


 
 

   

„Já o týmech nevím nic, nejsem Ota. 

Myslím si ale, ţe kdyţ uţ jsme se tam 

dostali, tak se nenecháme hned vyřadit...“ 
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Úvodník Honzy Voldána 
 

Milí čtenáři, 

  

       Vítám Vás na startu další sezóny u naše-

ho Swinstva. Podobně jsem Vás jiţ oslovoval 

několikráte, ale poprvé se za naším vzhlíţe-

ním k nové sezóně neskrývá touha postoupit 

do sedmé ligy. Tam uţ totiţ jsme! Je to po-

prvé, kdy musíme na startu sezóny myslet na 

postup do ligy s pořadovým číslem šest... 

       Jiţ v pátek třináctého vyběhneme na hři-

ště a budeme se prvně bít o postup do vytou-

ţené šestky... Nebo půjde pouze o udrţení a 

zaklíčování našeho týmu v sedmé lize? Nad 

naší cestou do „sedmičky“ a budoucími vy-

hlídkami se zamýšlí Ota v tématu čísla. V do-

tazníku došla řada na našeho benjamínka 

Davida Straku a já jsem si popovídal s Matě-

jem Komancem. S Matějem se sice nedá moc 

probírat průběh posledních sezón, ale to nám 

vůbec nevadilo. 

       Rozhovor s ním mi připomněl, proč jsme 

Svině zakládali. Jako parta kamarádů, co 

chtěla odolat rozprsknutí se naší skupinky po 

maturitě. Je to jiţ čtvrtý rok, co se Modrý Svi-

ně bijí o místo na slunci a v průběhu této se-

zóny to budou tři roky od chvíle, kdy jsme se 

z gymnázia rozešli do světa. Prošli jsme za tu 

dobu určitě nelehkou cestu, ale ať to vidím 

jakkoliv, tak Svině svůj primární úkol, kterým 

bylo neztratit kontakt mezi sebou, zvládly a 

dokonce do svého kolektivu začlenily další 

hráče. Kdokoliv, kdo se z nějakého důvodu 

musí z našeho kruhu stáhnout, najde vţdy mí-

sto, kam se můţe vrátit, právě Modrý Svině! 

       V pátek 13. dubna, tedy čtyři roky a jede-

náct dní po prvním památném zápase s Ju-

ventusem Pivus nastoupíme ke sto třetímu li-

govému utkání a započneme devátou sezónu 

v Hanspaulce. Ať nám v ní přeje štěstí a Vám 

všem také. Mějte se svinsky dobře... 

                                                          
                  ...za redakci Váš  Honza Voldán 

Krátké zprávy 
 

Ligový pohár: Fantazie i ostuda! 
 

     Rozporuplný dojem zanechaly Modrý 
Svině v letošním ročníku Ligového poháru. 

V prvním kole jsme jako tradičně podali vý-

borný výkon a tentokrát jsme ani nemuseli 

spoléhat na penaltový rozstřel. Chybující o-

brana Angmaru nám totiž nabídla dostatek 

možností ke skórování. Po bezbrankovém 

prvním poločase jich využili postupně dva-

krát Matěj Kuncíř, Ota a na závěr Tomáš. 
Na našem postupu u nic nezměnil ani čest-

ný úspěch soupeře v závěru. 

     Ovšem veškerý dobrý dojem jsme totál-

ně zazdili o tři neděle později. Vinou růz-

ných absencí a dalších nepředvídaných o-

kolností jsme nedokázali dát vůbec dohro-

mady sestavu a s třetiligovými UTS Vršovi-

ce prohráli kontumačně 0:6. Opticky to vy-
padá možná lépe než předpokládaný reálný 

výsledek na hřišti, vždy je ale lepší utrpět 

debakl než vzdát zápas dopředu…  

 

Jirka Dymák jednou ze Sviní! 
 

