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„Kdyby všichni hráli uvolněně, 

  bylo by to o něčem jiným. 

 To si potom člověk víc dovolí 

a víc mu toho taky vyjde.“ 

Vyzpovídali jsme… Richarda Dubna   Strana 8 
 

 

    

 

Pouze souhra šťastných náhod 

udržela Modrý Svině v sedmičce. 

Co se stalo s vítězným týmem? 

  Téma čísla… Proti všem předpokladům   Strana 3 
 

 

 

 

Derniéra „na úrovni“... 
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Dotazník…Matěj Kuncíř      Strana 10 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

Úvodník Honzy Voldána 
 

Milí čtenáři,  
       vítám Vás u dalšího čísla našeho klubo-

vého časopisu. Léto je v plném proudu, kou-

paliště praskají ve švech a Hanspaulská liga 

si uţívá svojí přestávku. Modrý Svině jiţ upí-

nají všechen svůj zájem k nové podzimní se-

zóně. Na té uplynulé toho totiţ mnoho k ra-

dostnému vzpomínání není. Nepříjemný pocit 

z ní jsme snad hodili za hlavu na jiţ šestém 

„Úštěku“ neboli letním soustředění, jeţ do-

stalo přezdívku podle místa svého vzniku. 

       Právě na toto místo jsme se po čtyřech 

letech vrátili a bylo to soustředění opět velmi 

povedené, v duchu  té nejlepší tradice „Úště-

ků“. Avšak jiţ nás zdaleka nebylo tolik do 

počtu a pocit, ţe ty čtyři léta jsou na Úštěku a 

i na nás samých celkem znát, nás trochu 

„pronásledoval“ celým jinak báječným poby-

tem. Zprávu z tohoto soustředění včetně člán-

ku na téma další formy a pokračování této 

tradice přineseme v příštím relativně brzkém 

čísle.   

       Nejpodstatnějším faktem jara ale je, ţe 

se náš tým v sedmé lize udrţel a má ještě šan-

ci sloţit reparát. To, jaká byla první „sedmič-

ková“ sezóna a jak se hráčům dařilo, respek-

tive nedařilo, rozebírá tradičně Ota Duben ve 

svých článcích a v hodnocení sezóny. 

       Toto Swinstvo opět nevznikalo lehce a to 

především díky mému letnímu prázdninovému 

cestování. Tak došlo aţ k tomu, ţe poprvé za 

dobu tvorby tohoto časopisu se rozhovoru 

s hráčem ujal sám právě pracovitý Ota, ale 

není určitě příhodnější osoby k vedení rozho-

voru s vlastním bratrem. Jak to Ota s Ri-

chardem „skoulel“ se dočtete na stránkách 

8-10. Hezký zbytek léta Vám všem a na po-

čátku podzimu u Swinstva zase na shledanou. 
   

Do té doby se mějte svinsky dobře...        
 

...za redakci Váš  Honza Voldán 

Svinské aktuality 
Konečně máme domácí hřiště! 
Další důležitá meta zdolána! Po devíti sezó-

nách pendlování po pražských pláccích na-

šly konečně Modrý Svině svůj domov. Dál 
už nebudeme běhat pro zakopnuté míče na 

Pankráci ani mezi zuby skřípat škváru jako 

na Hagiboru. Kbelské hřiště nabízí veškerý 

komfort, funkčními sprchami a prostornými 

šatnami počínaje a dobrým spojením a 

levným pivem v místní hospodě konče. Hři-

ště je sice malé, ale rovné a naší hře vyho-

vuje. Navíc v dohledné době by zde měla 
být položena umělá tráva, která této lokalitě 

dodá ještě více na atraktivitě. Snad nám náš 

nový stadion přinese hodně štěstí a hlavně 

úspěšných zápasů. 
 

Odchody a návraty - bilancování 
 

Vpravdě nečekaný návrat Michala Stodoly 

je z hlediska kádrového pohybu prakticky 

jedinou pozitivní zprávou. Pokud vynechá-

me Jirku, s jehož odchodem musíme stále 

počítat, jde o samé nepříjemné počty. S co-

mebackem už nepočítá Vojta, ani na pod-

zim se v modrém neobjeví Jakub Růžička, 
podle našich informací však existuje jistá 

naděje na jeho návrat na příští jaro. Aktivně 

s Hanspaulkou končí Richard, minimálně 

podzim vzhledem k termínovým kolizím 

s velkým fotbalem nebude hrát David, o 

Honzovi ani nemluvě. Je tedy docela dobře 

možné, že se během léta připojí k týmu ně-
jaká nová akvizice, pravděpodobně v útoku. 
 

Soustředění: letos naposled? 
 

Někomu to může přijít překvapivé, pro ně-

koho jde pouze o logické vyústění situace. 

Faktem je, že tradiční letní pánská jízda ali-

as „soustředění“ se letos konalo zřejmě na-

posled. Může za to na jednu stranu nedosta-

tek času některých lidí, na druhou určitá ne-

chuť obětovat trochu času společné akci. Na 
letošní akci pod heslem „Návrat ke koře-

nům“ vyrazila po letech znovu na Úštěk už 

pouze šestice nejvěrnějších, která udržuje 

již letitou tradici při životě. Vše ovšem na-

značuje tomu, že jde o předem prohraný 

boj. Stejným způsobem jsme byli nuceni u-

pustit i od letních turnajů, neboť prakticky 

nebylo možné složit odpovídající sestavu. 
 

 

 



 

 
Téma čísla... 

 

Proti všem předpokladům 
 

       Uplynulou sezónu možná nejlépe cha-

rakterizuje osud pokračování sázky, kte-

rou tým uzavřel v postupovém opojení 

s věrnými fanynkami. Sázku jsme vyhráli, 

odměnu však nikdo neměl odvahu si vy-

brat, protože vnitřně jsme všichni věděli, 

že by nebyla zasloužená. A stejné je to i 

s naším udržením. Dokázali jsme to, ale sa-

mi víme nejlíp, že naším přičiněním to roz-

hodně nebylo. Záchrana totiž byla tak tro-

chu proti všem předpokladům… 
       Udržet se, udržet se, udržet se. Záchrana 
byla alfou a omegou, jediným cílem, který 

jsme si v první sezóně vytyčili. Přitom první 

dva měsíce dávaly naději, že by z toho mohl 

být při troše štěstí i něco víc než jen úporný 
boj o přežití. 

