„Jeden z hlavních problémů je, že nemáte vůdce.
Mohl by jím být Matěj, ale příliš mnoho lidí
má zapotřebí do hry vnášet svojí pravdu.“

Vyzpovídali jsme… Jirku Dymáka
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Jarní herní tápání je minulost,
nastává však sezóna pravdy.
Jak naložíme s druhou šancí?

Téma čísla… Eso druhým podáním…
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Dotazník…Matěj Komanec
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Úvodník Honzy Voldána
Milí čtenáři,
Vítám Vás jako jiţ tradičně u předsezónního vydaní našeho Swinstva. Léto kolem nás
jiţ šmahem proběhlo a září je pro kaţdého
fotbalistu malé kopané v Praze návratem na
plácky Hanspaulské ligy. Tento podzimní návrat do ligy zaţíváme jiţ po páté. Ano, je to
tak. Stejně jako jsme na jaře slavili stý zápas
a čtyřleté působení v lize, tak i v tomto období máme důvod k oslavě s troškou nostalgie.
Je tomu totiţ uţ pět let, co jsme tým zaloţili, a proto se i září na našich webových
stránkách ponese v tomto duchu. Ota usilovně pracoval a vytvořil pro Vás dokument mapující historii Modrých Sviní, který bude celé
září připomínat uplynulé roky.
Nesmíme ale zapomínat ani na současnost a toto číslo se tak zaměřuje hlavně na
nastávající sezónu, v které nám nepůjde o nic
menšího neţ o potvrzení toho, ţe si sedmou
ligu opravdu zaslouţíme. V době plné očekávání a příprav na ligu jsme tedy ponechali
oslavy i s bilancováním na příhodnější dobu
a tedy do příštího posezónního čísla našeho
časopisu.
Jak se nám bude v této desáté sezóně dařit? Tak nad tím jako ostatně vţdy bádal Ota
v tradičním předsezónním preview. Já jsem
vyzpovídal naší jarní a nakonec i podzimní
posilu Jirku Dymáka. V dotazníku došla řada
na Matěje Komance, který i tentokrát potvrzuje, proč se jarní rozhovor s ním točil okolo
něţného pohlaví.
Prostě a jednoduše, máte před sebou jako jiţ mnohokráte klasické předsezónní číslo,
se vším co k němu patří a já Vás, pravidelné i
náhodné čtenáře, jako vţdy zvu k nahlédnutí
do prostředí Modrých Sviní. Jako tradičně
nesmím zapomenout popřát našemu týmu
hodně štěstí v nastávající sezóně a Vám všem,
ať se máte svinsky dobře…
...za redakci Váš Honza Voldán

Svinské aktuality
Svině slaví páté narozeniny!
Přesně před pěti lety, v září 2002, byl
partou spolužáků z Gymnázia Ústavní založen náš fotbalový tým. V rámci oslav pátých narozenin klubu vznikl takřka půlhodinový dokument mapující minulost i současnost Modrých Sviní. Pro lepší sledovatelnost byl rozdělen na osm dílů, které budou
během září postupně publikovány na klubových stránkách. První dva díly, nazvané
Tým a Bývalí hráči, jsou již volně ke stažení. Klubové jubileum bude krom jiného i
tématem prosincového Swinstva, zatím blíže nespecifikované překvapení chystá k této
příležitosti i klubové vedení. Narozeninová
oslava je však plánována až po sezóně.

Další nová tvář - Lukáš Klimek
O poměrně tíživé situaci v kádru, alespoň
co se početního stavu týká, jsme psali už
v minulém čísle. Během léta se však tento
stav ještě zhoršil. K odcházejícímu Richardovi a Davidovi, který na podzim nestíhá,
se bohužel přidal Martin. Při posledním zápase jarní sezóny si nešťastně poranil koleno a pro podzim s ním nemůžeme počítat.
Naštěstí nám nevědomky vytáhl trn z paty svaz, který nepřijal Jirkovy Dragers zpět
do soutěže, To znamená, že Jirkovo angažmá ve Sviních se ještě o sezónu protáhne.
Navíc naše řady rozšíří pro podzim další
„drager“ Lukáš Klimek, který by měl vyztužit zálohu a v případě nouze i obranu.
Bohužel dalším problémem zůstává post
brankáře, kde nás silně tlačila bota už na jaře. Pavel totiž nebude moci odchytat kompletní sezónu kvůli termínovým kolizím
s velkým fotbalem. Proto v tuto dobu probíhají jednání o eventuálním záskoku za Pavla. Konkrétní výsledky by měly být známy
nejpozději v polovině měsíce.