     Jak už jsme avizovali v minulém čísle, 

posílil pro jaro naše řady Jirka Dymák, 

který přišel jako volný hráč z momentálně 
neexistujících Dragers. Jeho úkolem bude 

nahradit typologicky podobného Marka a 

také Richarda, který sezónu vynechává. 

Svými prozatímními výkony však očekává-

ní vysoce převyšuje, byl naším nejlepším 

hráčem na Svině Cupu, své kvality však 

stihl prokázat i v poháru a obou odehraných 

přátelských utkáních. 

 

Vcelku vydařený Svině Cup 
 

     Druhou březnovou neděli se sjelo do are-

álu ZŠ Glowackého to nejlepší z Gymnázia 

Ústavní, aby změřilo síly v prvním ročníku 

Svině Cupu. Přes drobné administrativní 

problémy s obsazením druhého hřiště se tur-
naj nakonec odehrál podle plánu a podle o-

čekávání si vavříny prvenství odnesl Ústa-

van. Na Svině zbylo pouze pomyslné stří-

bro, přesto s tímto výsledkem vládla spoko-

jenost, všechna utkání jsme odehráli na hra-

nici možností. Vzhledem k veskrze pozitiv-

ním ohlasům to jistě nebyl poslední ročník, 

za rok se v Bohnicích zase shledáme... 

 

 

 



 

 

Téma čísla… 
 

Sedmička? Prioritou je záchrana 
 

       Snad ještě nikdy nebyla zimní přestáv-

ka tak dlouhá! Po nekonečných devatenácti 

týdnech nuceného nicnedělání opět započne 

tuhý boj o ligové body a Modrý Svině u to-

ho samozřejmě nebudou chybět, poprvé ov-

šem coby účastník sedmé ligy. Vyšší soutěž 

s sebou přináší mnoho nového, ale zejména 

velká očekávání. Podaří se nám v poklidu 

udržet sedmičku i pro podzimní sezónu, 

přimícháme se dokonce do postupové hry 

nebo nás čeká tuhý boj o záchranu? 
       I když základní osa týmu zůstala beze 

změny, událo se toho přes zimu celkem dost. 

Richardovi nedovolí na jaře hrát stres z matu-

rity, Marek odešel do týmu PRKA a o dlouho-
dobé absenci Jakuba se vědělo už s předsti-

hem. Přišel nám tak vypomoci Jirka Dymák a 

už příprava naznačila, že pro nás bude více 

než posilou. 
       Co nás v sezóně čeká a nemine? Na úvod 

soutěže nás na Pankráci prověřili Bruchos, 

kteří by papírově měli patřit k lepším týmům 

naší skupiny. Hovořit o tom, jak moc by byl 
pro nás dobrý start důležitý, je zbytečné, bo-

hužel se nám nezadařilo, ale sezóna bude ještě 

dlouhá. 

       První důležitá změna oproti zažitým 
pořádkům je známé fotbalové pravidlo, že ne-

ní slabých soupeřů. Neexistují záchytné body, 

kde by byla výhra jistá, žádný soupeř nám 

nedá body zadarmo. Takže co si neuhrajeme, 
to mít nebudeme. A jelikož prioritou a hlav-

ním cílem sezóny je sedmičku udržet, tak bu-

deme těch bodů potřebovat minimálně devět. 

       Ale ani na jaře nebude nouze o pikantní 
utkání se starými známými. Pět ze zbývajících 

deseti soupeřů už jsme v lize v minulosti pot-

kali a jeden z nich nás čeká dne ve třetím ko-

le. Třetím proto, že dohrávka kola prvního 
s Torpédem Hulín nás čeká v polovině května. 

Na Podvinném Mlýně přivítáme Virtuosi, je-

diný tým, který skončil v postupové sezóně 

v tabulce nad námi. Navíc mu máme co 
vracet, ze vzájemného duelu jsme si odvezli 

debakl 1:7. 

