„Mě hodně mrzí, že jsem
nechodil častěji nebo když
už jsem přišel, tak jsem v sobě
měl ještě asi dvě promile...“

Vyzpovídali jsme… Marka Vitáka Strana 10
Štěstí přichází vždy tehdy, kdy ho čekáš
nejméně... To byl i případ našeho týmu.
Jaká byla sezóna s přízviskem postupová?

Téma čísla… Bohové musejí být šílení Strana 3
Až do posledních hvizdu...

Modrý Svině – Klátiči WH Strana 12
Dotazník…Richard Duben
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Téma čísla...

Úvodník Honzy Voldána Svinské aktuality
Opouští nás i Marek Viták!

Milí čtenáři,
Vítám Vás u Vánočního, posezónního a
hlavně, co je zdaleka nejdůležitější, tentokrát
POSTUPOVÉHO čísla. Ano, jak jistě víte,
Modrý Svině postoupily do sedmé ligy. Před
rokem jsme zde přemýšleli nad zpackanou sezónou a budoucností týmu. Na počátku letošního podzimu nic nenaznačovalo změnám
k lepšímu. Ale rok se s rokem sešel a my se
můžeme radovat z největšího dosavadního úspěchu našeho týmu. Aby bylo jasno předem,
mluvím zde sice za redakci a potažmo za tým,
ale díky a gratulace patří hlavně hráčům,
kteří se o tento postup zasloužili svými výkony na hřišti v uplynulé sezóně.
Tento historický okamžik si nemůžeme
nechat ujít ani ve Swinstvu. Hlavně pak člověk, který o něm snil a dlouhou dobu za ním
tvrdě „šel“. Ota tedy s chutí vypracoval články týkající se naší cesty za postupem i rozboru sezóny. Neopomněl ani již tradiční hodnocení hráčů a reportáž ze zápasu. Nejde o jen
tak ledajaké utkání, ale o poslední a postupový zápas podzimní sezóny! Nesmím zapomenout ani jeho „vědeckou stať“ na téma
Kouzlo Podvinného mlýna. Já jsem se skromně chopil rozhovoru s Markem Vitákem, který
původně neměl být nijak vybočující z řady
ostatních. Protože ale Marek oznámil odchod
z týmu, stal se rozhovor i jeho posledním rozloučením.
Vánoce jsou za dveřmi a falešní sobi zaplavili naše televize, tak jako my jsme na oplátku zaplavili obchodní centra. Ovšem tam
nedostanete nic zadarmo a laciných triků na
vás čeká celá kupa. Proto vám přeji pohodové a klidné svátky, včetně bujarého Silvestra
a nashledanou v 7.lize v roce 2007! A abych
nezapomněl, mějte se svinsky dobře...
...za redakci Váš Honza Voldán

Viselo to ve vzduchu už delší dobu, ale po
postupové sezóně se to moc nečekalo. Realita je však taková, že Marek Viták oblékl
proti Klátičům modrý dres dost možná naposledy. Od jara totiž bude nastupovat se
svými bývalými spolužáky z gymnázia za
nově vznikající tým PrKA.
Odchází tak další příslušník tzv. “druhé generace“, která na podzim před třemi lety oživila skomírající klub a pomohla ho pozvednout až tam, kde je teď. Ondra Mates,
Jirka Vorba, Michal Stodola, nikdo z nich
už v týmu dávno není, „posledním Mohykánem“ tak zůstal Jakub Růžička, který však
dlouhodobě pobývá v zahraničí a ani na jaře
se v našem dresu neobjeví.

Kapitán Dragers ke „Sviním“?
Ztráta Marka však není zdaleka jedinou. Richard jaro vynechává kvůli maturitě, návrat
hlásí pouze Petr a i to se musí brát s velkou
rezervou. Vedení proto zřejmě po Vánocích
vstoupí do jednání s možnou posilou pro jaro, Jirkou Dymákem. „Jeho“ Dragers totiž
příští sezónu možná vynechají a v tom případě by se nám hráč jeho kvalit určitě hodil,
byť jen na krátkodobé hostování. Navíc pro
většinu z nás není osobou zas tak úplně neznámou, proti Dragers jsme několikrát hráli
a Jirka je také občasným hostem na našich
zápasech, takže opakování situace okolo
Ondry by v žádném případě nastat nemělo.

Třetí klubová schůze proběhla
V rámci postupové oslavy se doma u Martina Vitáka uskutečnila třetí klubová schůze,
tentokrát poměrně krátká. Co bylo její náplní? Hlavně přihlášení do jarní sezóny, první
v sedmé lize. Hrát bychom měli ve čtvrtek a
v pátek, převážně na Podvinném Mlýně, na
Děkance a ve Kbelích. Odsouhlasily se také
tradiční sobotní fotbálky, začnou první lednový víkend, jako vždy od pěti. Otázka letního soustředění bylo odložena na později.
Na závěr se jako vždy volil nový kapitán,
překvapivě se jím po velmi jasném průběhu
volby stal Vítek Zahradník , který tak v této
roli nahradí Martina Vitáka

Bohové musejí být šílení...
Čtyři roky čekání jsou definitivně u
konce! Modrý Svině mohou konečně odpárat nelichotivou nášivku „věčně osmiligových“! To, co nedokázala sestava kolem
bratří Matesů před dvěma lety, povedlo se
až nyní, už pod taktovkou Matěje Kuncíře.
Cesta za štěstím je ale vždy trnitá a i u nás
to několikrát vypadalo, že můžeme sezónu
odpískat. Vzpamatovali jsme se ale v pravý čas a proti všem předpokladům vybojovali už zdánlivě ztracený postup. Fotbaloví
bohové byli tentokrát asi opravdu šílení...
Letní přestávka docela zúžila náš kádr,
kromě v zahraničí pobývajících Petra a Růži
se ke starým „dobrým“ zvykům vrátil i Honza. Ani další svými starty rozhodně neplýtvali a tak zvláště klíčovou druhou část sezóny
odtáhla v podstatě šestice Vítek, Ota, Tomáš,
Michal, Martin a Matěj Kuncíř.
Pokud by se měl průběh sezóny odhadovat podle přípravy, nečekalo by nás nic pěkného. Po debaklu od rutinérů z Úderky jsme
nestačili ani na tradičního sparingpartnera
Dragers a obava z pokračování útlumu z jarní
sezóny byla rozhodně namístě. Navíc hned na
úvod ligy si nás vychutnal Meďák, kterému
jsme nedokázali dát ani gól. Nasazení určitě
vidět bylo, ale se střelbou jsme měli evidentní
potíže a dostat se do nějaké slibné šance bylo
úkolem takřka nadlidským.
Alespoň dva body, když nic jiného, přinesly dva následující mače. Ve Kbelích jsme
dlouho válčili s nadšením mladíků z Yakuzy,
dokonce dvakrát prohrávali, ale silou vůle
jsme výsledek ještě otočili. Hlavní ale bylo,
že nulu na kontě vstřelených branek konečně
odmazal Vítek. Naopak vůbec se nedařilo
Martinovi, což mělo za následek první zásadní počin sezóny. Do branky šel Michal a náš
kapitán se vrátil na oblíbenou pozici „dorážejícího“ forvarda.
O No Madam B je škoda mluvit, takovou
krizi v zakončení jsme dlouho neměli, zvlášť
David spálil co mohl. Vítězství nám nakonec
zajistil hned v prvním utkání na hrotu Martin
a spolu s ním jinak se trápící Richard.