       V přípravě se nám až na první zápas pro-

ti Chroustům dařilo, získali jsme stříbro na 

domácím turnaji a v poháru opět postoupili. 
Ovšem zde přišlo první zakopnutí, na zápas 

druhého kola jsme nedokázali dát dohromady 

sestavu a poprvé se v zápisu našeho utkání 

objevila kontumace ve prospěch soupeře. 
       Na úvod ligové soutěže nás proti Bru-

chos trochu zklamala koncovka, ale stále se 

zdálo všechno relativně v pohodě. Zvlášť 

když pak následovala série tří důležitých, ač-
koli spíše povinných výher. Virtuosům jsme 

na Podviňáku vrátili podzimní debakl i s úro-

ky, v divokém zápase zazářil při svém come-

backu Michal Stodola. 
       Pro další dvě vítězství jsme si zajeli do 

našich oblíbených Kbel. AC/DC nekladli 

vážnější odpor, navíc nám pomohl i špatný 

den gólmana. O týden později jsme se štěstím 
přetlačili Santa Trantu a mohli se radovat, že 

záchrana je blízko. To jsme však netušili, že 

je to radost úplně poslední. 

       Následující těžký los nás totiž srazil do 
bahna, které nás stahovalo s každým zápasem 

hloub a hloub. Na pozdějšího vítěze skupiny 

Torpédo Hulín jsme jednoduše neměli, nebyl 

to však žádný důvod k panice. To ostatně ani 
porážka s dalším postupujícím, Polární září. I 

když v tomto případě jsme se porazili z části 

sami. Už bez přílišného přičinění soupeře 

jsme věnovali body Výtržníku, který mohl 

v klidu využít naší zbytečné pasivity po vy-

rovnávací brance. 
       Hra se nedařila, výsledky nepřicházely, 

stále se však nejednalo o krizovou situaci. Do 

srabu, zato však pořádného, nás uvrhl až trap-

ný druhý poločas proti oslabenému Nalejtu, 
které nás i ve čtyřech přehrávalo a nasázelo 

nám čtyři branky! 

       Sezóna šla ještě v pohodě zachránit, to 

bychom ovšem museli využít dobré první pů-
le proti Odlehlé ke vstřelení více než jednoho 

šťastného gólu. Po vyrovnání těsně po polo-

čase jsme se zbytečně zatáhli a soupeř nás na-

konec umlátil, a to takřka doslova. 
       V tu chvíli už bylo dost jasné, že co se 

týká momentální formy, tak jsme na tom 

z celé skupiny jasně nejhůř, všichni okolo bo-

dovali, paradoxně nám ale i dvě kola před 
koncem stačila jedna výhra ke klidné zá-

chraně. Ovšem to bychom nesměli vyrábět 

takové neuvěřitelné minely v obraně, díky 

kterým se z vítězství nad námi mohli radovat 
i PNN, které bychom za normálních okolno-

stí v pohodě přehráli. Jenže volný pád pokra-

čoval a padák jaksi chyběl. 

       Už jsme se pomalu smiřovali s tím, že 
zápas „o všechno“ se Sorbinem bude dost 

možná naším posledním v této soutěži, ov-

šem zachránilo nás štěstí, v tomto případě te-

dy nedisciplinovanost v delegaci rozhodčích 
v podání Nalejta. K zápasu jsme poté už mo-

hli přistoupit s tím, že „o nic nejde“, a podle 

toho to také dopadlo. Krutý debakl jen pod-

trhl sezónu, o které se nebude rozhodně mlu-
vit jako o povedené. 

       Co musíme změnit proto, aby se něco 

takového už neopakovalo? Zásadním způso-

bem změnit přístup, vrátit se k týmové práci a 
pevné obraně a brankáři jako základu naší 

hry, to výrazně chybělo. Lepší koncovka už 

je evergreenem, minimálně dvakrát nás stála 

body. Osud nám tedy nabídl druhou šanci a ta 
se zkrátka neodmítá. Nikdy totiž nevíme, 

jestli to třeba není šance poslední.              otd 

 

 

 



 

 

Kronika sezóny 

 
 

25.2. – Chroustova lokomot. (Tempo) - Přátelák 
Hodnotit útok je složité, na jednu stranu góly pa-

daly, ale většinu z nich nám soupeř daroval svou 

bohorovností v rozehrávce, než že by šlo o vypra-

cované šance. Co ale nemile překvapilo, spíše ale 

hodně zklamalo, byla práce obrany, v minulé se-
zóně základního kamene naší hry. Nulová poziční 

hra, chaos při přebírání hráčů, několikeré propad-

nutí při rozích a následný brejk soupeřů na jedno-

ho našeho obránce, o desítkách zbytečně zkaže-

ných přihrávek ani nemluvě. Ano, soupeř byl hod-

ně dobrý a i technický povrch hrál pro něj, ale 

právě v těchto zápasech bychom měli vycházet 

hlavně z pevné obrany. Naštěstí šlo jen o přátelák. 
Výsledek: 6:9 (1:3) 
Branky: 38., 48. a 54. Pavel, 14. Martin, 34. Jirka, 58. David 

Sestava: Martin - David, Ota, Vítek, Kunca - Michal, 
             Róza, Pavel               
Sviňmetr: 3,5 svině (slabý průměr) 
 

 
Naše obrana inkasuje první gól v přáteláku s Chroustovkou...                  Foto Lucka 
 

4.3. – Angmar (Zákostelní) - Ligový pohár 

Je vidět, že příprava, byť neúspěšná, měla svůj 
smysl. Od začátku jsme hráli úplně jinak, přesně 

tím stylem, který nám v minulé sezóně přinesl ús-

pěch. Hráli jsme v klidu, bez zbytečných emocí, 

každý věděl, co má dělat a kde má hrát. Když se 

k tomu ještě přidaly nadprůměrné výkony praktic-

ky všech hráčů na hřišti, nebylo pochyb o tom, 

kdo v tomto zápase zvítězí... 
Výsledek: 4:1 (0:0) 
Branky: 33. a 41. Kunca, 46. Ota, 53. Róza 

Sestava: Pavel - Vítek, Ota, David, Kunca - Róza, Jirka, 
              Michal 
Nejlepší zápas: David, Kunca, Ota, Vítek, Jirka 

Sviňmetr: 8,5 svině (super) 

 

18.3. – Arsenal Vodičkova (Zákostelní) - Přátelák 

Výhru jsme si zasloužili víc, o tom není pochyb, 

byli jsme po většinu času lepší a měli jsme daleko 

víc šancí. Ale koncovka byla k pláči. V sedmičce 

budeme hrát proti desetkrát lepším soupeřům, kteří 

nám povolí maximálně dvě tři takové šance za zá-
pas a my je musíme proměnit, pokud máme uhrát 

přijatelný výsledek. Co se týká obrany, tak musíme 

jen doufat, že její průchodnost byla způsobena jen 

absencí Davida s Matějem a tím, že šlo jen o přáte-

lák, neboť ani tady jsme nepodali optimální výkon. 
Výsledek: 4:2 (2:2) 
Branky: 22. a 59. Róza, 13. Ota, 58. Martin 
Sestava: Pavel - Ota, Vítek, Petr, Jirka - Róza, Michal, 
              Martin 
Sviňmetr: 4 svině (slabý průměr) 
 