       Zdaleka nejdůležitější však bude následu-

jící dvojzápas ve Kbelích, kde nás čekají papí- 

rově slabší AC/DC a domácí kbelská Santa 

Tranta. Minimálně tři body z těchto utkání pro 

nás mají zásadní význam, naopak pokud by-
chom v nich neuspěli, budeme mít velké sta-

rosti se záchranou. 

       Po zmiňované dohrávce s největším favo-

ritem skupiny, mimochodem jediném utkání 
na umělce, se vrátíme zpět na „Podviňák“. A 

hned nás čeká další šťavnatý souboj, Polární 

záře s Ondrou Matějkou v sestavě. I tady jsou 

dva body povinností, ale ani ne tak kvůli síle 
soupeře, Polárníci totiž v prvních dvou kolech 

nezaváhali. V tomto případě jde o prestiž, vý-

hra nad týmem, kde působí bývalý spoluhráč, 

vždycky hřeje dvakrát. 
       I v dalších dvou kolech narazíme na zná-

má jména, jak Výtržníku, tak Nalejtu máme 

co vracet, v sezóně Podzim 2005 jsme proti 

nim neuspěli, teď snad dozrál čas na odvetu. 
Poslední výlet do Kbel bude trochu exkurzí do 

neznáma, Odlehlá je dost nevyzpytatelný sou-

peř, který navíc tou dobou může mít ještě po-

stupové ambice. 
       Co se týká kbelského hřiště, tak to prošlo 

několika příjemnými změnami a vzhledem 

k tomu, že na Podvinném Mlýně se na podzim 

už zřejmě hrát nebude, má ambici stát se na-
ším domácím „stadionem“. Zázemí je na vel-

mi dobré úrovni a poté co se zlepšilo i okolí 

hřiště, jedná se v současnosti o zřejmě nejlep-

ší areál mimo umělek. 
       Ani poslední utkání se známým soupeřem 

nebude vůbec jednoduché, PNN CK je sice 

papírově outsiderem skupiny, ale bude prav-

děpodobně ještě bojovat o záchranu jak víme, 
tak na Pankráci stačí na výhru i jeden náhod-

ný gól, Prosím, nesmějte se i Bruchos jsou 

toho důkazem. V derniéře se ve stejném areá-

lu utkáme poslední červnový pátek se Sorbi-
nem a kdo ví, jestli to nebude souboj o přežití. 

       Skupina je celkově dost vyrovnaná, každý 

bod nakonec může být ten rozhodující. Pokud 

ale podáme v defenzivě minimálně stejný vý-
kon jako proti Bruchos a zlepšíme přechodo-

vou fázi a finální přihrávku, neměl by se nás 

boj o záchranu týkat. Jenže jak víme, v Hans-

paulce není jistého vůbec nic...                   otd 
 

 

 

 



 

 

Vyzpovídali jsme… 
 

Matěj Komanec 
 

20. 9. 1984 

post: útočník 

číslo dresu: 7 

v týmu od: září 2003 

Honza Voldán  

hrůza. Mimoto ta zmíněná asistence měla být 

střela na druhou stranu brány... (smích) 

Vysvětlení pro čtenáře, kteří tě nikdy nevi-

děli hrát: Matěj dělá. jakoby na hřišti nebyl 

a neuměl kopnout do míče, ale je občas na 

tom správném místě a ač vypadá, že ten míč 

netrefí, dokáže ho trefit dostatečně šikov-

ně. Minimalista, kterému se daří, když do-

razí. Říkám to správně? Který z profesio-

nálních hráčů se ti svou hrou zamlouvá? 
Docela trefné. U mě byl vţdycky problém, ţe 

jsem se bál osobních soubojů. To uţ se docela 

lepší, chce to víc dravosti. O své hře hlavou 

radši nemluvím, ale jinak se mi docela daří. 
Mám asi štěstí. Profesionální fotbal teď moc 

nesleduji, zase za to můţou ţenský. Oblíbený 

hráč? Dřív se mi líbil Inzaghi. Ten moc nebě-

hal, stále byl v ofsajdu a pak dal tu a tam gól.  