Na zápas s Prosím, nesmějte se jsme se
hodně chystali, chtěli jsme jim vrátit porážku,
která nás loni na jaře stála postup. Jenže jak
to tak bývá, přemotivovanost nám svázala
nohy a nejhorší výkon sezóny byl na světě.
Skoro jsme neohrozili branku a útok prakticky neexistoval. Po menším herním vzepětí se
Šajtlí (mimochodem jediné čisté konto na
podzim) se pankrácká tragikomedie opakovala podruhé, úplně rozhozená obrana nechala
Michala napospas útočníkům Virtuosi a po
propadáku 1:7 jsme byli na dně.
V tu chvíli jsme věděli, že jediná šance
na postup vede přes pět výher ve zbývajících
zápasech, čili už jsme nesměli ztratit ani bod.
Právě to byl klíčový okamžik sezóny, dokázali jsme se semknout a jít do každého zápasu
na sto procent. Pomohl nám i návrat Pavla do
branky a cynicky řečeno i to, že odešel Ondra, neboť najednou se atmosféra v týmu vyčistila a všichni táhli opět za jeden provaz.
Na Děkance jsme poslední říjnový pátek
rozebrali Caroil a konečně pochopili, že na to
máme. O další týden později popravil Martin
hattrickem Cervezu a stále jsme se drželi ve
hře. Samotný zápas nabídl spíše boj než fotbal a soupeř se ukázal jako banda primitivů,
ale dva body byly doma. To nejtěžší ale stále
bylo před námi.
Ivánkovy děti v předchozích osmi zápasech neprohrály a proti nám si chtěly zajistit
postup. Po bezbrankovém poločase jsme se
ale poprvé trefili my, což soupeř neunesl a
nám nabídl možnost pojistit si výhru. V tu
chvíli jsme opravdu začali věřit, že by to konečně mohlo vyjít. Ve skvěle takticky sehrané bitvě na Podviňáku jsme nedali žádnou
šanci do té doby vedoucímu J.R.Clubu a zbýval poslední a nejtěžší krok – Klátiči.
I přes tuto nečekaně obtížnou překážku
jsme se ale nakonec z posledních sil přenesli
a nastala chvíle čekání na zprávy. Virtuosi
nás ještě nepotěšili, ale prohra Ivánkových
dětí nás s definitivní platností poslala do sedmé ligy. Teď před námi stojí nová výzva –
pokusit se v ní na jaře udržet...
otd

Kronika sezóny

26.8. – Úderka Žižkov (Vršovice) - Přátelák
Klíčové pro výsledek tohoto utkání bylo, že soupeř
dokázal otočit stav ještě do poločasu. V druhé půli
pak už na hřišti existoval jen jeden tým a partička
uřvaných sparingpartnerů. Smutné je, že děláme
stále ty stejné stupidní chyby a nedokážeme se z
nich ani po čtyřech letech v Hanspaulce poučit...
Výsledek: 3:12 (1:3)
Branky: 18. a 52. Róza, 50. Ondra
Sestava: Martin - David, Ota, Róza - Ondra, Richi, Michal
Sviňmetr: 2 sviní (krize)

5.9. – FC Dragers (Děkanka) - Přátelák
A zase ten začátek! Už je to otřepané klišé, ale stále si nedokážeme pohlídat úvodní minuty. Možná
je to špatnou koncentrací, možná pro jisté osobní
uspokojení prostě potřebujeme prohrávat, kdo ví.
Jisté je, že právě začátek nás tentokrát stál lepší
výsledek. Navíc jsme si ověřili, že hrát dobře deset
minut zkrátka nestačí. Stále je tedy co zlepšovat...
Výsledek: 3:4 (0:3)
Branky: 46. a 54. Pavel, 52. Róza
Sestava: Martin - Vítek, Ota, David, Róza, Honza - Richi,
Michal, Ondra, Matěj, Pavel
Sviňmetr: 4,5 svině (standard)

8.9. – Meďák FC (Junior) - 1.kolo
Našim hráčům nešlo vytknout nedostatek bojovnosti a malé nasazení, ale na soupeře to prostě nestačilo. Štěstí v koncovce nám tentokrát neukázalo
svou přívětivější tvář, šance jsme sice nějaké měli,
ale zakončení vázlo. Před námi ale ještě bylo dalších deset zápasů, ve kterých jsme měli šanci toto
zaváhání napravit...

22.9. – No Madam! B (Junior) - 3.kolo
Jinak takřka neškodný protivník z jediné vážnější
šance skóroval a pak už jen čekal, jak dlouho se
budeme trápit v koncovce tentokrát. Vydrželo
nám to poměrně dlouho... Nic to ale nemění na
tom, že jsme byli po celý zápas jasně lepší a naše
výhra je naprosto zasloužená! Zbytečná ztráta
bodů s No Madam by nás na konci sezóny mrzela... Do branky se po dvou letech vrátil Michal.

21.10. – Virtuosi FC (Pankrác) - 6.kolo
Možná to byla náhoda, ale v prvních dvou pankráckých utkáních jsme hráli pod psa. Proti Prosím, nesmějte se šlo ještě o celkem akceptovatelnou prohrou, ale debakl od hratelných Virtuosi omluvit nešel! Začátek druhé půle jsme totálně zaspali, navíc jsme dostali tři góly ze standardek,
což by se opravdu stávat nemělo...

19.11. - J.R.Club B (Podvinný Mlýn) - 10.kolo
V hodnocení posledních zápasů se budeme zřejmě
opakovat - opět jsme totiž zahráli skvěle. Posledních
patnáct minut zápasu sice nebylo úplně ideálních a
přišli jsme i o čisté konto, jenže v té době už jsme
měli nahráno. Obrana hrála po většinu zápasu jistě,
Pavel chytal s přehledem a útok makal, jako by měl
nechat na hřišti duši. A výsledek pak stál za to...

Výsledek: 1:7 (0:2)

Výsledek: 3:1 (0:1)

Branky: 57. Vítek
Sestava: Michal - Ota, David, Kunca, Vítek - Richi, Róza,
Martin

Výsledek: 4:1 (2:0)
Branky: 25. a 39. Marek, 18. Róza, 34. Kunca
Sestava: Pavel - Ota, Vítek, Kunca, David - Michal, Marek,
Róza
Nejlepší zápas: Marek, Róza

Branky: 36. Róza, 55. Martin, 60. Richi
Sestava: Michal - Ota, David, Vítek, Róza - Richi, Ondra,
Martin, Marek
Sviňmetr: 7 sviní (velmi kvalitní)

7.10. – Prosím, nesmějte se (Pankrác) - 4.kolo
Tohle byla opravdu ofenzivní tragédie. To co
jsme si mohli dovolit proti No Madam, proti vyrovnanému soupeři připustit nesmíme! Je těžké si
vzpomenout na zápas, kde bychom alespoň polovinu herního času neprohrávali, což už je opravdu na pováženou. K útoku nemá smysl se vyjadřovat, žádný neexistoval. Útočníci se báli jít do
vápna, vystřelit, říct si o faul, většinu času jen
zmateně pobíhali a čekali na zázrak...
Výsledek: 0:1 (0:1)
Sestava: Michal - Vítek, Ota, Róza, Kunca – Richi, Martin,
Ondra, Marek
Sviňmetr: 4 svině (slabý průměr)

Sestava: Martin - Ota, Vítek, Róza, Kunca - Richi, Ondra,
Marek
Sviňmetr: 6 sviní (standard)

Výsledek: 5:3 (2:2)
Branky: 30. a 54. Kunca, 22. Róza, 42. Vítek, 54. Ondra
Sestava: Martin - Ota, Vítek, Róza, Kunca, David - Richi,
Michal, Ondra, Matěj
Nejlepší zápas: Vítek, Ondra
Sviňmetr: 7 sviní (velmi kvalitní)

Branky: 8. a 29. Róza, 22. Kunca, 37. David
Sestava: Ondra Mates - Ota, Vítek, David, Kunca - Róza,
Michal, Richi
Nejlepší zápas: David, Richi, Kunca
Sviňmetr: 9 sviní (super!)
Jen stěží dokážeme docenit přínos Matěje pro naší obranu...