13.4. – Bruchos HFC (Pankrác) - 2.kolo 
Stokrát omleté, přesto bohužel stále aktuální. Vše-

chno je v našem případě o první brance. Pokud ji 

dáme my, jsme schopni porazit kohokoliv, pokud 

inkasujeme, jdeme ke dnu. Chybí sebedůvěra, ba-

lóny odskakují, mezihra se nedaří, šance nedává-

me. Všechno je to v hlavě, nevěříme si, přitom má-

me na to, abychom výsledek otočili. Bruchos byli 

určitě k poražení, ale co je nám platné, že jsme byli 
celý zápas lepší, když nedokážeme dát gól... 
Výsledek: 0:1 (0:1) 
Sestava: Michal - Ota, David, Vítek, Kunca, Honza - Róza,  
             Martin, Jirka, Petr 
Nejlepší zápas: Honza 

Sviňmetr: 5 sviní (standard) 
 

20.4. – Virtuosi FC (Podvinný Mlýn) - 3.kolo 

Odehráli jsme velmi těžké, i když z určitého pohle-

du i poměrně zajímavé utkání. Dvakrát jsme pro-
hrávali, hra se nám místy nedařila, přesto jsme na-

konec dokázali vůlí výsledek otočit... 
Výsledek: 5:3 (1:1) 
Branky: 18. a 58. Michal S., 40. Róza, 45. Richi, 49. Kunca 

Sestava: Michal - Ota, Petr, Michal S., Kunca - Martin, 

             Róza, Richi, Matěj 
Nejlepší zápas: Richi, Matěj, Michal S. 
Sviňmetr: 7 sviní (velmi kvalitní) 
 

27.4. – AC/DC FC (Kbely) - 4.kolo 

Už dlouho jsme neodehráli tak jednoduché utkání. 

Soupeř byl slabý a sami jsme se divili, jak se mohl 

dostat do sedmé ligy. Je sice pravda, že jsme se ne-

mohli celkem dlouho prosadit gólově a pomohly 
nám až dvě minely soupeřova gólmana, utkání by-

chom ale s jistotou vyhráli i bez toho. 
Výsledek: 3:1 (0:1) 
Branky: 18. a 22. vlastní, 26. Kunca, 40. Róza, 46. Martin 

Sestava: Michal - Ota, David, Vítek, Michal S., Kunca - 

             Róza, Martin, Matěj  
Nejlepší zápas: Martin, Michal, Róza 

Sviňmetr: 8 sviní (velmi kvalitní) 
 

 

 



 

 

 

 

4.5. – Santa Tranta PC B (Kbely) - 5.kolo 
Předvedená hra nic moc, celou první půli jsme se 

nemohli dostat do tempa, málo jsme stříleli a když 

už, tak nepřesně. Naštěstí opět přišly dva slepené 

góly a výhru už jsme pak nějak ukopali.  
Výsledek: 2:1 (0:0) 
Branky: 33. Kunca, 37. Petr 

Sestava: Pavel - Vítek, Ota, Róza, Kunca, Petr - Martin, 
             Jirka, Michal 
Nejlepší zápas: Petr, Pavel 
Sviňmetr: 5 sviní (standard) 
 

11.5. – Torpédo Hulín FC (Zákostelní) - 1.kolo 
Až tento zápas odhalil veškeré rezervy a chyby, 
které utkání s papírově slabšími soupeři zakrývala, 

a jež si proti kvalitnímu týmu prostě dovolit nesmí-

me. Individuálně chybující obrana, přechodová fá-

ze chaotická, stereotypní a bez nápadu a útok toho 

tudíž logicky mnoho nepředvedl... 
Výsledek: 0:3 (0:1) 
Sestava: Michal - Ota, Kunca, David, Michal S., Petr - 
             Jirka, Matěj, Róza               
Sviňmetr: 3,5 svině (slabý průměr) 
 

18.5. – Polární záře (Podvinný Mlýn) - 6.kolo 

Jeden gól vlastní, druhý po těžko uvěřitelné chybě. 

Navíc už podruhé za sebou v útoku naprosto nic. 

Chybí nápad, pohyb, myšlenka a soupeři pak stačí 

jen v klidu odebírat míče nahrávané naslepo. Musí-

me se vrátit k tomu, co nám přinášelo úspěch. Hrát 
vzadu na jistotu, jednoduše přihrávat a hlavně ma-

kat, dřít, chtít vypustit na hřišti duši. Každý zápas 

se o něco hraje a my máme v každém šanci bodo-

vat. Ale musíme pro to taky něco udělat... 
Výsledek: 0:3 (0:2) 
Sestava: Pavel - Ota, Honza, Kunca, Vítek, Róza - Michal, 
             Jirka, Petr, Michal S.              
Sviňmetr: 4 svině (slabý průměr) 
 

25.5. – Výtržník HFC (Kbely) - 7.kolo 

Sami si házíme klacky pod nohy, soupeřům situaci 

ulehčujeme. Kolik gólů jsme v této sezóně dostali 

proto, že nás soupeř rozebral nebo zakončil něja-

kou pěknou akci a kolik si jich dali vlastně sami? 
Výsledek: 1:2 (0:0) 
Branky: 47. Marek 

Sestava: Michal - Ota, Vítek, David, Kunca - Michal S.,  
              Róza, Marek 

Sviňmetr: 5 sviní (standard) 
 

1.6. – Nalejto 1.FC (Podvinný Mlýn) - 8.kolo 
První poločas byl z naší strany špatný, druhý tra-

gický a naprosto trapný. Víc je asi zbytečné 

cokoliv dodávat... 
Výsledek: 1:4 (1:0) 
Branky: 22. Róza 

Sestava: Michal - David, Vítek, Ota, Róza - Petr, Martin, 
             Michal S. 
Sviňmetr: 1 svině (krize) 

7.6. – Odlehlá AC (Kbely) - 9.kolo 
Výsledek je pro nás krutý a neodpovídá dění na hřiš-

ti, už proto, že celou první půli jsme byli lepší a až 

do druhého gólu jsme hráli v podstatě vyrovnaný fot-

bal. Jenže nás opět potopily individuální chyby... 
Výsledek: 1:4 (1:0) 
Branky: 30. vlastní 

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

14.6. – PNN CK (Pankrác) - 10.kolo 
Pokud chceme hrát vyšší soutěž, tak takového 

zápasy prostě musíme vyhrávat! Soupeř byl k pora-

žení, jenže my se opět odkopali vlastními chybami a 

stupidními góly. PNN mělo za celý zápas jedinou 

vyloženou šanci, kterou Michal chytil, jinak si nic 

moc nevytvořilo, ale co jsme dokázali vepředu my? 