Tak to jsme vcelku zajedno, protože přesně  

Inzaghi mě vždycky napadne, když bych tě 

měl k někomu přirovnat. Pořád tu ve vzdu-

chu krouží slovíčko „ženský“. Myslíš, že na 

tebe mají špatný vliv vzhledem k fotbalu? 

Nepodporují tě snad v hraní za Svině? 

Tak špatný vliv zase nemají. Moje slečna nyní 

i přistoupila na tu velkou sázku. Teda doufám, 
ţe to platí! Problémem je jen vzdálenost a to, 

ţe dojíţdím. Dokonce mě nechá koukat i na 

hokej. Určitě ji dotáhnu někdy i fandit.  

Myslíš pokračování podzimní sázky? My 

budeme jedině rádi, když přijde fandit... 

Ano, přesně tu sázku myslím. Fandit bude mu-

set, aţ někdy přijede.  Ať ví, před kým bude 

později lítat ve spodním prádle... (smích) 

Aby pak ještě svojí účast neodvolala. Dívky 

šly do plavek, protože jsme v podzimní se-

zóně postoupili do sedmé ligy.  Jak vidíš na-

ší nadcházející sezónu? 
Já o týmech nevím nic, nejsem Ota. Myslím si 

ale, ţe kdyţ uţ jsme se tam dostali, tak se ne-

necháme hned vyřadit. Mimo to, rozdíl v kvali-

tě 8. a 7. ligy nebude, dle mého soudu, skoro 
ţádný. Moc rád bych přispěl k našemu udrţení 

a slečna sázku neodvolá. Doufám... 

Zkusíš konkrétní tip na naše umístění? 
Myslím, ţe někde kolem středu tabulky. Snad 
nebude třeba bojovat o záchranu. 

Říkáš, že o týmech nic nevíš. Tušíš tedy, že 

v sezóně svedeme souboj i se současným 

klubem Ondry Matějky?  
O tom nevím. Pouze vím, ţe Marek Viták zalo- 

Drobný a nenápadný hráč, který ale 

dokáže vystrčit růžky, když na to přij-

de. Po prvních třech sezónách se jeho 

účast smrskla na minimum. Proč je to-

mu tak a rýsuje se zlepšení? Jak se mu 

dnes daří a proč se v celém povídání 

pořád opakuje slovo „ženská“? To vše, 

ale i vzpomínky na léta minulá najdete 

v rozhovoru s Matějem Komancem. 
 

Začnu trochu záludně. Vzpomeneš si, kdy 

jsi dal svůj poslední gól v lize? 
To bylo uţ hodně dávno. Pamatuji si postupo-

vou přihrávku, ale kdy jsem dal poslední gól, 

to netuším. Ani nevím, kolik jsem jich dal. 

Vlastně vzpomínám, ţe mě Matěj trefil do po-
zadí a odrazilo se to do brány. To byl asi po-

slední. Myslím, ţe to bylo tak dvě sezóny zpět. 

Skoro, bylo to na jaře 2005. Posledních pár 

sezón hodně často chybíš. Za minulý rok 

máš v lize odehrány pouze 3 zápasy. Můžeš 

pro čtenáře objasnit, čím to je? 

Tak to jsem se skoro trefil. Můţou za to ţen-

ský, kdo jiný. Jelikoţ si stále nemůţu v Praze 
vybrat, tak pořád dojíţdím. Takţe o víken-

dech čas téměř není, a kdyţ zápas není o ví-

kendu, tak mám školu. Tu mám vţdycky ve-

čer, protoţe ráno prostě spím. Stále doufám 
ve zlepšení mé účasti, ale třeba příspěvky 

platím poctivě. Někdy... (smích) 

Chápu. Tobě by se hodilo, aby liga probí-

hala celorepublikově. 
Spíš aby postupně měnila působiště. Časem 

se do té Prahy trefím. Teď to zatím nehrozí. 