Výsledek: 5:1 (3:1)
Nejoblíbenější Ondrova činnost – průnik proti přesile obránců...

Foto Michal

15.10. – Šajtle s.r.o. (Podvinný Mlýn) - 5.kolo
Tento zápas byl takřka ideálním předobrazem toho, jak bychom měli hrát pokaždé. Útok proměnil alespoň některé šance, obrana pracovala spolehlivě a gólman chytil i něco navíc. Je pravda,
že soupeř nebyl z nejsilnějších a široké hřiště
nám umožnilo roztáhnout hru do šířky a využívat
mezer v jeho obraně, přesto nám toto přesvědčivé
a určitě zasloužené vítězství pomohlo hlavně
psychicky, neboť to nejhorší nás teprve čekalo...
Výsledek: 3:0 (1:0)
Branky: 28. a 34. Martin, 55. Kunca
Sestava: Michal - Vítek, Ota, Kunca - Ondra, Martin, Róza
Sviňmetr: 6 sviní (kvalitní)

Sviňmetr: 8,5 svině (super!)

Výsledek: 4:0 (0:1)

4.11. – Cerveza 18.FC (Hrdlořezy) - 8.kolo
Utkání jsme zvládli takticky na jedničku. Rychlé
vedení nás hodilo do klidu a krom rychlého snížení v první půli jsme průběh zápasu s přehledem
kontrolovali. Po přestávce to možná vypadalo, že
se hraje na jednu branku, ale nechat soupeře se unavit dobýváním branky a v nestřežený okamžik
udeřit je taky efektivní způsob hry. Škoda jen, že
někteří hráči Cervezy nepobrali víc inteligence a
slušnosti, mohl z toho být celkem klidný zápas...

Výsledek: 0:3 (0:2)

15.9. – Yakuza (Kbely) - 2.kolo
Je nutné ocenit vůli, se kterou jsme nakonec doklopýtali k vítězství. Možná to bylo díky zkušenostem, možná naopak kvůli nezkušenosti soupeře,
ale dokázali jsme se přenést přes krizové situace,
kdy jsme prohrávali a zápas otočit. Ačkoliv to podle výsledku nevypadá, bylo by dobré ocenit i hru
obrany, protože soupeř si nevytvořil skoro žádné
větší šance. To že z toho mála, co měl, dal vždycky gól, to už je věc druhá... Tento zápas ale hlavně
zůstane v paměti díky tomu, že poprvé naznačil
Vítkovy do té doby skryté střelecké schopnosti...

Sviňmetr: 4 svině (slabý průměr)

27.10. – Caroil (Děkanka) - 7.kolo
Utkání se nám až na závěrečnou desetiminutovku
opravdu povedlo. Všichni makali na doraz, útočníci při střídání na lavičce stěží popadali dech, ale
bojovali do posledních sil. Obrana hlavně díky neschopnosti soupeře dát si dobrou finální přehrávku
zas tolik práce neměla, ojedinělé příležitosti pochytal s jistotou Ondra. Opět se ukázalo, kolik
procent přidá našemu výkonu první vstřelený gól.

Branky: 6., 22. a 60. Martin, 14. Kunca, 57. Róza
Sestava: Pavel - Kunca, Vítek, Ota - Róza, Martin, Michal

Nejlepší zápas: Martin
Sviňmetr: 8 sviní (velmi kvalitní)

11.11. – Ivánkovy děti (Pankrác) - 9.kolo
Ruku v ruce s lepšími výsledky přicházely i lepší
výkony. Hráli jsme opět nejlépe, jak umíme a
hlavně díky tomu, že jsme si věřili, jsme nebezpečného protivníka nakonec udolali a přežili i infarktovou konfrontaci...

Foto Martin

2.12. - Klátiči WH (Karlín) - 11.kolo
Jistota, se kterou jsme šli v předešlých zápasech za
vítězstvím, se poděla neznámo kam. Míče nám lítaly
všude možně, přihrávky nenacházely správně hráče,
soupeř stále hrozil z brejků a nervy pochodovaly.
Proto daleko cennější než samotná výhra je, že jsme
to dokázali zvládnout, i když nám to po většinu času
moc nešlo. Právě za tohle si ten postup zasloužíme...
Výsledek: 3:1 (1:1)
Branky: 26. a 39. Pavel, 32. David
Sestava: Pavel - Ota, David, Kunca, Róza, Vítek - Michal,
Richi, Martin, Marek, Matěj
Nejlepší zápas: Matěj, Pavel
Sviňmetr: 6,5 svině (kvalitní)

TABULKA 8.G LIGY

Branky: 34. Michal, 50. Róza, 54. Kunca
Sestava: Pavel - Vítek, Róza, Kunca, Ota - Martin Mates,
Michal, Martin
Nejlepší zápas: Michal, Ota

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sviňmetr: 8 sviní (velmi kvalitní)

Pozn: Klátičům odečteno 6 bodů za nepískání, Yakuze dva za starty hráčů načerno.

Výsledek: 3:1 (0:0)

Virtuosi FC
Modrý Svině
Ivánkovy děti
J.R.Club B
Caroil
Cerveza 18.FC
Meďák FC
Prosím nesmějte se

No Madam! B
Šajtle s.r.o.
Yakuza
Klátiči WH

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

8
8
6
7
6
7
4
6
2
2
1
2

1
0
3
1
2
0
4
0
2
1
0
0

2
3
2
3
3
4
3
5
7
9
10
9

45:13
31:19
29:14
37:13
31:26
40:21
29:22
20:22
10:28
13:32
21:58
18:56

17
16
15
15
14
14
12
12
6
5
0
-2

Hodnocení hráčů…

Hvězdy, dříči, smolaři i

ztracenci - prostě Svině

Duben
Otakar
11.9.1984
obránce
#2
Bilance P2006
13 0 0 0 0 0

Kuncíř
Matěj
12.2.1985
obránce #44
Bilance P2006
10 7 7 14 0 0

Straka
David
4.8.1990
obránce
#5
Bilance P2006
8 2 6 8 0 0

Malý Michal
12.8.1984
#4
útočník/gólman
Bilance P2006
8 1 2 3 0 0
4 9 2,25 1

Řeháček Pavel
23.6.1989 #28
gólman/útočník
Bilance P2006
1 2 1 3 0 0
4 4 1,00 0

Viták Martin
7.8.1984
#3
útočník/gólman
Bilance P2006
7 8 1 9 0 0
4 22 5,5 0

V obraně nic moc, rychlostně často
nestíhá, zpracování míče kostrbaté,
body veškeré žádné. Přesto má své
místo na levé lajně vždycky jisté.
Pro Svině totiž dýchá, nechal by se
třeba rozkrájet, kdyby to týmu pomohlo k výhře. V zápase s Ivánkovými dětmi to dokázal, bez něj bycom z Pankráce nevezli ani bod...