Na každý gól se děsně nadřeme a produktivita je pří-

mo žalostná... 
Výsledek: 1:2 (0:2) 
Branky: 42. Jirka 

Sestava: Michal - Ota, Vítek, Kunca, David, Honza - Jirka, 
              Martin, Róza 

Sviňmetr: 5 sviní (standard) 
 

29.6. – Sorbino (Pankrác) - 11.kolo 

Diváka tohoto utkání jistě napadlo, že to, že jsme i 

s tímto herním projevem soutěž zachránili, je malým 

sportovním zázrakem a zářivou ukázkou toho, jak je 

fotbal někdy krutý a nespravedlivý. Celou sezónu 
jsme bojovali s tím, že naše výkony byly jako na 

houpačce, tenhle zápas nás z ní nemilosrdně vyhodil 

a ještě jsme si pěkně natloukli. Určit jedinou příčinu 

porážky dost dobře nejde, vyjmenovat všechny by 

byla záležitost na týden. A i když je pravda, že tento 

zápas byl o ničem, neboť výsledek nebyl vůbec roz-

hodující, tak stále existují takové abstraktní pojmy 

jako sportovní čest a o ni těmito výkony pouze při-
cházíme... 
Výsledek: 0:7 (1:1) 
Sestava: Pavel - Ota, Petr, Róza, Vítek - Michal S., Martin, 
              Jirka, Michal 
 Sviňmetr: 1,5 svině (krize) 
 

TABULKA 8.G LIGY 
1. Torpédo Hulín 11 9 1 1 40:17 19 

2. Polární záře 11 8 1 2 42:11 17 

3. Výtržník HFC 11 7 3 1 28:13 17 

4. Odlehlá AC 11 6 3 2 36:22 15 

5. Bruchos HFC 11 5 2 4 14:18 12 

6. Sorbino 11 4 2 5 35:37 10 

7. PNN CK 11 4 2 5 27:27 10 

8. Santa Tranta B 11 3 1 7 17:38 7 

99..  MMooddrrýý  SSvviinněě 1111  33  00  88  1166::3311  66 

10. AC/DC FC 11 1 3 7 14:29 5 

11. Nalejto 1.FC 11 4 1 6 23:44 3 

12. Virtuosi FC 11 1 3 7 26:31 -1 

Pozn:  Virtuosi a Nalejtu bylo odečteno 6 bodů za nepískání. 

 

 



 

 

 

Hodnocení hráčů… 

Hvězdy, dříči, smolaři i 
 

Duben 

Otakar 

11.9.1984 

obránce      #2 

Bilance J2007 

14  2  0  2  0  0  

Gregor 

Petr 

5.12.1984 

obránce     #8 

Bilance J2007 

8  1  0  1  0  0  

Kuncíř 

Matěj 

12.2.1985 

obránce     #44 

Bilance J2007 

11  5  3  8  0  0  
Stihl oslavit stovku startů za Svině, 

skoro půl sezóny zaskakoval jako 

kapitán, v přípravě si vylepšoval 

střelecké statistiky, krom toho obí-

hal, zařizoval a pravidelně při zá-

pasech přicházel o nervy. O výko-

nech na hřišti nemá smysl se bavit, 

standardní mizérie, alespoň si ale 

může říct, že to nikdy nezabalil… 

Známka Swinstva :    4   

Obránce vysloveně z nouze, i když 

místy to zas tak úplně špatné neby-

lo. Blýskl se vítězným gólem proti 

Santa Trantě, upozornil na sebe i 

demonstrativním odchodem ze hři-

ště v zápase s Torpédem, kterým 

chtěl upozornit na dlouhodobé pro-

blémy se střídáním. Krom těchto 

dvou momentů prakticky zapadl. 

Známka Swinstva :    4        

Nebylo by troufalé říct, že nesplnil 

očekávání? Nebylo. V obraně stále 

lídr, jeho chyby nerozhodovaly, u 

největší hvězdy týmu se ale čekala 

hlavně určitá nadstavba směrem 

dopředu. V zápasech, kde se nepro-

sadil on, nebodoval ani celý tým. 

Známku mu zlepšuje jen to, že bez 

něj jsme hráli ještě mnohem hůř. 

Známka Swinstva :    2-       

Straka 

David 

4.8.1990 

obránce      #5 

Bilance J2007 

8  1  5  6  0  0  

M O D R Ý 

 
S V I N Ě 

Zahradník 

Vítek 

29.8.1984 

obránce    #11 

Bilance J2007 

12  0  0  0  0  0  
Těžko hledat vhodnějšího kandi-

dáta na zklamání sezóny, nikdo to-

tiž neprožil takový výkonnostní se-

šup jako náš „levonohý Beckham“. 

Svými módními kreacemi poutal 

možná větší pozornost než hrou pl-

nou podrážděnosti, zbytečných kli-

ček a ukvapených střel. Od prvního 

zápasu jako by to nebyl vůbec on. 

Známka Swinstva :    4 

Pokud bychom měli Vítkovo hod-

nocení odlehčit nějakou trapně-hu-

mornou poznámkou, hodilo by se 

možná něco ve smyslu, že byl vidět 

hlavně díky své do dáli se lesknou-

cí hlavě. Jak ale také hodnotit ji-

nak, když týmové nosiče vody pro-

stě nikdy nikdo neocení a i v tomto 

ohledu to zase tak slavné nebylo. 

Známka Swinstva :    3-       

Dymák 

Jirka 

19.7.1987 

útočník     #15 

Bilance J2007 

9  2  6  8  0  0  

Rosenberger 

Tomáš 

6.8.1984 

útočník     #10 

Bilance J2007 

14  6  5  11  1  0  

Stodola 

Michal 

10.6.1984 

útočník     #19 

Bilance J2007 

7  2  1  3  0  0  
Jednooký mezi slepými. V první 

půlce sezóny jsme si mohli lebedit, 

jakou posilu se nám to povedlo zís-

kat, po přestávce zaviněné maturi-

tou už naskakoval do rozjetého vla-

ku do pekel a tuhle mašinu nedoká-

zal zastavit. Ačkoliv jemu vlastně 

už o nic nešlo, snažil se i proti Sor-

binu zabránit ostudě. Nezabránil. 

Známka Swinstva :    2- 

Fakt, že Tomáš byl opět nejlepším 

střelcem a vyhrál týmové bodová-

ní, už asi nepřekvapí nikoho. Nelze 

mu vyčíst ani nedostatek bojovnos-

ti, i ve ztracených zápasech se sna-

žil dřít až do konce. Přesto se vý-

konnostně svezl se zbytkem týmu, 

navíc v krizových okamžicích ne-

dokázal ostatní strhnout a usměrnit. 