My bychom taky rádi viděli tvoji častější 

účast, protože i při slabé docházce dokážeš 

výsledkově pomoci. Jedno z těch tří utkání 

v minulém roce bylo právě to postupové, 

kdy jsi tým zmíněnou asistencí probral k 

dobrému výsledku. Ukáže se letos Matěj 

Komanec a přispěje nějakým tím bodem? 

Doufám, ţe ano. V této sezóně doufám v polo-

viční účast. Jen ten fotbal uţ moc neumím. Aţ 



 

 

 
 

ţil svůj klub. Ondrovi nakopeme pozadí, teda 

chci říct tým. Alespoň nás to vyhecuje.  

Přesně tak. Teď trochu změníme téma. 

Svině se chystají po pár putovních letech 

opět vrátit soustředění do osvědčené loka-

lity, kde právě označení pro naše letní po-

byty vzniklo, a to na Úštěk! Doufám, že 

tvoje účast je samozřejmostí, ne? Minulý 

rok jsi prvně chyběl. Důvody byly vážné? 

Důvodem byla, jak jinak, opět ţenská. Letos 
dorazím skoro na celou dobu. Nevěděl jsem, 

ţe se jede na Úštěk, ale to mě neskutečně těší. 

Určitě tam musím být. Pořádně stmelit týmo-

vého ducha... (smích) 

Netušil jsem, že v době, kdy je vše naplá-

nované, může být někdo, kdo neví kam se 

jede. Ano, vracíme se na „místo činu“... 

Když jsme u povinností. Uvidíme tě v pá-

tek při začátku sezóny na hřišti? Nebo pa-

dne opět slovo začínající na „ž“? 

Já jsem mimo dění a budu to muset napravit. 

Jinak první zápas ale nestíhám a důvodem je 
opět ţenská. A k tomu místu činu. Snad uţ si 

nás nepamatují. Vzpomínám jak tam nějaký 

hovada přinesly tu lavici. To uţ bylo moc. 

No a ti páni, co si pro ní přišli, nechtěli vů-

bec uvěřit, že nám jí před ty chatky dal ně-

kdo cizí. Někde taky máme ještě tu znač-

ku... Ale k věci. Kam se tedy v pátek tři-

náctého vydáváš?  
Typicky na víkend za slečnou. Snad mi to da-

tum nepřinese něco zlého. Třeba dítě. To uţ 

bych si fotbal pustil maximálně tak doma 

v televizi, ale to dost předbíhám. Značky ji-
nak sbírám v kůlně, jenţe to uţ je jiné téma. 

Matěj je sběratel značek?    

Pár jsem jich uţ donesl. Jednu i před kino. 

Nechci ale, aby si případný čtenář o mě udě-
lal špatný obrázek. Uţ teď moc nepiju a to 

kouření mi zůstalo, abych lépe dýchal. Udr-

ţuju si fyzičku. Narozdíl od většiny spoluhrá-

čů mám i druhý sport k posílení těla i ducha, 
takţe jsem drsně ve formě... (smích) 

Kouření, abys lépe dýchal? Tenhle argu-

ment si musím zapamatovat pro osobní po-

třebu. Co jsi přibral jako druhý sport? 
Od září dělám historický šerm. Kouření se 

snaţím omezit, ale jak kaţdý ví,  je to těţké.  

Popíšeš nám to blíž? To šermujete v dobo-

vých kostýmech nebo dokonce brněních a 

předvádíte třeba nějaké scénky? 

Děláme historický šerm, takţe třeba rekon-

strukce bitev. Teď nedávno jsem mlátil husity 
u Sudoměře, mávám mečem a tak. Dobové ko-

stýmy máme ve skupině, ale já si je zatím jen 

půjčuji. Scénky dělá scénický šerm. Celé to ale 

vyjde dost draho. Jen meč stál čtyři tisíce. 