Kolem největší hvězdy zadních řad
by jistě v prostředí velkého fotbalu
kroužilo hejno manažerských supů,
u nás má ale visačku „neprodejný“.
Jeho přínos se nedá ani slovy pořádně vyjádřit, daleko lepší je chvíli ho sledovat na hřišti. Tank přes
něj neprojde, nikdo ho nepřehlavičkuje, a ještě dává krásné góly...

Chválabohu, konečně našel sám sebe! Sice to nějakou tu chvíli trvalo,
ale výsledek stál za to. Největší týmový manekýn totiž předváděl na
levé straně vysoce koukatelnou podívanou, obráncům Caroilu se z něj
možná motají hlavy ještě teď a přihrávky - jen radost pohledět. Navíc
přidal i postupový gól Klátičům…

Jeho jméno je synonymem pro totální nasazení. Na střídačce občas
vypadal, že musí každou chvíli vyplivnout plíce, nikdy ale nepolevil
a neúnavně se znovu a znovu snažil znepříjemňovat život obráncům.
A nebýt debaklu od Virtuosi, mohla mít i jeho brankářská anabáze
punc nečekaně úspěšné mise...

Vrátil se v pravý čas a jistými výkony dal alespoň trochu zapomenout na Ondru Matese. Bylo důležité, že tým mu věřil a obrana až na
drobná zaváhání mu svědomitě pomáhala. Proti Klátičům ale za nás
musel tahat horké kaštany z ohně
sám a ukázal svou třídu. Snad bude
mít na jaře o něco víc času...

Jeden fotbalový bonmot říká, že
sebekrásnější gól, který dostanete,
je ošklivý a sebeušmudlanější gól,
který dáte, je krásný. Proto není
vůbec důležité, jak Martinovy góly
vypadaly, ve všech případech nám
přinesly vítězství a to je to hlavní.
Nepovedený úvod sezóny v brance
tak může být s klidem zapomenut...

Známka Swinstva :
Zahradník
Vítek
29.8.1984
obránce #11
Bilance P2006
12 2 1 3 0 0

Známka Swinstva :

Známka Swinstva :
Duben
Richard
19.9.1986
útočník #12
Bilance P2006
8 1 3 4 0 0

Známka Swinstva :
Voldán
Honza
14.5.1985
obránce #14
Bilance P2006
1 0 0 0 0 0

Známka Swinstva :

Známka Swinstva :
Komanec
Matěj
20.9.1984 #7
útočník
Bilance P2006
3 0 1 1 0 0
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Akcí před třetím gólem proti Caroilu ukázal, jaký potenciál v něm
dřímá, respektive povětšinou tvrdě
spí. Jeho hlavní neduhy jsou nervozita a přemotivovanost, z toho pak
pramení jeho někdy až zarážející
zbrklost. Půlroční maturitní pauza
mu jedině prospěje, třeba se pak
konečně na hřišti uklidní...

Své slušné hodnocení z jarní sezóny úplně pohřbil. Opět se vrátil ten
starý mistr výmluv, pro nějž možnost jít na zápas je až tou nejkrajnější. To, že se ani neukázal na postupové oslavě, výsledný dojem jen
podtrhuje. Je docela otázkou, jestli
jeho členství v klubu už není spíš
jen formalitou... Zklamání sezóny!

Známka Swinstva : nehodnocen

Rosenberger
Tomáš
6.8.1984
útočník #10
Bilance P2006
13 10 6 16 1 0

Známka Swinstva :
Viták
Marek
19.11.1986
útočník #15
Bilance P2006
6 2 1 3 0 0

O jeho odchodu toho bylo v minulém čísle napsáno dost. Čím se ale
dál zapsal do historie této sezóny?
Hlavně tím, že nám dokázal, že bez
znalosti prostředí a kolektivu se
v týmu uspět nedá a že dobré vztahy jsou daleko důležitější než sebelepší hráč. Nebýt toho, že skončil,
asi bychom postoupit nedokázali...

V této sezóně hrubě nedoceněný!
Fotbalový dělník na černou práci
zaskakoval, kde bylo potřeba, byl
nejlepším střelcem a nejproduktivnějším hráčem, dosáhl mety padesáti gólů a sta startů za Svině a nebýt jeho důrazu a taktických faulů,
kdo ví kolik brejků soupeře skončilo gólem. Víc není třeba dodávat...

„Mára je jednička,“ hlásal transparent na postupové oslavě. Za jedna
to sice není, až na zápas s J.R.Clubem se neprosadil, ale bylo znát,
jestli hrajeme s ním a nebo bez něj.
Prospěla by mu častější docházka,
hlavně ve střízlivém stavu. Na jaře
nám už ale nepomůže, jeho důraz a
invence budou v sedmičce chybět...

Známka Swinstva :

Známka Swinstva :

Známka Swinstva :

A zrodila se hvězda... Tedy pardon,
střelec! Odjakživa byl považován
za defenzivního obránce, v této sezóně ale předčil skoro všechny útočníky a ukázal, že jeho nekonečná bezgólová série byla jen krutou
hříčkou Štěstěny. Nebylo by ale fér
zapomínat na jeho obrannou práci,
vedle Matěje mu to šlo náramně...

Známka Swinstva :
Matějka
Ondřej
24.6.1985
útočník #16
Bilance P2006
7 2 3 5 0 0
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2 0 0 6
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Skřítek s rachitickou postavou nebyl zrovna častým hostem na našich zápasech, ale na to už jsme si
za ta léta vlastně zvykli. Možná se
bez něj i obejdeme, ale kdyby se
těsně před poločasem posledního
zápasu tak geniálně neukopl, mohli
jsme po utkání třeba oplakávat další promarněnou postupovou šanci.