Známka Swinstva :    3         

V úvodu sezóny způsobil svým ná-

vratem po dvou letech všem menší 

šok, navíc rovnou rozhodl utkání 

proti Virtuosi. Žel bohu se křivka 

jeho výkonů stočila směrem dolů a 

zbytkem sezóny se víceméně pro-

trápil. Jeho styl plný kliček a fines 

se hodí leda někam na plácek, v li-

ze s ním nemá příliš šanci uspět. 

Známka Swinstva :    4         

 

 

 



 

 

 

 

ztracenci - prostě Svině 
 

Malý Michal 

12.8.1984      #4 

gólman/útočník 

Bilance J2007 

6  0  0  0  0  0 

9  20  2,22  0  

Řeháček Pavel 

23.6.1989     #28 

gólman/útočník 

Bilance J2007 

2  3  1  4  1  0 

6  17  2,83  0  

Viták Martin 

7.8.1984         #3 

útočník/gólman 

Bilance J2007 

10  3  2  5  0  0 

1  6  6  0  
Původně brankářská trojka stála na 

prahu sezóny před úkolem s ozna-

čením „Mission impossible“. Jako 

poslední instance měl zachránit no-

váčka v soutěži. Jak obstál? V lep-

ších zápasech ho nepodržela obra-

na, proti Odlehlé a hlavně PNN jí 

to ale „vrátil“ i s úroky. Globálně 

vzato ale své poslání splnil. Tečka. 

Známka Swinstva :    3-      

Sebevědomí Pavlovi nikdy nechy-

bělo, v minulých sezónách ho ale 

měl čím podložit. Jarní bilance? Ja-

ko útočník produktivní, ale hraje 

jenom na sebe. Tato vlastnost by 

v brance nebyla tak na škodu, to by 

si ovšem musel odpustit kiksy jako 

proti Polární záři a Sorbinu. Do-

cházkou také zrovna neoslňoval… 

Známka Swinstva :    4 

Obloukem přes dva spoluhráče se 

k němu vrátila kapitánská páska, 

ovšem čich na góly s ní ruku v ruce 

nešel. Tři utkání chyběl kvůli vy-

kloubenému palci, proto nemohl 

později ani chytat, z posledního zá-

pasu zas odkulhal s nataženými va-

zy v koleni. Svou magii poziční 

hry tak ukázal v lize pouze jednou. 

Známka Swinstva :    3- 

Duben 

Richard 

19.9.1986 

útočník     #12 

Bilance J2007 

2  1  1  2  1  0  

Komanec 

Matěj 

20.9.1984       

útočník        #7 

Bilance J2007 

4  0  1  1  0  0  

Voldán 

Honza 

14.5.1985 

obránce     #14 

Bilance J2007 

 3  0  0  0  0  0  
V prvním utkání si připsal důležitý 

vyrovnávající gól na 3:3 a přihráv-

ku k tomu, přesto sklidil kritiku za 

přílišný individualismus. V druhém 

hrál padesát minut skvěle, jenže 

pak nechal trestuhodně neobsazen-

ného hráče při rohu a stálo nás to 

zápas. Tato jakási schizofrenie jej 

pronásleduje v podstatě neustále… 

Známka Swinstva :    4-        

Suverénně nejlehčí člen našeho an-

sámblu se vydal cestou pomalého, 

avšak vytrvalého sbírání ligových 

startů. Na jaře se objevil čtyřikrát, 

proti Virtuosi se prezentoval vtip-

nou přihrávkou na skórujícího Mi-

chala Stodolu, v ostatních zápasech 

nebyl vidět prakticky vůbec. Dalo 

se ale od něj čekat něco víc? 

Známka Swinstva :    4- 

Jeho chudá zápasová statistika čítá 

pouhé tři zápasy, navíc jako jediný 

z týmu neasistoval byť jen u jediné 

z pěti jarních výher. Nejhlubší sto-

pu, pohříchu nijak zapamatování 

hodnou, zanechal v utkání s PNN, 

kde se přímo podepsal pod rozho-

dující branku v naší síti. Chybějící 

zápasová praxe byla vidět až příliš. 

Známka Swinstva :    4- 
 

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

Tabulka střelců Tabulka nahrávačů Tabulka produktivity 
6 - Tomáš Rosenberger 

5 - Matěj Kuncíř 

3 - Pavel Řeháček, Martin Viták 

2 – Jirka Dymák, Michal Stodola, 

      Ota Duben 

1 – Petr Gregor, Richard Duben, 

      David Straka 

6 - Jirka Dymák 

5 - David Straka, Tomáš Rosenberger 

3 - Matěj Kuncíř  

2 - Martin Viták 

1 - Matěj Komanec, Pavel Řeháček,       

     Richard Duben, Michal Stodola 

11 - Tomáš Rosenberger 

8 - Matěj Kuncíř, Jirka Dymák 

6 - David Straka 

5 - Martin Viták 

4 - Pavel Řeháček  

3 - Michal Stodola 

2 - Ota Duben, Richard Duben 

1 - Petr Gregor, Matěj Komanec 

Účast na zápasech Hráč sezóny dle Swinstva Ideální sestava Swinstva 
14 - Tomáš Rosenberger, Ota Duben 

       Michal Malý 

12 - Vítek Zahradník 

11 - Matěj Kuncíř 

10 - Martin Viták 

  9 - Jirka Dymák 

1. Jirka Dymák 

2. Tomáš Rosenberger 

3. Matěj Kuncíř 

4. Vítek Zahradník 

5. Michal Stodola 

[¯¯¯¯¯¯] 

Michal Malý 

 

Matěj Kuncíř 

Michal Stodola               Vítek Zahradník                       
            

Tomáš Rosenberger         Jirka Dymák  

 

 

 



 

 

 

Vyzpovídali jsme… 
 

Richard Duben 
 

19. 9. 1986 

post: útočník 

číslo dresu: 12 
v týmu od: září 2005 

Otakar Duben  

rozhodl takhle. Samozřejmě svojí velkou roli 

sehrálo i to, co uţ jsem zmiňoval hned na za-
čátku. 

Na jaře si toho opravdu příliš neodehrál. 

Přesto, jak hodnotíš ze svého pohledu uply-

nulou sezónu? 
Jako neuvěřitelný štěstí... Takový štěstí, který 

Svině celé ty dlouhé sezóny předtím neměly. 

To, ţe se nám podařilo i se 6 body udrţet, je 

obrovská klika a samozřejmě i velkej úspěch. 
Ale nebýt toho, ţe jeden tým neodpískal zápasy 

a odečetly se mu body, na podzim hrajeme za-

se osmou ligu.... 

Co myslíš, že bylo příčinou krize, která nás 

v závěru sezóny postihla? 