Kapr Cup - poslední místo
Na jediném turnaji, kterého jsme se toto
léto účastnili, obsadilo torzo naší obvyklé
sestavy poslední, patnácté místo. Hřát nás
může ovšem fakt, že se nám jako jediným
podařilo porazit pozdější vítěze, tým Hashlerky B. Nezbývá než doufat, že se na další
podobné akci sejdeme v hojnějším počtu…

Téma čísla...

Eso druhým podáním…
Krušná nováčkovská sezóna je za námi, na nějaké vzpomínáni už ale není čas.
Nastává podzim, který je pro Svině zpravidla časem plodnějším a bohatším. Vskutku, všechny předchozí podzimní sezóny až
na jednu výjimku byly bodově i herně úspěšnější než jarní, a to včetně sezóny postupové. Bude to platit i tentokrát?
Týmové ambice zůstaly i přes léto stejné,
prioritou je a bude záchrana, pokud možno co
nejklidnější. Ovšem cíle jsou asi tak jedinou
konstantou, jinak jsme si přes prázdniny užili
změn ažaž.
Nejdříve ke složení týmu. Vyplnily se
veškeré negativní předpovědi, které jsme měli, ať už šlo o Richarda nebo Davida, jen jediná ne. Proti předpokladům nakonec zůstává
Jirka, který s sebou dokonce z Dragers přivedl i jednoho spoluhráče. Vzhledem k tomu,
že Martinovo zranění ze zápasu se Sorbinem
se ukázalo být vážnějším, bylo toto posílení
víceméně nutností.
Nadále však přetrvává problém, který byl
jednou z příčin jarní krize, a to post gólmana.
Pavel totiž takřka s jistotou nebude moci přijít skoro na polovinu zápasů, a jelikož Martin
chytat nemůže, zůstává v týmu jediná alternativa - Michal. Tomu se ovšem po jarních
zkušenostech do branky zpátky nechce, nastává tedy obtížné období hledání náhrady.
Další změnou oproti minulosti je, jak
jsme už avizovali, také to, že konečně máme
skutečně „domácí“ hřiště. Ve Kbelích odehrajeme prvních devět zápasů nadcházející
sezóny, až na úplný závěr podzimu se přesuneme na příjemnější umělku. Na poměrně
malé kbelské hřiště, kam navíc není úplně
nejlepší spojení, nejezdí většina týmů ráda,
doufejme, že tento fakt bude naší výhodou.
Poprvé za celých pět let existence jsme
nesehráli před sezónou ani jedno přípravné
utkání. Snad šlo pouze o shodu náhod a nejedná se o trvalejší trend, myšleno hlavně
v otázce přístupu a především docházky. Odehrávat sezónu v šesti sedmi lidech by úplně
příjemné nebylo.