Známka Swinstva :

4

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

Tabulka nahrávačů

Tabulka produktivity

10 - Tomáš Rosenberger
8 - Martin Viták
7 - Matěj Kuncíř
2 - Pavel Řeháček, Ondra Matějka,
David Straka, Vítek Zahradník,
Marek Viták
1 - Michal Malý, Richard Duben

7 - Matěj Kuncíř
6 - David Straka, Tomáš Rosenberger
3 - Ondra Matějka, Richard Duben
2 - Michal Malý
1 - Marek Viták, Vítek Zahradník,
Matěj Komanec, Pavel Řeháček,
Martin Viták

16 - Tomáš Rosenberger
14 - Matěj Kuncíř
9 - Martin Viták
8 - David Straka
5 - Ondra Matějka
4 - Richard Duben
3 - Marek Viták, Vítek Zahradník,
Pavel Řeháček, Michal Malý

Účast na zápasech

Hráč sezóny dle Swinstva

13 - Tomáš Rosenberger, Ota Duben
12 - Michal Malý, Vítek Zahradník
11 - Martin Viták, 10 - Matěj Kuncíř
8 - Richard Duben, David Straka
7 - Ondra Matějka, 6 - Marek Viták,
5 - Pavel Řeháček, 3 - Matěj Komanec

1. Matěj Kuncíř
2. Martin Viták
3. Vítek Zahradník
4. Tomáš Rosenberger
5. David Straka

Ideální sestava Swinstva
[¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ]
Pavel Řeháček
Matěj Kuncíř
Vítek Zahradník
David Straka
Tomáš Rosenberger

Martin Viták

Pět postupových pilířů
Sezóna je definitivně za
námi, postup už nám nikdo
nevezme, nastává tedy čas
bilancování a rozborů. Co
rozhodlo o tom, že právě
tentokrát se na nás usmálo
štěstí, které se k nám předtím otáčelo zády? Představujeme pět nejzásadnějších
věcí, které rozhodovaly…
1. You´ll never walk alone
Text hymny fotbalového
Liverpoolu přesně pasuje na
atmosféru v druhé polovině
sezóny. Tým se po odchodu
Ondry Matějky semknul a
hráči byli ochotní vypustit za
ostatní na hřišti duši. To, co
jsme nedokázali uhrát fotbalovým uměním, urvali jsme
srdcem a vůlí. Mušketýrské
„Jeden za všechny, všichni za
jednoho“ platilo i tentokrát.
2. Remíza neexistuje
Z výsledkového hlediska
se tato sezóna nijak nelišila
od těch z před dvou let, jeden
rozdíl se přeci jen našel. Zatímco na podzim 2004 jsme
na hřišti ani jednou neprohráli, zbytečné remízové výsled-

ky nás ale nakonec odsunuly
mimo postupové příčky. Tentokrát jsme sice neuspěli hned
třikrát a někdy i docela tvrdě,
osm výher v sezóně je ale výrazně vylepšený klubový rekord a díky tomu bychom nakonec postoupili, i kdyby zápas s Klátiči neskončil naší
výhrou. Naučili jsme se vítězit proti vyrovnaným soupeřům, a to je v konečném účtování nejdůležitější.
3. Hledá se gólman!
Celkem čtyři hráči se vystřídali na místě poslední instance, to také dlouho nepamatujeme. Tu pravou jistotu a
herní pohodu jsme ale získali,
nepočítaje záskok Ondry Matese, až s návratem Pavla. To
ale neznamená, že by Michal
s Martinem výrazně zklamali,
pouze se trefili do nepříliš povedeného období a jejich výkony se s tím trochu svezly.
Nebránili jsme tak důrazně a
s některými situacemi neudělá
nic ani sebelepší brankář. Pavel se ale vrátil právě včas a
dokázal tým pozvednout.

4. Šest statečných
Žádný tým nemůže fungovat bez ustáleného jádra,
které ho táhne. U nás to byla
šestice Martin, Matěj Kuncíř,
Vítek, Tomáš, Michal a Ota,
která odehrála společně takřka kompletní sezónu, jen
spoluhráči kolem nich se měnili. A povětšinou právě jejich výkony v druhé polovině
podzimu rozhodovaly zápasy. Ale i ti, kterým různé okolnosti zabránily sehrát větší porci utkání, mají své zásluhy na celkovém úspěchu.
Jen v šesti by se totiž sezóna
odehrávala jen velmi těžko.
5. Střelecké znovuzrození
Zatímco od Matěje Kuncíře nebo Tomáše se góly víceméně čekaly, tak Vítkovo
a hlavně Martinovo střelecké
probuzení působilo skoro jako zjevení. Na osm branek
potřeboval Martin jen sedm
zápasů, navíc všechny jeho
góly byly klíčové pro vývoj
daného duelu, ve dvou případech měly dokonce visačku
vítězných tref!

Za dlouhých bezesných nocí jsem
často uvažoval nad tím, co bych
napsal do postupové glosy. Teď
mám tento úkol reálně před sebou a jaksi se mi nedostávají slova... Jsou totiž pocity, které nejde
dost dobře vyjádřit na tak malém
prostoru a tenhle k nim patří. Jak
vůbec začít? Možná takhle:
Když mě kapitán Prosím, nesmějte se do telefonu ujišťoval, že jejich výhra nad Ivánkovými dětmi
není špatný vtip a že opravdu postupujeme do sedmičky, podlomila se mi v duchu kolena. A to přesto, že jsem na to jako všichni byl
vnitřně připraven.

Úhel pohledu...

částí, že můžete i svým dílem přispět k závěrečné postupové radosti. A to není málo...
Možná to každý cítíme jinak, třeba to nebereme tak vážně, přesto
v sobě tyto pocity někde máme.
Určitě jsou v životě daleko důležitější věci, které vám nějaké kopání do balónu nahradit nemůže,
kterým před ním vždycky dáte
přednost. Přesto si uvědomujete,
že bez něj by byl ten život o něco
ochuzen. A právě tyhle okamžiky
štěstí, radosti z výhry a pozápasové oslavy, to jsou ty chvíle, kdy
si uvědomíte, že fotbal prostě stojí za to hrát...
otd

V té chvíli vám projedou hlavou
celé ty čtyři roky, všechna vítězství i porážky, chvíle štěstí i okamžiky s hlavou v dlaních. Radujete
se i za ty, kteří u toho z různých
důvodů nemohli být, nebo už v týmu nejsou.
Máte zkrátka pocit, že jste něco
dokázali. Ne jako jedinec, ale jako součást fungujícího soukolí.
Kolektivu, kde každý má své místo a svou úlohu. Když vidíte, jak
se celý tým bez rozdílu rve ze
všech sil za společný úspěch, cítíte hrdost, že můžete být jeho sou-

V čem tkví kouzlo Podvinného Mlýna?
Během dlouhých čtyř let v Hanspaulce
jsme vyzkoušeli bezpočet hřišť. Ke každému z nich se vážou určité vzpomínky nebo
nějaká série. Existuje ale jen jedno, které
spolehlivě udělá ze zápasu nezapomenutelnou událost – Podvinný Mlýn. Bývalý tenisový kurt v areálu ragbyového klubu Sparty, charakteristický svým skoro čtvercovým tvarem a umístěním v kleci. Pojďte
s námi na výlet do historie a i vy poznáte,
že tohle hřiště je zkrátka magické...
30.8.2003 – Fernet team Říčany (2:1)
Historicky první výhra v lize, navíc v hodně
poslepované sestavě, životní gól Vojty Sůvy
a premiéry v týmu pro Ondru Matese a Richarda. Na to se nedá zapomenout...
26.10.2003 – Diesel 1.FC (1:3)
Jediné utkání v historii klubu, ve kterém v sestavě chybělo jméno Tomáše Rosenbergera!
Kromě toho premiérová trefa pro Jakuba Růžičku a ztráta nadějí na postup v té sezóně...
22.11.2003 – Venda Bar (1:3)
První a poslední zápas mimo klec, na vedlejším starém fotbalovém hřišti. A taky důležitý
souboj o třetí místo, který jsme nezvládli...
20.5.2004 – Holešovice 1.FC (0:8)
Nejhorší debakl od premiéry v lize, slavit se
mohl snad jen návrat Martina po zranění...
27.5.2004 – Inter Traktor Práčata (2:1)
Martin si připsal první výhru coby brankář, o
čisté konto ho připravil jen Otův vlastní gól...
10.6.2004 – NMB Revival (1:1)
Jediný bodový zisk sezóny proti silnému soupeři, který navíc nakonec postoupil do sedmé
ligy. Jeden z nejlepších zápasů historie...