Promiň, ale vzhledem k tvé subtilní postavě 

si tě při tom neumím moc představit. Seděl 

by mi maximálně nějaký mušketýr v uni-

formě, ale kdokoliv více obrněný, byť třeba 

jen husita, už dost těžko. Stojí to kromě pe-

něz i hodně domácího úsilí, ne? Co vím, tak 

lidé, co se zabývají něčím podobným si do-

ma různé věci i vyrábějí, například drátují 

košili. Podobné vymoženosti taky nosíš? 

Já jsem křiţák, ne husita. Takţe jsem ještě víc 

obrněný. Sotva unesu helmu a krouţky. Na vý-

robu doma moc nejsem a kromě toho to pak 
není ani tak kvalitní práce.  Taky nevím, jak v 

tom budu vypadat, aţ bude výstroj kompletní a 

jestli to vůbec unesu. 

Takže máš něco jako tréninky každý týden?  
Tréninky mám třikrát týdně. Narozdíl od fot-

balu, kdy jsme se sešli jen občas, je tohle pra-

videlná fyzická činnost. Snad mi to krapet pro-

spěje i do Sviní a budu o něco zdatnější. 

To vše znamená docela zápřah, nejen fy-

zicky a duševně, ale opět i časově. Jak to 

všechno včetně slečny mimo Prahu kombi-

nuješ se školou? Co přesně studuješ? Ať 

jsou čtenáři v obraze... 

Studuji třetím rokem elektrotechniku na ČVUT 

jako Martin Viták. Letos budu snad bakalář. 

Školu mám dvě odpoledne týdně, slečnu o ví-
kendech, šerm v pondělí dvakrát a ve středu 

jednou. Naštěstí mám docela volno a stíhám 

vše krásně. Uţ jen doladit ty pátky na fotbal... 

Co přesně z tebe bude za bakaláře? Chceš 

pokračovat na magistra nebo snad už do 

práce? 

Práci odkládám, co to jde.  Tak  mě snad vez-

mou dál, i kdyţ můj průměr je skoro horší neţ 
Martinův průměr branek na zápas, ale uvidí-

me. Jinak budu něco jako bakalář ve sdělovací 

technice, mobily a tak podobně. 

Martinův průměr je 3,26 obdržené branky 

na zápas. To nám asi jednou budeš poslou-

chat telefony a odírat nás o peníze za kon-

takt s našimi blízkými. Tak ti přeji ve všem 

hodně zdaru a taky více volna na Svině! Dí-

ky za rozhovor.     



 

 

Naše reportáž 
 

Premiéra bez gólů i bodů 
První utkání v sedmičce, první inkasovaný gól, 
první porážka. A jen tak mimochodem i první 

Vítkův zápas v roli kapitána. Toť jen krátké su-

mmary pátečního podvečera na pankrácké pláni. 

Z tradiční sestavy chyběl pouze nemocný Pavel, 
ale vzhledem k výkonu Michala jsme toto osla-

bení v podstatě nijak nepocítili. Naopak po delší 

pauze se opět objevil Honza a první oficiální 

start si připsal Jirka, které ho jsme stihli zaregis-
trovat na poslední chvíli. 

Náš soupeř si v prvním kole připsal na konto 

porážku, bylo tedy jasné, že pokud se nechce 

dostat do problémů hned na začátku soutěže, 
bude muset v tomto zápase bodovat. To jsme 

ale samozřejmě chtěli i my, proto by se dal oče-

kávat ofenzivní fotbal. Ovšem opak byl prav-

dou. Už při prvním pohledu na hřiště bylo víc 
než jasné, že tohle o fotbale moc nebude. Pan-

krác je vpravdě „důstojným“ nástupcem karlín-

ského tankodromu. Mrňavé hrbolaté hřiště, kte-

ré ještě navíc vzhledem k pěknému počasí hod-
ně prášilo. 

Ještě k tomu široko daleko žádná zábrana, takže 

bylo nasnadě, že tohle bude hlavně o prvním 

gólu. A dal ho samozřejmě soupeř. První střelu 
na branku ve třetí minutě Michal ještě vyrazil 

mimo, v minutě sedmé už ale udeřilo. David 

v roli posledního nezpracoval ideálně balón, 

v souboji o míč přišel, snažil se reklamovat faul, 
jenže to už šel protihráč od půlky sám a Michal 

neměl nárok. Hotovo, vymalováno. 