Tak to se mi opravdu těţko hodnotí, protoţe 

jsem neviděl ty zápasy předtím, sám jsem byl 

jenom na dvou. A jeden z nich jsme dokonce 
prohráli mojí chybou... Ale ty příčiny jsou po-

dle mě pořád stejný. Zbytečný hádky a emoce. 

Myslím si, ţe na konci na to uţ taky někdo 

mohl kašlat... Nebavilo ho to. A ten laxní pří-
stup se pak projevil i na hře. Ale jak říkám, to-

hle se mi těţko hodnotí... 

Zmiňuješ tady určité výhrady vůči atmos-

féře v týmu, hlavně během zápasů. Mohl 

bys to trochu rozvést? 

Abych byl konkrétní - Matěj to hrozně často 

dost rozčiluje. Na jednu stranu to chápu, kdyţ 

někdo udělá chybu, ţe se ho snaţí usměrnit, 
aby jí napravil. To beru. Ale kdyţ někdo udělá 

chybu, která se uţ nedá napravit, tak mu to ne-

budu vyčítat a řvát na něho... Taky mě naštve, 

kdyţ se to stane, ale snaţím se to přejít, proto-
ţe těch chyb kaţdej nadělá v zápase tolik, ţe 

bych se zbláznil, kdybych se měl kvůli kaţdý 

rozčilovat. 

Ale samozřejmě nejde jenom o něj. Róza se za-
se zbytečně nechá rozhodit rozhodčím, nebo se 

pak chytne i s Matějem a to je pak konec. Ně-

kteří hráči tohle těţko nesou. Mně osobně to-

hle hodně vadí. Beru, kdyţ na mě někdo křik-
ne, ať jdu tam, nebo tam, to je potřeba, ale ne-

mám rád, kdyţ je za chybu kdokoli seřvanej. 

Já sám potom málokdy hraju zápas uvolněně a 

potom se ty chyby kupěj, ale to tak platí u kaţ-
dýho. Kdyby všichni hráli uvolněně, bylo by to 

o něčem jiným. To si potom člověk víc dovolí a 

víc mu toho taky vyjde a nebojí se balón 

podrţet, nebo vystřelit, přihrát... 

 

I on pochází z jedinečné „líhně talen-

tů“ na Gymnáziu Ústavní, z které vze-

šlo celé jádro našeho týmu. Připojil se 

k nám však až později, ve chvíli, kdy 

jsme se snažili zalepit díry po odchodu 

bratří Matesů. Leč tuto ambici nikdy 

ani zdaleka nenaplnil. Po nedávném 

rozhovoru s Markem je toto interview 

dalším ze série „rozlučkových“. Richi 

se totiž rozhodl opustit svět Hanspaul-

ky a nadále už za Svině aktivně nastu-

povat nebude. Nejen o důvodech, kte-

ré ho k tomu vedly, se dočtete na ná-

sledujících řádcích… 
 

Nemohu začít jinak. V průběhu léta jsi se 

nechal slyšet, že to se svou budoucností ve 

Sviních nevidíš moc růžově a že minimálně 

na podzim hrát nebudeš. Můžeš mi nějak 

přiblížit důvody, které tě k tomuto kroku 

vedly? 

Ano, to je pravda. Víš, se Sviněma to u mě 

bylo takový zvláštní. Fotbal mě vţdycky bavil 
a stále baví. Kdyţ mám čas a příleţitost, rád 

si ho zahraju. Jenţe ten fotbal ve Sviních mě 

tolik nebaví. Předně proto, ţe mi to tam tolik 

nejde, jako kdyţ si jdeme jen tak zakopat ke 
škole, ale taky proto, ţe to tam pár lidí dost 

hrotí. Nebaví mě to věčný řvaní a hádky. Kaţ-

dej někdy udělá chybu, přece jenom jsme a-

matéři, ale nemyslím si, ţe by se nikdo nesna-
ţil. Teda v některých zápasech to tak skoro 

vypadá, ale většinou mi přijde, ţe se všichni 

snaţí. 

Ale abych se vrátil k otázce. Poslední sezónu 
jsem odehrál jenom dva zápasy kvůli maturi-

tě. Teďka jsem se dostal na vejšku, budu do-

jíţdět do Mladé Boleslavi a fakt nevím, jak to 

budu stíhat. To byl asi ten hlavní důvod, proč 
jsem řekl konec. Neměl bych nejspíš čas kaţ-

dej týden o víkendu na fotbal. Takţe jsem se  



 

 

 

 
 

V tomhle si ti dovolím oponovat, já si nao-

pak myslím, že komunikace je potřeba a 

když někdo neplní to, od čeho na hřišti je, 

tak je třeba ho nějak usměrnit...  

Ale s tím já přece souhlasím. To usměrnění 

hráčů během zápasu je určitě potřeba, tam mi 
nevadí, kdyţ někdo křikne, běţ tam, nebo tam, 

ber si tohohle hráče. Ale vadí mi, kdyţ někdo 

udělá chybu a je za to seřvanej... I potom se 

mu přece dá říct normálně, aby dělal to co 
má, nebo to dělal jinak... 

Je ale přece nutný chápat, že ve vypjatým 

zápase jsou určitý emoce a každej je venti-

luje jinak. Nejde se nad něco takovýho tře-

ba trochu povznést a zbytečně to neřešit? 

Emoce patří ke kaţdému zápasu. Zase kdyby 

to kaţdýmu bylo úplně jedno, moc by se ne-

snaţil. Já si naopak myslím, ţe je potřeba se 
trochu povznést nad ten zápas a uvědomit si, 

ţe nehrajeme Ligu mistrů a proto se tak ne-

rozčilovat. To ale neznamená se nesnaţit. Ji-

nak se přiznám, ţe ačkoli se nad to snaţím 
povznést, přesto mě to podvědomě svazuje. 

Bohuţel jsem ten typ člověka, který si kritiku 

bere často hodně osobně... 

Stejně jako známkování po zápasech, že? 

To pro tebe bylo opravdu tak důležité? 

Vypadá to, ţe ano. Ve skutečnosti určitě ne 

tolik, jak si myslíš. Nicméně mě naštve a mr-

zí, ţe po zápase, kde se snaţím stejně jako 
spoluhráči a nemám rozhodně pocit, ţe hraju 

nejhůř, dostanu špatný hodnocení. Abych byl 

přesnej, to špatný hodnocení dostávám skoro 

vţdycky a často dokonce nejhorší. Snaţím se 
být taky sebekritickej, beru konstruktivní kri-

tiku, ale rozhodně nemám pocit, ţe jsem má-

lem pokaţdý, kdyţ nastoupím, jeden z nejhor-

ších na hřišti, ne-li vůbec nejhorší. Snaţím se 
a proto mě štve, kdyţ mojí snahu a výkon 

hodnotí spoluhráči téměř vţdy jako absolutně 

nedostatečný... 