O tom, že první utkání je důležité a měli
bychom v něm bodovat, nemá smysl se více
rozepisovat. Prokaryota však v předehrávce
zvítězila a určitě si nebude chtít dobrý vstup
do soutěže pokazit. Navíc naší nevýhodou
bude ne zrovna ideální sestava.
Jabadabadoo Prosek je dalším z celkem pěti nováčků, i když toto označení na něj
příliš nesedí a spíše by se mohl stát černým
koněm skupiny. Každopádně i zde máme při
dobré konstelaci šanci bodovat, stejně jako o
týden později proti Judo clubu.
V další části soutěže se nám celkem
pravidelně střídají těžcí a hratelní soupeři.
Zatímco Ugandská ťava bude nejspíš naším
konkurentem v boji o záchranu a bude se tak
hrát vlastně o čtyři body, Opatoff bude těžším
oříškem a byť i remíza by byla úspěchem.
Škodolibý svazový počítač nalosoval
k nám do skupiny i stará známá PRKA, takže
ani tentokrát nebudeme ochuzeni o nějaký ten
zápas s pikantním nádechem. Navíc PRKA
jsou jediným týmem ze skupiny, se kterým
jsme se dosud utkali, byť jen na turnaji, jinak
nás čekají samé premiéry. Zmiňovat se o
tom, že v derby se počítá pouze výhra, je asi
zbytečné.
Před druhou polovinou sezóny už
budeme vědět, jak na tom jsme a následující
zápasy získají třeba úplně jiný náboj, než
mají v tuto chvíli. Každopádně pokud myslíme na udržení, Příkopy bychom porazit měli. Naopak proti hlavnímu favoritovi soutěže,
Amébám, může být výhodou snad jen hřiště,
ostatní utkání totiž Améby hrají na domácí
Spartě a na kbelský písek nebudou zvyklé.
V předposledním kole poprvé opustíme
Kbely a čeká nás výlet až do dalekých Běchovic, na závěr pak navštívíme vysočanskou
Zákostelní a můžeme jen doufat, že budeme
mít v té chvíli ještě o co hrát. Osud nám nadělil druhou šanci, jakési tenisové druhé podání. To už se povést musí, jinak je hra ztracená, další oprava neexistuje. Je jen na nás,
zda z toho našeho druhého podání vykouzlíme eso, nebo míček skončí v autu…
otd

Vyzpovídali jsme…

Jirka Dymák
19. 7. 1987
post: záloţník
číslo dresu: 15
v týmu od: února 2007

Honza Voldán
Přišel k nám na počátku tohoto roku,
aby posílil Modrý Svině před první sezónou v sedmé lize. Předem se počítalo
s tím, že půjde pouze o půlroční hostování. I když se mu nakonec nedařilo,
jak by si asi on sám představoval, což
byl ale problém celého týmu, stal se
nejlepším hráčem sezóny a byl nominován do ideální sestavy. Nakonec tomu štěstěna chtěla tak, že si hostování
prodlouží minimálně na další sezónu a
do týmu ho přichází podpořit i jeho
kamarád a spoluhráč Lukáš Klimek.
Jak se mu u nás hrálo a jaký je jeho
pohled „z vnějšku“ na naše uskupení?
Nejen to Vám přiblíží následující otázky pro Jirku Dymáka.
Jak se po letní pauze a už jen pár dnů před
začátkem podzimní sezóny cítíš?
Cítím se velice dobře a na první zápas sezóny
se těším, jediné co mi trošku kalí radost, je
fakt, ţe náš tým (Dragers, pozn. red.) nevzali
a ještě si tedy na Hanspaulku počkáme minimálně jednu sezónu.
V čem je problém a tedy důvod toho, že
oproti původním plánům nenastoupíte už
do podzimní sezóny?
Jelikoţ jsem se zřekl administrativních úkonů
v našem týmu, tak uţ nejsem tolik informován, ale nicméně důvodem je prý vysoký zájem a málo volných míst.
To je každopádně velké plus pro Modrý
Svině. S naším týmem jdeš do druhé sezóny a z tvého předchozího působiště k
nám přišel jako posila do obrany tvůj kamarád Lukáš Klimek. Předpokládám, že
z toho máš radost.
To ano! Ve světle toho, ţe nás nevzali určitě
ocením, ţe přijde můj dlouholetý kamarád a
spoluhráč i z velkého fotbalu. V rámci daných