25.8.2004 – FC F*C* (3:3)
Jediný přátelák ve výčtu, přesto stojí za pozornost. Poprvé se totiž v brance objevil Ondra Mates a začala asi nejlepší ligová sezóna...
30.8.2004 – Směs pražských es (4:2)
Velké entrée Matěje Kuncíře a první nedohraný zápas, tentokrát jen kvůli počasí...
23.9.2004 – Bohnice FC (kontumace)
Asi nejhorší utkání, které jen tak něco nepřekoná. Počasí, soupeř a rozhodčí jako z hororu, kontumace nás v reálu připravila o postup.
22.4.2005 – U Karla 99 FC (1:5)
Prakticky jediný opravdu nepovedený zápas
ve skvělé sezóně Jaro 2005, od něj jsme se odrazili ke úžasné sérii osmi neproher v řadě...
17.6.2005 – Pivnice U Zpěváčků (2:2)
Těžký strašák, kterého nás zbavili až teď Klátiči. Ani nejlepší sestava nedokázala porazit
slabého soupeře a radovali se díky tomu jiní...
30.3.2006 – Pivoj ZM (7:1)
Jeden z mála světlých bodů ve strašné jarní
sezóně, jasná výhra nad oblíbeným soupeřem
nás měla zdravě nakopnout. Nenakopla...
4.5.2006 – Ansámbl (1:3)
Poprvé v lize jsme nedali penaltu a nedokázali si poradit se soupeřem, kterého jsme měli
v klidu porazit. Ale ten klid nám chyběl...
15.10.2006 – Šajtle s.r.o. (3:0)
Jediné čisté konto sezóny a taky poslední zápas Ondry Matějky ve Sviních. Možná právě
tohle nám pomohlo ke kýženému postupu...
19.11.2006 – J.R.Club B (4:1)
Nejčerstvější vzpomínka. Skvělý výkon v klíčovém zápase sezóny, střelecké probuzení
Marka a vyhraná sázka na dohled...

Svině i Tomáš mezi „stovkaři“...
V postupové euforii by se nemělo zapomínat
ani na důležitá jubilea, která s ním přímo nesouvisí. Druhou listopadovou sobotu se Modrý Svině sešly ke stému zápasu v historii a díky důležitosti duelu a frustrovaným soupeřem
vyprovokované konfrontaci bylo jasné, že na
tyto kulatiny nezapomeneme. Nechyběly sice
oslavné pásky na rukávech a týmové foto, na
hřišti ale na žádné oslavy nebylo místo a nakonec jsme byli rádi, že to máme za sebou.

O pouhý týden později slavil „stovku“ týmový nezmar Tomáš. A jubileum se neslo plně
v duchu celé jeho dosavadní kariéry. Hlavní
hvězda utkání si připsala gól a dvě asistence a
měla lví podíl na klíčové výhře. Celkem už
nasbírala 50 gólů a 88 bodů, je jasně nejproduktivnější, ale i nejtrestanější Svině a označení „hrající legenda“ je v tomto případě plně
na místě. Nezbývá než si přát, aby týmových
i individuálních jubileí stále jen přibývalo.

Vyzpovídali jsme…

Marek Viták
19. 11. 1986
post: útočník
číslo dresu: 15
v týmu od: září 2003

Honza Voldán
Studoval stejnou školu jako celé jádro
Sviní. Do týmu ho přivedl jeho starší
bratr Martin Viták a pro většinu z nás
byl vždycky tím mladším „Martinem“.
Marek byl rozhodně platný útočník,
který dokázal přinést oživení. Dnes
však už naší starou školu dokončil, není už jen mladším z bratrů a vydal se
tak trochu naší cestou, ale svým způsobem. Ještě při plánování tohoto rozhovoru jsme ani netušili, jak moc bude
jeho téma aktuální. Po sezóně jsme se
totiž dozvěděli, že Marek od nás odchází a zakládá s kamarády ze třídy
vlastní fotbalový klub. Takže teď vám
představujeme jeho zpověď a zároveň
se s Markem loučíme...
Slyšel jsem zvěsti o tvém odchodu z týmu.
Osvětlíš mi tuhle situaci nějak?
Ano, je to pravda. Začnu hrát s kluky z bývalého a našeho společného gymnázia.
To je velká škoda. Čím tě odlákali od nás,
k tomu ještě z postupujícího týmu?
Je to opravdu složité! My jsme si to slíbili už
po maturitě, ale nestihli jsme termín na podzimní část Hanspaulky. Vždycky jsem chtěl
mít takový třídní tým. Záviděl jsem, že už je
vlastně tak dlouho po maturitě a vy se pořád
scházíte a přátelíte! U mě byl i problém v
tom, že mě to dřív mezi vámi moc nebavilo.
Díky maturitě jsem na jaře nehrál vůbec a
teď na podzim jsem přišel jen párkrát na začátku. Něco se vyhrálo, něco se prohrálo a
nijak zvlášť mě to nebralo! Nechodil jsem si s
vámi potom večer sednout. Nikdy jste mi taky
nepřišli jako pořádný tým. Pořád jste se jen
hádali o blbostech. Právě to hádání o blbostech mě fakt štvalo ze všeho nejvíc! Pak ale
přišel konec sezóny a všechno se změnilo!
Začalo se vyhrávat a prostě hrál se konečně

fotbal bez hádek a ostatních věcí, co k tomu
nepatří! To vše vyvrcholilo postupem a úplně
úžasnou oslavou u bráchy doma. Tam jsem si
fakt poprvé připadal jako součást týmu a opravdu skvělého týmu, ale už bylo pozdě! Slib
je slib a nemohl jsem se na kluky vykašlat, ale
opravdu se mi od vás nechce.
Ty nám taky budeš chybět. Zní to jako taková „Sophiina volba“. Tak k něčemu veselejšímu. Začínáte tedy hned od jara. Jak se
budete jmenovat a je v týmu ještě nějaká
nám známá osoba?
Na jménu jsme se vlastně ani moc nedohodli.
Někdo říkal třeba "kapříci", ale myslím, že to
nakonec vyhrálo PrKA. Což vlastně ani nic
moc neznamená. Rozhodli jsme se, že si to
jméno vybereme vždycky až před utkáním. Třeba Pražský Klub Antifotbalistů nebo První
Klub Antitalentů. Prostě pokaždé něco nového! Vede to Lukáš Venclík a pak kluci od nás
ze třídy. Třeba Ríša Mareš, Michal Staša a
Tonda Vrána.
To z vás budou mít při zpracování zápisů z
utkání lidi v Hanspaulce radost. Nebude ti
chybět v týmu brácha? Jaký je vlastně hrát
s bráchou v jednom týmu? Jste další sourozenecká dvojice, která u nás byla a vlastně
je s vámi taky už konec...
Tak teď jsi mě zaskočil! Musím říct, že si to
ani moc neuvědomuji, ale taky mi bude chybět! Vždycky se mi na něm líbilo, jak byl do
Modrých Sviní blázen. Třeba vždycky když mi
nadšeně ukazoval, co udělal nového na stránkách a taky jak zorganizoval tu oslavu. Vždy
mi udělalo hroznou radost, když dal gól a nebo se mu dařilo jinak, ale herně jsme si nikdy
nesedli! To si rozumím mnohem víc z Tomášem nebo Davidem. Samozřejmě mě tak trošku
naštvalo, když jsem slyšel, že dal hattrick nebo
že už mě předběhl v bodování, ale stejně jsem
mu to vždycky přál! Takže špičkování bylo, ale
spíš jen takový hecováni pro zábavu!
Kdo je podle tebe lepší fotbalista?
Bratr má fakt štěstí na to, kam si stoupne, ale
fotbalista jsem na 102% lepší já! (smích)
Takže odcházíš ze Sviní spokojený? Sezónu
bereš jako vydařenou nejen pro klub, ale i
pro sebe?
Pro tým je to rozhodně skvělý úspěch. Vždyť
dal branku i Vítek! Mě hodně mrzí, že jsem ne-