Soupeř dosáhl toho, co chtěl a teď už mu stačilo 

pouze bránit. Do poločasu se tedy ještě snažil o 
něco v útoku, jenže rezultátem byl pouze jeden 

větší závar po sérii tří rohů, kde nás podržel Mi-

chal. Naopak my jsme šance lehkovážně zaha-

zovali. Honzovu překvapivou příhru ideálně ne-
zakončil Martin, střely po rozích létaly mimo, 

po chybě jinak spolehlivého gólmana Bruchos 

netrefil opět Martin volej podle svých představ, 

Tomáš trefil po autu Davida tyčku. Kapitola 
sama pro sebe byla naše přečíslení, dvakrát 

jsme šli dokonce ve třech na jednoho obránce, 

ale nikdy jsme nedokázali dát finální přihráv-

ku. 
Taktika do druhé půle byla u obou týmů jasně 

čitelná. My museli hrát, protože jsme potřebo-

vali dát gól, soupeři stačilo zakopávat, odko-

pávat, natahovat čas, což mu hřiště bohužel u-
možňovalo. A my hráli do plných, což nám sa-

mozřejmě nejde. Přesto šance byly. Hned po 

rozehrávce se Martin probil skoro až k brance, 

opět Martin po vysunutí od Petra napálil z ú-
hlu pouze brankáře, stejným způsobem skon-

čilo i několik dalších šancí. Střely mimo se ani 

nedají počítat, pro zakopnuté balóny jsme na-

běhali hezkých pár stovek metrů. 
A soupeř? Hrál v klidu to, co potřeboval, do-

předu se moc netlačil, posledních deset minut 

hrál i při vlastních rozích na tři obránce vzadu, 

přesto dokázal trefit tyčku a v klidu ubránit ví-
tězství. My odjížděli z Pankráce s prázdnou... 
 

Hodnocení utkání: Stokrát omleté, přesto bo-
hužel stále aktuální. Všechno je v našem pří-

padě o první brance. Pokud ji dáme my, jsme 

schopni porazit kohokoliv, pokud inkasujeme, 

jdeme ke dnu. Chybí sebedůvěra, balóny od-
skakují, mezihra se nedaří, šance nedáváme. A 

přicházíme tak o body. Všechno je to v hlavě, 

nevěříme si, přitom máme na to, abychom vý-

sledek otočili. Bruchos byli určitě k poražení, 
ale co je nám platné, že jsme byli celý zápas 

lepší, když nedokážeme dát gól... 
 

Modrý Svině  -  Bruchos HFC   0:1  (0:1) 
hráno 13.4. na Pankráci 

Sviňmetr: 5 sviní, nejlepší hráč: Michal Malý 

Sestava Modrých Sviní: 1 Michal Malý – 5 David 

Straka, 44 Matěj Kuncíř, 11 Vítek Zahradník, 2 Ota 

Duben, 14 Honza Voldán – 10 Tomáš Rosenberger, 

15 Jirka Dymák, 8 Petr Gregor, 3 Martin Viták 
   

WWW.MODRYSVINE.COM    

 

Navštivte oficiální internetové stránky našeho klubu! Naleznete zde 

články o všech utkáních, profily hráčů, podrobné statistiky a mnoho 

fotografií. Můžete zkusit štěstí v některém z kvizů, hlasovat v anke-

tách nebo navštívit třídní sekci na www.modrysvine.com/trida.  

 

 

http://www.modrysvine.com/


 

 

 
 
 

Dotazník: David Straka Koktejl 
Věk : 16 let                     znamení: Lev 
  

Jakému klubu u nás a v zahraničí fandíš? 
Sparta Praha, Valencia CF, AS Roma, Manchester 

United 

Tvůj oblíbený fotbalista u nás a v zahraničí? 
Jan Šimák, Cristiano Ronaldo, Ricardo Quaresma, 

David Villa 

Jaký další sport kromě fotbalu preferuješ? 
florbal 

Kdo je podle tebe největší fotbalová legenda? 