moţností jsem rád, ţe si zahraji alespoň s ním,
kdyţ ne se zbytkem svého týmu.
Patříš mezi perspektivní hráče, kteří náš
tým posílili v posledních sezónách. Jaké
jsou podle tebe Modrý Svině jako tým,
v porovnání s těmi, které znáš?
Tak já si dovolím porovnávat pouze s Dragers.
Hrajete uţ přeci jen nějakou tu sezónu, takţe
jste si na styl Hanspaulky uţ zvykli a přizpůsobili se mu. Na rychlý fotbal moc herně reagovat neumíte, ale to my také neuměli. Jeden
z vašich hlavních problémů je, alespoň to tak
vypadá, ţe nemáte vůdce. Mohl by jím být Matěj, ale příliš mnoho lidí má zapotřebí do hry
vnášet svojí pravdu. A i v tom se lišíte, protoţe
kaţdý od zápasu čeká něco trochu jiného.
Jinak ale jako tým jste dobrá parta a pokud to
jen trochu půjde tak myslím, ţe vám s Lukášem pomůţeme i na hřišti k lepším výsledkům.
To by jsme měli i naše výhody a nevýhody.
Nebo by jsi ještě něco přidal? Troufneš si
třeba odhadnout, jak se nám druhou sezónu v sedmé lize bude dařit?
Já myslím, ţe by to k těm plusům a mínusům
tak zběţně stačilo. (smích)
Kdybych bral při uvaţování nad podzimní sezónou v potaz jen pár posledních jarních zápasů, musel bych to vidět černě, ale já jsem v
těchto ohledech spíš optimista a tak věřím, ţe
se nám povede zachránit přeci jen o něco dřív
a bude pak větší klid na samotnou hru.
To doufáme asi všichni. Jak jsi ty sám spokojený se svým působením u nás? V jarní
sezóně jsi rovnou uzmul místo nejlepšího
nahrávače a probojoval jsi se mezi hráče
s úplně nejvyšším hodnocením, což ti zajistilo místo v ideální sestavě. Zní to skvěle. Jsi
sám se sebou také spokojen nebo je něco, co
bys sobě nebo třeba i celému týmu vytknul
jako Achillovu patu naší hry?
Jak jsem psal jiţ v dotazníku po jarní sezóně,
tak se svoji hrou rozhodně spokojen nejsem.
Nepamatuji sezónu, kdy bych dal tak málo gólů a navíc herně to stálo za prd. Bylo to dané
do jisté míry soustředěním se především na
školu, takţe to snad bude na podzim lepší.
Achillova pata vaší hry je podle mě především
herní systém. Jste zvyklí, kdyţ se nedaří a prohrává, začít hrát nakopávané míče, přitom nemáte ani jednoho hráče, který by je byl scho-

pen v útoku sbírat. Tedy nejen, ţe se do hry
nedostanete, ale navíc si ještě půlka týmu nezahraje a výsledek vás pak otráví ještě víc.
To je vcelku pravda. Léto je sice i podle
současného stavu počasí dávno za námi,
ale já bych se k němu na chvilku ještě
vrátil. Co tě vyřadilo z účasti na letním
soustředění?
To ţe jsem byl s kamarády na kolech v Českým ráji, takţe řekněme, ţe jsem se také
"soustředil"… (smích)
Takže léto jsi užil ku svojí spokojenosti?
Jo, ale bylo zatraceně krátký… (smích)
Je o tobě známo, že jsi filmový fanoušek a
v tom případě k začátku léta neodmyslitelně patří i Mezinárodní filmový festival v
Karlových Varech. Pokud vím, tak jsi ho
tento rok navštívil. Byla to první účast nebo jsi pravidelný návštěvník?
To víš správně. Byla to moje druhá účast a
nemůţu si ji vynachválit. Film miluji a Vary
díky němu jiţ taky. Váţně, kdo říká, ţe má rád
filmy, tak se tam musí alespoň jednou v ţivotě
podívat. Stojí to za to!
Celkem závidím, protože se řadím do kategorie filmových fandů jako ty a ačkoliv
mám k pobytu ve Varech celoroční příležitost, tak se mi ještě nepodařilo festival navštívit. Objíždíš ještě jiné festivaly? Jak se
z tebe vlastně stal filmový fanda? Rozuměno člověk, který filmem žije skoro takový
svůj druhý život.
Neobjíţdím. Filmová škola v Uherském Hradišti mě moc neláká a Vary jsou prostě číslo
jedna. Já jen doufám, ţe se je panu Bartoškovi podaří dělat pořád tak dobrý. Jinak nevím,
jestli bych to pojmenoval druhým ţivotem,
nicméně existuje mnoho filmů, které mě dokáţí nějakým způsobem v danou chvíli obohatit
a pak by se dalo mluvit o druhém trochu jiném ţivotu. Ale kdyţ nad tím tak přemýšlím,
tak pro spoustu lidí nejspíš druhý ţivot filmem ţiji, protoţe je pro ně nepředstavitelné
koukat se na tolik filmů a trávit tím tolik času.
Ten čas u toho strávený by možná na jeden
živůtek vydal. Mezi námi by se diskuze
mohla stočit velmi rychle k tématům, která
jsou pro obyčejného čtenáře našeho občasníku asi nezajímavá, ale ještě mi to na moment nedá a pokusím se spojit nespojitel-

