nemůže 
nám vítězství uniknout. Naši útočníci dávali ne-
únavným napadáním soupeři jen velmi málo 
prostoru k efektivní rozehrávce, z čehož prame-
nily další šance. Těsně před přestávkou obelstil 
Richard kličkou bránícího hráče, zatáhl balón 
po křídle a připravil ho před prázdnou branku 
dobíhajícímu Tomášovi. Poločas tak skončil na-
ší přesvědčivou výhrou 3:0 a početné přihlížejí-
cí obecenstvo, kde mimo jiné nechyběl ani ně-
mecký navrátilec Petr nebo Martin Mates, mo-
hlo být s naším výkonem spokojeno. 

Modrý  Svině  -  Caroil   4:0  (3:0) 
hráno 27.10. na Děkance 
Branky Sviní: 8., 29. Rosenberger, 22. Kuncíř, 
                       37. Straka 
Sviňmetr: 9 sviní, nejlepší hráč: Tomáš Rosenberger 
Sestava Modrých Sviní: 16 Ondra Mates – 2 Ota 
Duben, 44 Matěj Kuncíř, 5 David Straka, 11 Vítek 
Zahradník - 4 Michal Malý, 10 Tomáš Rosenberger, 
12 Richard Duben 

   

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

 
 
 
 

Dotazník: Tomáš Rosenberger Koktejl 
 

Znáte dobře Modrý Svině? 
 

V této rubrice se objevují otázky odkazující na hi-
storii našeho klubu v Hanspaulské lize. Správnou 
odpověď na danou otázku naleznete vždy v následu-
jícím čísle našeho časopisu. 
Otázka č.2: Modrý Svině vykazují v posledních 
dvou letech nebývalou bodovou úspěšnost v přípa-
dě, že dokáží vstřelit první branku utkání. V osm-
nácti takovýchto zápasech získaly z možných 36 bo-
dů plných: 
 

a) 29 
b) 31 
c) 33 
 

Správná odpověď z minulého čísla: C 
 

 

Věk : 22 let                     znamení: Lev   

Jakému klubu u nás a v zahraničí fandíš? 
HC Sparta, Slovan Ústí, Mladá Boleslav, Jablonec, 
jinak v zahraničí St. Louis Blues, Schalke, Inter Milán 
Tvůj oblíbený fotbalista u nás a v zahraničí? 
To je těžké, nemám vyloženě oblíbeného fotbalistu... 
U nás asi Řepka, Pecka či Kulič a za hranicemi 
Zidane, Adriano nebo Ševčenko 
Jaký další sport kromě fotbalu preferuješ? 
Především hokej, dále pak florbal nebo nohejbal... 
Kdo je podle tebe největší fotbalová legenda? 
Pro mě jednoznačně The Great One...:) 
Sázíš? 
Dříve ano, nyní už jen tak příležitostně... 
Zamilované jídlo? Pokud není "od maminky",tak 
v jaké restauraci si ho dáš nejraději? 
Pěkný flák masa, zeleninová obloha a hranolky či 
brambory... Restaurací mám pár oblíbených, ale ta 
nej je asi v Sázavě... Mohu doporučit! 
Máš oblíbený alkoholický nápoj? 
Pivo (Gambáč, Stella, Budvárek či Kozlík), slivovice, 
griotka, víno, zelená... 
Co si vybereš - Pepsi Colu, Coca Colu, Kofolu? 
RC Colu...:) 
Jaký film považuješ za nejlepší? 
Hodně se mi líbí Fast and Furious či Splašený vlak... 
Oblíbená herečka nebo modelka? 
Kathleen Robertson, Liv Tyler, Sandra Bullock 
Blondýny, brunety nebo rusovlásky? 
Na každé je něco, těžko říct... ale blondýnky na prv-
ním místě určitě nebudou... 
Který deník preferuješ? 
Sport 
Vysněné auto? 
Těch by bylo...:) Z těch reálných asi VW GOLF VR6... 
Tvůj ideální den? 
Určitě nějaký pěkný výlet do zajímavé oblasti... 
Oblíbená hudba a kapela? 
Rammstein, Kabát, Landa, Gorilazz, Michal Tučný... 
Nejmilejší barva? 
Nemám žádnou vyloženě oblíbenou... 
Kam do světa by jsi nejraději jel? 
Do Kanady!!! 
Je nějaký speciální, třeba i bláznivý zážitek, který 
si přeješ v životě prožít? 
Podívat se na zápas NHL, nejlépe v St. Louis, Torontu 
nebo Montrealu... 
 

PRO ČTENÁŘE ČASOPISU SWINSTVO:  
 

 

V příštím čísle vám přineseme: 
 
Rozhovor s Markem Vitákem 
 
Podrobné hodnocení podzimní sezóny 
 
Dotazník Richarda Dubna 
 
Reportáž z posledního utkání s Klátiči 
 
Plakát Petra Gregora 
 
a mnoho dalšího… 
 
Další Swinstvo vyjde během prosince 2006 

 



 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Viták  
 

sezóna klub zápasy góly asistence body zápasy góly Ø nuly V R P 
J2003 Modrý Svině 0 0 0 0 12 39 3,25 0 0 1 11 

J2004 Modrý Svině 0 0 0 0 5 19 3,8 0 1 1 3 
P2004 Modrý Svině 4 3 4 7 4 7 1,75 0 2 2 0 
J2005 Modrý Svině 13 3 1 4 2 6 3 0 0 0 2 
P2005 Modrý Svině 3 0 2 2 5 9 1,8 1 2 1 2 
J2006 Modrý Svině 11 4 3 7 3 14 4,67 0 2 0 1 
P2006 Modrý Svině            
celkem  31 10 11 21 31 94 3,03 1 7 5 19 

 

 