chodil častěji nebo když už jsem přišel, tak
jsem v sobě měl ještě asi dvě promile. To, že
jsem zabral v posledních dvou zápasech, nic
moc nemění na tom, že to nebyl můj postup,
ale váš!
Přesto, že jsi spíš kritický, tak ses dostal do
ideální sestavy, to je určitě pochvala. Máš
vlastně nějaký rozumný důvod k tomu, v
jakém stavu jsi dorážel občas na zápasy?
To, že umím hrát celkem dobře fotbal, ještě
pořád nic neznamená. Myslím, že jsem pro
vás nebyl moc platný hráč, nebo jsem tedy
aspoň rozhodně mohl byt platnější! Odpověď
na tu otázku je jednoduchá. Kdo je probůh
v sobotu v deset ráno střízlivý??? (smích)
Nebereš ani jako mínus, že se ti nesplní očekávání od příští sezóny a to cituji: „Že
budu nejlepší hráč 7. ligy!“ ?
No ano, to jsem psal ještě v době, kdy jsem
myslel, že zůstanu. Být nejlepší hráč osmý ligy taky není k zahození, ne? (smích)
Ale sedmá liga je prostě sedmá liga. Odcházíš od nás, když jsme na dosavadním
vrcholu. Jak vidíš vyhlídky na první sezónu s PrKA?
Byl bych rád, kdyby jsme se po každém zápase pěkně „upravili“ v hospodě. (smích) Teď
vážně, když chytneme dobrou skupinu, tak to
vidím na čelo tabulky. Já osobně bych chtěl
být do šestého místa.
Kdy jsi zažil nejlepší období a naopak nejhorší v týmu? Pokud nebudeme počítat letošní postup...
To je těžké. Mám teď v paměti hlavně zážitky
z téhle sezóny. Každopádně nejlepší chvíle
zažívám vždy, když dám nebo přihraji na gól.
Nejhorší je pro mě to neustálý hádání s rozhodčím, se soupeřem a mezi sebou. Přímo
utrpením je pak pro mě ještě každý zápas, kdy
proti nám hraje nějaký stokilový obr, který
vlastně nic neumí a jde se tam spíš jen vyřádit a vymlátit.
Co si myslíš o rozhodčích v Hanspaulce?
Že to jsou chudáci! Pískat dvanácti naštvaným "sviním" na hřišti bych se vážně bál!
Proto mě vždycky tak naštve, když se s některými rozhodčími kluci od nás tak hádají!
Chápu adrenalin, člověk lehce vyjede, ale
vždyť to jsou normální lidi a ne žádní profesionální rozhodčí!

Pravda. Když ale odhlédneme od jejich někdy objektivní obavy o svoje zdraví, co jejich kvalita? V čem je myslíš hlavní příčina
těch některých tristních výkonů?
Jsou to prostě amatéři, kteří chodí pískat většinou jen protože musí! Vsadím se, že většina z
nich opravdový fotbal nikdy nehrála a ani nikdy nečetla nějaký herní řád. Jsou to prostě amatéři, co dělají spousty chyb.
Teď trochu z jiného soudku. V době, kdy
spolu děláme tento rozhovor, jsou tři dny
před Štědrým dnem. Máš už dárky?
Většinu ano. Letos to ale u mě bylo hrozně
komplikované kvůli škole, protože to byl vážně
zápřah. Na střední to v téhle době nikdy nebylo tak perné. Ještě zítra (22.12., pozn.red.)
mám jeden předtermín. Snad potom dokoupím
ten zbytek!
Nemohu si pořád zvyknout, že už nejsi středoškolák. Co přesně studuješ a kde? Daří se
ti a jsi spokojený?
Já si taky ještě nezvykl. Jsem na VŠE na Mezinárodních vztazích. Je to pro mě dost daleko,
až na Jižním městě. Jinak myslím, že se mi daří celkem skvěle a jsem opravdu hodně spokojený! Baví mě to a jsou tam dobrý lidi.
Po vánočním shonu přijde výdech a pak opět další běsnění před koncem roku. Silvestra se chystáš strávit jak?
S přítelkyní a se svými kamarády u jednoho z
nich na chatě. Také samozřejmě „v lihu“...
Ještě taková nesrovnalost. Tvůj oblíbený
klub je Sparta, že ano? Brácha Martin je
zarytý slávista. Čím to, že i u bratrů to takhle může dopadnout? Napadá mě, že bratři
Matesové jsou na tom podobně.
Ano. Prostě vždycky musí v té rodině být někdo, kdo má rozum na správném místě a fandí
Spartě! Jinak já jsem po dědovi a brácha je
zase po tátovi. Takže to máme dobře rozdělené! (smích)
Tradice pokračuje. Já ti tedy na závěr popřeji hodně štěstí do jarní sezóny s novým
týmem, hezké svátky a pořádného Silvestra! Třeba se někdy ještě u nás v týmu objevíš! Díky za rozhovor.
Určitě jestli bude nějaká další oslava postupu,
tak bych se zase rád zastavil! Taky díky za
rozhovor a všem Modrým sviním přeji hezké
Vánoce!

Naše reportáž

Až do posledního hvizdu...
Utkání roku, souboj o všechno. Tak taková a
podobná přízviska si zasloužil snad každý zápas
na podzim. Ale žádný z nich nebyl poslední,
bez možnosti další opravy, buď všechno nebo
nic. Poslední bitva sezóny měl vzplanout na naší oblíbené Děkance, mrňavé umělce na dohled
od Kavčích hor…
Přesně tam se v chladném sobotním dopoledni
sjely Svině, tentokrát dokonce s velmi širokou
diváckou podporou. Chyběl pouze věčný absentér Honza, ale s jeho nepřítomností se počítalo
dlouho dopředu. Jinak tu byli všichni, nikdo si
nechtěl nechat tenhle zápas ujít. Los k nám byl
až nečekaně přívětivý, čekal nás poslední tým
skupiny, takže papírově nebylo co řešit - jasná
jednička.
Jenže papírové předpoklady jsou jedna věc, drsná realita věc druhá. V prvních minutách jsme
si totiž mohli připadat jako ve zlém snu. Byli
jsme evidentně svázaní nervozitou, přemotivovaní, podvědomé podcenění taky udělalo svoje,
navíc s kompletní střídačkou se hraje úplně jinak, než jsme byli ze sezóny zvyklí. Suma sumárum, v první čtvrthodině nebylo absolutně
poznat, kdo je horkým aspirantem na postup a
kdo prohrál osm zápasů z deseti.
Patnáctá minuta, první zlomový bod utkání.
Nepoučitelní a zbytečně nervózní, kupíme kupu
za chybou a Klátiči se s chutí pouští do brejků.
Při jednom z nich oklame útočník bránícího
Vítka a střela o břevno je z kategorie nechytatelných. Alarm, ohrožení nejvyššího stupně! My
ten zápas přeci musíme vyhrát a takhle to v žádném případě nejde. Naše hra se ale obdrženým
gólem o moc nelepší a občas se zdá, že při nás
stojí všichni fotbaloví svatí, a Pavel má plné ruce práce. Naštěstí v pravý moment se dostane
k míči Matěj Komanec, střela mu sice vůbec nesedne, ale jak mávnutím kouzelného proutku se