né. Dokázal by jsi si vybavit nějaký fotbalový film, který by jsi zařadil mezi své oblíbené?
Asi mě teď nějak ţádný nenapadá, ale mám
pár oblíbených sportovních filmů. Fotbal v
nich ale hlavní roli nemá. Nevzpomenu si..
To zadání bylo relativně těžké. Čím ještě
kromě filmu a fotbalu trávíš volný čas?
Tak především jinými sporty a pak různými
akcemi s přáteli. Poměrně typicky.
Zpět k našem malému týmu. Jak vidíš svoje
působení u nás do budoucnosti? Dokázal by
tě třeba postup do šesté ligy zviklat k setrvání u nás?
Zatím asi nejtěţší otázka. Já cítím poměrně
silnou vazbu k lidem ze svého starého týmu a
pokud oni budou chtít hrát a tým zpátky postavíme, tak by mě ani postup pravděpodobně
nedokázal udrţet. V opačném případě bych
pak asi pochopitelně zůstal. Zní to moţná divně, ale vidím to takto a s tím jsem do vašeho
týmu i vstupoval.
Myslím, že i my to bereme na vědomí a postup do šesté ligy, to je řekněme „hudba budoucnosti“. Už víme, co Jirka Dymák dělá
ve volném čase, ale někteří nevíme, co dělá,
když má takzvaně „něco na práci“?
Tak maturita je úspěšně za mnou a teď mě
čeká přechod na ten „nejtěţší gympl“. (smích)
To pro neznalé znamená konkrétně co?
Ţe by ještě někdo neznal toto rádoby vtipné označení? „Nejtěţší gympl“ je přece VŠE.
Na jakou fakultu a obor nastupuješ?
Fakulta Podnikohospodářská a obor.. Jak se
ten sakra jmenuje.... (smích)
Jo! Podniková ekonomika a management!
Tak každopádně hodně štěstí a dobrý start
nejen na vysoké škole, ale i v Hanspaulské
lize!
Díky, ať se i tobě daří.
Díky za rozhovor.
Původně plánovaná reportáž z letního soustředění se v tomto čísle neobjeví a bude
publikována v průběhu září na klubových
stránkách. K tomuto kroku jsme se rozhodli přistoupit proto, abychom nabídli návštěvníkům lepší možnost diskuze nad budoucností soustředení jako klubové akce,
která je po letošním Úštěku dosti nejasná.
Omlouváme se a děkujeme za pochopení…