Ale pokud se na něčem shodně absolutní 

většina spoluhráčů, tak na tom asi něco 

bude, ne? 

Já si hlavně myslím, ţe všichni nejsou hodno-

ceni za stejný výkon stejně... Ale jinak beru, 
ţe ode mě třeba někdo čeká víc, neţ předvá-

dím. Já sám si říkám, ţe kdyţ hraju fotbal pro 

zábavu, jde mi to kolikrát mnohem líp. Moţná 

proto si někdo myslí, ţe to tak budu vypadat i  

v Hanspaulce. Jenomţe tam mě, jak uţ jsem 

zmínil, hodně svazujou ty zbytečně přehnaný 
emoce na hřišti... 

Takže to je ten důvod, proč si myslíš, že ses 

neprosadil tak, jak se asi všeobecně očeká-

valo? 
Ano, důvod je ten, ţe v Hanspaulce nehraju s 

čistou hlavou. Moţná mi taky nesedí hřiště… 

Ale popravdě řečeno, moţná je tam i jinej dů-

vod, který nevím. Ale sám úplně nechápu, proč 
se mi tolik v lize nedaří... Nevím, pořád mám 

pocit, ţe bych měl něco dokázat, nějak se 

ukázat a o to hraju hůř... 

Přesto, dokázal bys jmenovat zápas, který 

byl z tvého pohledu něčím výjimečný, po-

vedl se ti? 

Tak to si mě zaskočil. Pokud bych si vzpomněl, 

tak určitě ne na jméno soupeře. Ale asi to byl 
jeden zápas v předminulý sezóně, jak jsme 

vyhráli 4:0 (proti Caroilu, pozn. red.). Uvolnil 

jsem se po křídle a naservíroval gólovou 

přihrávku Rózovi přímo na nohu... Ale ideální 
ten zápas stejně nebyl, aspoň 2 gólovky jsem 

spálil. Ale ten moment se mi líbil. Bohuţel, 

často se mi stává, ţe kdyţ se takhle uvolním, 

zkazím finální přihrávku, nebo přijdu o míč v 
jiným souboji... 

Pokud bych měl z hodnocení tvého stylu 

hry v podání spoluhráčů udělat tvou co nej-

výstižnější charakteristiku, asi bych tě oz-

načil za "zbrklého sólistu"… 

Tak to je podle mě docela výstiţný... Bohuţel, 

často se špatně rozhodnu. Buď jdu do zbyteč-

ného souboje, nebo zbrkle přihraju. Kaţdo-
pádně je pravda, ţe kvůli své zbrklosti při-

cházím o hodně míčů. To je daný tou nervozi-

tou... Ale jinak mi tyhle názory nevadí, beru 

to, protoţe je to pravda... 

A nemyslíš si, že s tím šlo za ty dva roky ně-

co dělat? Kdyby si měl třeba možnost začít 

znova a udělat něco jinak, co by to bylo? 

No ta kritika je určitě kvůli tomuhle. Jenomţe 
nevím, jak bych to měl změnit. Kdybych to 

věděl, dávno to uţ udělám. To si prostě nejdřív 

musím pořádně srovnat v hlavě, skutečně si 

nebrat tolik ty emoce na hřišti a plně se kon-
centrovat na zápas. To je další věc, nejsem 

vţdy na 100% koncentrovanej. Ale svojí pova-

hu nezměním. Můţu se jenom snaţit to tak ne-

brat. Kdybych měl moţnost začít znova, zamě- 



 

 

 

 

řil bych se hlavně na tohle. Vyrovnat se s tím 

tlakem, emocema a tak. Všechno ostatní není 

tak důleţitý... Protoţe to všechno ostatní přijde 
s tím, kdyţ budu hrát v klidu... 

Když by sis na chvíli zahrál na jasnovidce, 

jak vidíš nejbližší budoucnost Sviní, třeba 

už teď v podzimní sezóně? 
No tak vzhledem k oslabení kádru odchodem 

několika hráčů to nevidím nejlíp. Ale třeba se 

Svině nějak herně i výsledkově zvednou a půjde 

to. Hodně taky samozřejmě záleţí na soupe-
řích. Myslím si, ţe to v kaţdým případě bude 

těţký boj o záchranu... 

Pojďme k jinému tématu. Jak si užíváš nej-

delší prázdniny v životě? 
No, měly to být zároveň nejlepší prázdniny. 

Mám po maturitě a přijímačkách, takţe dva 

velký stresy za sebou. Ze začátku jsem si to nej-

víc uţíval, ale teď jsem měl spoustu věcí naplá-
novaných s přítelkyní, jenţe jsem se rozešli. 

Coţ mě hodně vzalo a zbytek prázdnin mi do-

cela pokazilo. Plány uţ teď nemám ţádný, ale 

ještě něco určitě podniknu, abych přišel na jiný 
myšlenky. 

Zmiňoval ses, že po prázdninách nastupuješ 

na školu v Boleslavi. Mohl bys nám přiblížit, 

o jaký obor jde? 
Ekonomika a management ve Škodovce, snad 

mě to bude bavit... 

V rámci sourozenecké soudržnosti jsi i ty 

zarytý slávista. Jak se díváš na změny, které 

se v poslední době ve Slavii udály? 

Vnímám to jako velmi pozitivní a zásadní změ-

ny. Příchod Šmíci není samospasitelný, ale i 

další hráči vypadají kvalitně a uvidíme, jak se 
tým sehraje. Doufám, ţe postoupíme do ligy 

mistrů a ţe získáme titul. Uţ by to oboje fakt 

chtělo. Největší radost mi samozřejmě udělala 

stavba stadionu. 

Těšíš se na nový slávistický stadion? Budeš 

na něj pravidelně chodit? 

To si piš, jako malej kluk... (smích) Jak se zase 

objevily spekulace o jeho stavbě, tak sem říkal, 
ţe jestli se skutečně začne stavět, koupím si na 

něj permici, takţe chodit na něj určitě budu, co 

nejvíc to půjde...;-) 

Chtěl bys na závěr vzkázat něco našim čte-

nářům? 

Ţe doufám, ţe při čtení tohohle rozhovoru neu-

snuli a bude si jim to aspoň trochu líbit. 

To doufám taky. Díky za rozhovor. 

 

Dotazník: Matěj Kuncíř 
Věk : 22 let                     znamení: Vodnář 
  

Jakému klubu u nás a v zahraničí fandíš? 

Sparta, Juventus a všem, kde hrajou Češi. 

Tvůj oblíbený fotbalista u nás a v zahraničí? 

U nás asi nikdo, v cizině Nedvěd a Čech. 

Jaký další sport kromě fotbalu preferuješ? 