George Best 

Sázíš? 

Sázim, sklízím... 

Zamilované jídlo? Pokud není "od maminky", 

tak v jaké restauraci si ho dáš nejraději? 

bramborový knedlíky, špenát a nějaký dobrý maso, 

od babičky... 

Máš oblíbený alkoholický nápoj? 

Tequila, B52 

Co si vybereš - Pepsi Colu, Coca Colu, Kofolu? 

Coca Cola 

Jaký film považuješ za nejlepší? 

Trilogii Slunce, seno... 

Oblíbená herečka nebo modelka? 

Moje kamarádka...:D 

Blondýny, brunety nebo rusovlásky? 

bloncky, někdy brunety... 

Který deník preferuješ? 
Sport 

Vysněné auto? 

Ţlutej trabant 

Tvůj ideální den? 

Kdyţ není škola... 

Oblíbená hudba a kapela? 

Je mi to nějak jedno... DJ Tiesto? 

Nejmilejší barva? 
modrá 

Kam do světa by jsi nejraději jel? 

Byl sem v Americe a to mi stačí 

Je nějaký speciální, třeba i bláznivý zážitek, 

který si přeješ v životě prožít? 

vyhrát 1. hanspaulskou ligu Otovým gólem...:-) 

 

PRO ČTENÁŘE ČASOPISU SWINSTVO:  
 

 

 

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.4: Během čtyřletého působení v Hans-

paulské lize se podařilo vstřelit tři branky v jednom 

utkání a dosáhnout tak hattricku celkem sedmi hrá-

čům, dva skórovali v jednom zápase dokonce čtyři-

krát. Kdo však byl úplně prvním autorem hattricku 

v historii klubu a proti kterému soupeři se tak stalo?  
 

a) Martin Mates proti Pivnici u Zpěváčků 

b) Matěj Komanec proti FC Dragers 

c) Petr Gregor proti Pivoji ZM 
 

Správná odpověď z minulého čísla: A 
 

Kalendář akcí na jaro 2007 
13.4. 18:15 Bruchos HFC – Pankrác 
20.4. 18:15 Virtuosi FC – Podvinný Mlýn 

27.4. 18:15 AC/DC FC – Kbely 

29.4. 17:30 pískání – Riegrovy sady 

  4.5. 17:00 Santa Tranta PC B – Kbely 
11.5. 16:45 Torpédo Hulín – Zákostelní 

14.5. narozeniny Honza Voldán (22) 

14.5. 18:15 pískání – Hagibor 
18.5. 19:30 Polární záře – Podvinný Mlýn 

25.5. 19:30 Výtržník HFC – Kbely 

  1.6. 17:00 Nalejto 1.FC – Podvinný Mlýn 

  7.6. 17:00 Odlehlá AC – Kbely 
14.6. 17:00 CK PNN – Pankrác 

23.6. narozeniny Pavel Řeháček (18) 

29.6. 19:30 Sorbino – Pankrác 

30.6. 15:00 slavnostní ukončení sezóny 
 

V příštím čísle vám přineseme: 
 

Rozhovor s Jirkou Dymákem 
 

Podrobné hodnocení jarní sezóny 
 

Dotazník Matěje Kuncíře 
 

Reportáž z posledního utkání sezóny 
 

Plakát Tomáše Rosenbergera 

 

a mnoho dalšího… 
 

Další Swinstvo vyjde během července 2007 

 



 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Michal Stodola     
 

sezóna klub zápasy góly asistence body 

P2003 Modrý Svině 7 0 0 0 

J2004 Modrý Svině 4 2 0 2 

P2004 Modrý Svině 6 2 0 2 

J2005 Modrý Svině 3 1 0 1 

celkem  20 5 0 5 

 