Dotazník: Matěj Komanec

Administrativní okénko

Věk : 22 let
znamení: Panna
Jakému klubu u nás a v zahraničí fandíš?
Sparta (ale v pohárové Evropě fandím i Slavii), v zahraničí nemám nějaký klub přímo oblíbený.
Tvůj oblíbený fotbalista u nás a v zahraničí?
U nás fakt nevím… ale ten Vlček vypadá sympaticky.
V zahraničí by to byl asi Ševčenko.
Jaký další sport kromě fotbalu preferuješ?
Šerm, squash, bowling a mnoho dalších… záleţí, jestli
s kamarády či se slečnami.
Kdo je podle tebe největší fotbalová legenda?
Asi Pelé, všude se to říká… já ho v akci neviděl…
Zamilované jídlo? Pokud není "od maminky", tak
v jaké restauraci si ho dáš nejraději?
Asi nějaký biftek, v Pravěku dělají fakt dobré…
Máš oblíbený alkoholický nápoj?
Rum s colou. Aţ začnu makat, tak vyměním za vodku
s Red Bullem.
Co si vybereš - Pepsi Colu, Coca Colu, Kofolu?
Coca Colu jednoznačně.
Jaký film považuješ za nejlepší?
Devátá Brána
Oblíbená herečka nebo modelka?
Modelky jsou fuj, herečka…taky nevím…
Ale na líbimseti by se našly oblíbené profily, kdyby
někdo chtěl znát můj vkus…
Blondýny, brunety nebo rusovlásky?
Brunety asi, hlavně dlouhé vlasy...
Který deník preferuješ?
MF Dnes, ale jinak deníky nečtu
Vysněné auto?
Auta neřešim, do mých snů patří zcela jiné věci či
spíše lidi…
Tvůj ideální den?
Mít hodně energie, večer popít s fajn lidma, ale neblít.
Trošku se vyřádit na muziku a pak s pocitem dobře
stráveného dne vlézt do postele se slečnou…
Oblíbená hudba a kapela?
Metal. Skupin hodně, teď bych vybral třeba Suidakru.
Nejmilejší barva?
fialovo-černá
Kam do světa by jsi nejraději jel?
Nový Zéland
Je nějaký speciální, třeba i bláznivý zážitek, který
si přeješ v životě prožít?
Jen tak se sebrat (za předpokladu hodně peněz na
účtu) a vyrazit někam – autem či jen s bágly. S lidma
co znám, se slečnou, cestou potkávat lidi a uţívat si…

Přestože to chvíli vypadalo, že budeme muset
po dlouhé době zvyšovat příspěvky, nakonec
se podařilo sestavit rozpočet tak, že příspěvky
zůstanou na stejné výši jako v minulosti, čili
350Kč. Oproti jarní sezóně je ale v týmu méně
aktivních hráčů, proto rozpočet nebude přebytkový. V důsledku to znamená, že veškeré další
případné výdaje, ať už půjde o pronájem tréninkového hřiště nebo nákup nových míčů, si
hráči hradí kompletně sami! Výše dluhu u
jednotlivců je k nalezení v hráčské sekci,
částka by měla být uhrazena do konce září!

PRO ČTENÁŘE ČASOPISU SWINSTVO:

První pětiletka Sviní

Startovné na sezónu Podzim 2007 - 2800Kč
Správa internetových stránek
- 500Kč
Odměna rozhodčím za pískání
- 900Kč

Kalendář akcí na jaro 2007
9.9. 13:45 Prokaryota FZ – Kbely
11.9. narozeniny Ota Duben (23)
16.9. 13:45 Jabadabadoo Prosek – Kbely
20.9. narozeniny Matěj Komanec (23)
23.9. 13:45 Judo club Jenis – Kbely
30.9. 13:45 Ugandská ťava – Kbely
7.10. 12:30 Opatoff AK – Kbely
14.10. 13:45 PRKA – Kbely
21.10. 12:30 Příkopy FC – Kbely
2.11. 19:00 pískání – Pražačka
4.11. 12:30 Améby AFC B – Kbely
18.11. 13:45 Black Angels 1.FC – Kbely
25.11. 16:15 PK GoHosp – Běchovice
5.12. narozeniny Petr Gregor (23)
9.12. 15:00 Hell Avalanche – Zákostelní
14.12. 18:00 slavnostní ukončení sezóny

V příštím čísle vám přineseme:
Rozhovor s Davidem Strakou
Podrobné hodnocení podzimní sezóny
Dotazník Michala Stodoly
Reportáž ze závěrečného utkání

a mnoho dalšího…
Další Swinstvo vyjde během prosince 2007