Kolo, lyţe, snowboard… 

Kdo je podle tebe největší fotbalová legenda? 

Pelé 

Zamilované jídlo? Pokud není "od maminky", 

tak v jaké restauraci si ho dáš nejraději? 

Pizza, čína a kuřecí téměř na kaţdý způsob 

Máš oblíbený alkoholický nápoj? 

Zelená+griotka+mlíko … hopsinka, citrus 

Co si vybereš - Pepsi Colu, Coca Colu, Kofolu? 
Kofolu nemusim, jinak je mi to jedno... 

Jaký film považuješ za nejlepší? 

Sin City, Pán prstenů 

Oblíbená herečka nebo modelka? 

Asi ani ne. I kdyţ Jessica Alba je v Sin City super. 

 Blondýny, brunety nebo rusovlásky? 

brunety 

Který deník preferuješ? 
MF Dnes 

Vysněné auto? 

Těch je víc… Shelby Mustang GT500 z roku ´67 

Tvůj ideální den? 
Spánek, nějakej lehkej sport, vana… 

Oblíbená hudba a kapela? 

Kabát, Scorpions, Doro Pesch, Bon Jovi, Queen 

Nejmilejší barva? 

Oranţová 

Kam do světa by jsi nejraději jel? 
Tropickej ostrov 

Je nějaký speciální, třeba i bláznivý zážitek, 

který si přeješ v životě prožít? 

Procestovat Evropu tím Mustangem se super 

ţenskou vedle sebe… 
 

PRO ČTENÁŘE ČASOPISU SWINSTVO:  

 

V příštím čísle vám přineseme: 
 

Rozhovor s Jirkou Dymákem 
 

Tradiční předsezónní preview 
 

Dotazník Matěje Komance 
 

Reportáž z vybraného přípravného utkání 
 

a mnoho dalšího… 
 

Další Swinstvo vyjde během září 2007 

 
 



 

 

 

Naše reportáž 

Derniéra „na úrovni“… 
       Trudné očekávání se stalo realitou, fakt, že 

nás v této sezóně od sestupu zachránily pouze 

bodové odečty soupeřů, nám už nikdo neodpáře. 

Navíc s tak trapným výkonem, s jakým jsme se 

prezentovali proti Sorbinu, v této soutěži stejně 

reálně nemáme co pohledávat. 

       Přitom na zápas nedorazila zase tak úplně 

špatná sestava, chyběl sice Matěj Kuncíř, ale do 
branky se vrátil Pavel a do útoku Michal Sto-

dola s Jirkou. 

      Navíc dorazila i početná enkláva fanoušků, 

kromě našich věrných fanynek také Matěj Ko-
manec s Davidem a až z Anglie se přijel podívat 

Růža. Rozhodčí se nedostavil a tak pískal tradi-

ční divák našich porážek Martin Mates. 

       První minuty byly jako tradičně vyrovnané, 
z normálu vybočila pouze překvapivá Martino-

va hlavička, která skončila na tyči. Vzápětí ov-

šem Pavel při odkopu fatálně minul míč a ten se 

dokutálel do prázdné branky. 
       Další absolutně stupidně inkasovaná první 

branka nás srazila dolů a v některý hlavách 

možná začal pracovat fakt, že v zápase vůbec o 
nic nešlo a tedy nač se stresovat. Chaosem a bo-

horovností v obraně jsme nabízeli soupeři další 

možnosti a když se útočník v klidu obtočil ko-

lem Petra a zvýšil na 3:0, zápas byl ztracený. 
       Ve zbytku první půle jsme ale začali trochu 

hrát, ovšem Jirka, Petr ani Tomáš nemířili úplně 

přesně, Michal Stodola se k bráně prokličkovat 

nedokázal a o chvíli později na jeho přihrávku 
pouze ztlumenou gólmanem nedosáhl metr před 

prázdnou brankou Ota. 

       Druhá půle byla snad ještě horší než ta prv-

ní. Začali jsme ještě více útočit a odkrývali 

chybující defenzívu, jenže sami jsme nedokázali 

v útoku nic dotáhnout do konce. A přitom šance 

byly, Sorbino totiž už zdaleka nehrálo naplno, 

vědomo si toho, že tenhle zápas už neztratí. 

       Dva brejky tři na jednoho, stejně jako sa-

mostatná akce Jirky, který ale sám před bran-

kářem mířil jen do něj, po gólu volaly, jenže 

když to nejde, tak to prostě nejde. Navíc jsme 

přišli o Martina, který nezaviněně upadl a na-

táhl si kolenní vazy. 

       Zatímco soupeř se fotbalem bavil, při-

hrávky patou mezi obránci nebyly ničím výji-
mečným a na branky po pěkných kombinacích 

se dalo koukat. A my jsme opravdu koukali. 

Výsledné skóre je ještě velice milosrdné, Sor-

bino zahodilo několik brejků, dvě střely skon-
čily na tyči a další šly pouze těsně mimo. Ze 

hřiště jsme odcházeli jako zpráskaní psi, pouze 

s úlevným pocitem, že tato děsivá sezóna už je 

definitivně za námi. 
 

Hodnocení utkání: Diváka tohoto utkání jistě 

napadlo, že to, že jsme i s tímto herním proje-

vem soutěž zachránili, je malým sportovním 
zázrakem a zářivou ukázkou toho, jak je fotbal 

někdy krutý a nespravedlivý. Celou sezónu 

jsme bojovali s tím, že naše výkony byly jako 
na houpačce, tenhle zápas nás z ní nemilo-

srdně vyhodil a ještě jsme si pěkně natloukli. 

       Určit jedinou příčinu porážky dost dobře 

nejde, vyjmenovat všechny by byla záležitost 
na týden. A i když je pravda, že tento zápas 

byl o ničem, neboť výsledek nebyl vůbec roz-

hodující, tak stále existují takové abstraktní 

pojmy jako sportovní čest a o ni těmito výko-
ny pouze přicházíme… 
                                                                                                                           

Modrý Svině  -  Sorbino   0:7  (0:3) 
hráno 29.6. na Pankráci 

Sviňmetr: 1,5 svině, nejlepší hráč: Jirka Dymák 

Sestava Sviní: 28 Pavel Řeháček  –  8 Petr Gregor, 

2 Ota Duben, 10 Tomáš Rosenberger, 11 Vítek 

Zahradník  –  19 Michal Stodola, 3 Martin Viták, 15 

Jirka Dymák, 4 Michal Malý 
   

WWW.MODRYSVINE.COM    

 

Navštivte oficiální internetové stránky našeho klubu! Naleznete zde 

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

fotografií i videosnímků. Můžete zkusit štěstí v některém z kvizů, 

hlasovat v anketách nebo přidat svůj názor do diskuze.  

 

http://www.modrysvine.com/