mění v exkluzivní přihrávku na u tyče číhajícího Martina, který už si v těchto situacích ví rady. Do poločasu je tedy srovnáno.
Dějství druhé, dobývání branky. Soupeř se sice zakopává, ale stále podniká nebezpečné
brejky a při každé jeho akci se musíme třást,
aby neskončila gólem. Naštěstí hodně brzy udeří na druhé straně, když Davidovu zkušební
střelu přes chumel hráčů zastaví až síť.
Jednogólové vedení vzhledem k hře obrany a
neustálým hrozbám brejků logicky nestačí a
tak jedeme dál. Matěj Kuncíř hraje vepředu i
vzadu, zkouší štěstí sám, úspěch má ale až přihrávka na pozičního mága Martina, kterému
stačí zase jen nastavit správně nohu. Soupeř,
ačkoliv mu o nic nejde, hraje stále aktivně a
teď jsme to my, kdo hraje zezadu a na brejky.
Na hřišti jiskří čím dál víc a během zápasu nasbíráme víc faulů než ve zbytku sezóny dohromady. Skóre se už ale nemění a poslední hvizd
rozhodčího může rozpoutat velký mejdan…
Hodnocení utkání: Jistota, se kterou jsme šli
v předešlých zápasech za vítězstvím, se poděla
neznámo kam. Míče nám lítaly všude možně,
přihrávky nenacházely správně hráče, soupeř
neustále hrozil z brejků a nervy pochodovaly.
Proto daleko cennější než samotná výhra je, že
jsme to dokázali zvládnout a vyhráli, i když
nám to po většinu času moc nešlo. Právě za tohle si ten postup zasloužíme...
Modrý Svině - Klátiči WH 3:1 (1:1)
hráno 2.12. na Děkance
Branky Sviní: 26. a 39. Martin Viták, 37. Straka
Sviňmetr: 6,5 svině, nejlepší hráč: Pavel Řeháček
Sestava Modrých Sviní: 16 Pavel Řeháček – 2 Ota
Duben, 11 Vítek Zahradník, 10 Tomáš Rosenberger,
44 Matěj Kuncíř, 5 David Straka – 15 Marek Viták,
7 Matěj Komanec, 3 Martin Viták, 4 Michal Malý,
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. Můžete zkusit štěstí v některém z kvizů, hlasovat v anketách nebo navštívit třídní sekci na www.modrysvine.com/trida.

Dotazník: Richard Duben
Věk : 20 let
znamení: Panna
Jakému klubu u nás a v zahraničí fandíš?
SK Slavia, HC Slavia, v zahraničí Arsenal, Chelsea
Tvůj oblíbený fotbalista u nás a v zahraničí?
U nás těžko říct, asi Kulič, v zahraničí Čech, Henry,
Rosický, Ronaldinho, Nedvěd
Jaký další sport kromě fotbalu preferuješ?
volejbal, hokej
Kdo je podle tebe největší fotbalová legenda?
Pavel Nedvěd
Sázíš?
Párkrát jsem to zkusil, ale nevyšlo to...
Zamilované jídlo? Pokud není "od maminky",tak
v jaké restauraci si ho dáš nejraději?
Svíčková, špagety, pizza, jakýkoli maso od kosti:-)
Máš oblíbený alkoholický nápoj?
Pivo (nejlepší je Budvar!!!), víno, zelená
Co si vybereš - Pepsi Colu, Coca Colu, Kofolu?
Coca Colu, Kofola je příšerný pití...
Jaký film považuješ za nejlepší?
Pokud mám vybrat jeden, tak Forrest Gump
Oblíbená herečka nebo modelka?
Catherine Zeta-Jones, Iva Kubelková, Petra Němcová
Blondýny, brunety nebo rusovlásky?
Tak to se přiznám, že na tom mi až tolik nezáleží. Je
ale pravda, že blondýnky jsou asi nápadnější. Takže
když jdou po ulici vedle sebe dvě pěkný holky a jedna
z nich je blondýna, tak tý si všimnu asi jako první...
Který deník preferuješ?
Hospodářské noviny
Vysněné auto?
Trojkovej bavorák...:-)
Tvůj ideální den?
Ježiš, to jsou otázky... Vstát tak kolem poledne, potom
vyrazit ven, někam za sportem nebo do přírody a večer zajít do hospy s kámošema...:-)
Oblíbená hudba a kapela?
taneční hudba, dance, trance. Ze skupin Scooter, pak
DJ Tiesto, Armin van Buuren, ATB
Nejmilejší barva?
modrá (nemá to spojitost s barvou našeho klubu:-))
Kam do světa by jsi nejraději jel?
takových míst je víc... Tichomoří, Severní Amerika a
Jižní Amerika, Egypt, Řecko...
Je nějaký speciální, třeba i bláznivý zážitek, který
si přeješ v životě prožít?
Postoupit se Sviněma do 1. ligy...:-D
PRO ČTENÁŘE ČASOPISU SWINSTVO:

Koktejl
Znáte dobře Modrý Svině?
V této rubrice se objevují otázky odkazující na historii našeho klubu v Hanspaulské lize. Správnou
odpověď na danou otázku naleznete vždy v následujícím čísle našeho časopisu.
Otázka č.3: Jen jediný ze všech hráčů, kteří kdy
prošli naším klubem, se může pyšnit bilancí více než
jednoho bodu na zápas. Je to:
a) Matěj Kuncíř
b) Martin Mates
c) Tomáš Rosenberger
Správná odpověď z minulého čísla: B

Výdaje na jarní sezónu
Oproti původním předpokladům se podařilo udržet výdaje na klub na stejné výši jako v uplynulé sezóně a i díky odměně za druhé místo
v lize zůstanou nepopulární příspěvky na hodnotě 300Kč. Vyplynulo to ze závěrů třetí klubové schůze ze 2. prosince 2006.
Startovné na sezónu Jaro 2007 - 2400 Kč
Správa internetových stránek
- 300 Kč
Odměna za 2. místo v lize
+ 400 Kč
Odměna rozhodčím za pískání
- 900 Kč
Startovné v Ligovém poháru
- 400 Kč

V příštím čísle vám přineseme:
Rozhovor s Matějem Komancem
Analýzu našich šancí v sedmé lize
Dotazník Davida Straky
Reportáž z vybraného přípravného utkání
a mnoho dalšího…
Další Swinstvo vyjde koncem března 2007
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