
 
 

    

                     

 

 

 

 

 

 

         „Jsem si svých statistik dobře vědom 

        a pyšný na ně zrovna nejsem, ale jak 

                jsem řekl, nikdy nejde mít všechno.“ 
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Opět po roce si vyzkoušíme 

účinkování ve vyšší soutěži. 

Jak se v šestce neztratit? 
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Úvodník Honzy Voldána 
 

Milí čtenáři, 

       Vítám Vás u jarního vydaní našeho Swin-

stva. Zima se chvílemi ještě připomíná, ale 

meze už nezadržitelně osychají, vzdoušek je 

čerstvější a dívčí oblečení rafinovanější. Od 

dívčích sukní ale musíme občas odtrhnout 

zrak, protože kromě mezí osychají i plácky, 

na kterých se hraje Hanspaulka. Modrý Svině 

o uplynulém víkendu vstoupily do další sezó-

ny, v které ochutnají, jak to chodí v šesté lize. 

       Jarní období už celkem pravidelně býva-

jí pro náš tým slabší než podzimní části. Dou-

fejme tedy, že tentokrát zlomíme toto „prokle-

tí“ a sezóna pro nás dopadne úspěšně ales-

poň do té míry, že se jako nováčci bez potíží 

udržíme. Bude to chtít hodně pevné nervy.  

       Co bude důležité a na co není radno za-

pomínat v nové sezóně, připomíná Ota v té-

matu „Šestka – šest bodů k přežití“, které by 

neměl přeskočit žádný z hráčů. Protože si 

touto dobou připomínáme také pět let od  

našich fotbalových začátků v lize, tak se náš 

klubový statistik opět podíval na před dvěma 

lety sestavené pořadí „Svinských nej“. Pokud 

Vás zajímá, co udělaly dva roky s těmito 

žebříčky, která novější „nej“ se do nich do-

stala a jak zamíchala pořadím v pomyslné 

kronice Modrých Sviní, tak se dejte do porov-

návání. 

       V tomto čísle se mé skromné příspěvky, 

kromě technických prací, smrskly na absolut-

ní minimum. Na každého totiž jednou dojde, a 

tak jsem se tentokrát „obětí“ svých rozhovo-

rů stal právě já sám. V roli tazatele se nao-

pak ocitl právě Ota a mohu říct, že se jí zhos-

til velmi dobře. 

Přeji Vám příjemné počtení u našeho jarního 

čísla a po sezóně opět nashledanou. Samo-

zřejmě nesmím zapomenout tradičně popřát 

našemu týmu hodně štěstí v nastávající sezó-

ně a Vám všem, ať se máte svinsky dobře… 

 

                     ...za redakci Váš Honza Voldán 

Svinské aktuality 
Spuštěna fanouškovská sekce 
       V souvislosti se čtyřletým výročím fun-

gování domény modrysvine.com se na na-
šich stránkách objevilo množství novinek. 

Vedle zjednodušené videosekce a komplet-

ně přestavené fotogalerie přibyla konečně i 

dlouho očekávaná fans sekce. 

       Ta by měla mimo jiné časem suplovat 

třídní stránky, neboť zpřístupní nové neve-

řejné galerie z týmových akcí a třídních sra-

zů a samozřejmě i třídní fórum. Postupně 
budou přibývat další funkce - hodnocení a 

komentování zápasů nebo profily fanoušků. 
 

Marek nepřijde, David zůstává! 
 

       Jako Ariadnina nit krétským labyrintem 

se táhly snahy našeho vedení o posílení ú-

točné fáze týmu. Na naši ofenzivu se totiž 

v posledních měsících snášela jedna morová 

rána za druhou. Ještě v loňské jarní sezóně 

si natáhl kolenní vazy Martin, na letním Ka-

pr Cupu jej napodobil Tomáš a do třetice 

všeho zlého se na marodku přidal Michal. 
       V lednu nás navíc opustil David, který 

přešel do obnovené Veltěže a vzhledem 

k nespolehlivosti Petra s Matějem nám zůs-

tal jediný zdravý ofenzivní hráč - Jirka. Ne-

vyšel ani zprvu nadějný pokus o návrat 

Marka, který nakonec dal přednost osmé li-

ze v dresu PRKA. 
       Trn z paty nám nakonec vytrhl překva-

pivě David, který nejen že odvolal svůj od-

chod do Veltěže, ale ještě s sebou přivedl 

do týmu svého kamaráda Tomáše Gregora. 

Oba původně vypomáhali pouze jednorázo-

vě, když doplnili sestavu na Svině Cup, na-

konec zůstávají v týmu natrvalo. 
 

Svině Cup - máme jen bronz 
 

       Triumf na předsezónním přípravném 
turnaji, který se pod patronací Modrých 

Sviní konal už podruhé na hřišti ZŠ Glo-

wackého, obhájil podle předpokladů Ústa-

van, který ve finále udolal Santovy Soby. 

Pro nás skončil turnaj mírným zklamáním, 

přes dobré výkony ve skupině jsme finálo-

vou účast nezopakovali, neboť v rozhodují-

cím zápase jsme po Pavlově minele jen re-
mizovali se Soby. V zápase o 3. místo jsme 

ale rozdrtili PRKA 4:0 a získali bronz. 

 

 



 

 
 

Téma čísla... 

Šestka – šest bodů přeţití 
 

       Rok se s rokem sešel a Modrý Svině o-

pět vstupují na neznámou půdu. Sedmá li-

ga je pro jarní sezónu, a doufejme, ţe ne-

jen pro ni, minulostí. Šestka přináší nové 

zápasy, nové soupeře a nové zkušenosti. Za 

posledních dvanáct měsíců jsme ušli po-

řádný kus cesty, přesto se hodí připome-

nout si hlavní atributy, které ovlivní to, 

zda bude zbytek sezóny úspěšnější neţ ú-

vodní zápas. 

       Existuje samozřejmě celá řada zásadních 
okolností, které ovlivnit nejdou, pomineme-li 

abstraktní faktor štěstí. Počasí, rozhodčí, los, 

nic z toho změnit nemůžeme, proto se zaměř-

me hlavně na to, co ovlivnit dokážeme. 
       Domácí hřiště: V utkání s Realem jsme 

tuto výhodu nedokázali podpořit odpovídají-

cím výkonem, přesto zůstává kbelský písek 

jednou z našich největších devíz, a to hned 

z několika důvodů. Předně jsme na tento po-

vrch zvyklí, což se o soupeřích, z nichž polo-

vina si platí umělou trávu, rozhodně říci ne-

dá. Kbely také nepatří k zrovna oblíbeným 
destinacím a většina týmů sem nejezdí s nad-

šením. V neposlední řadě pak relativně malé 

hřiště vyhovuje spíše defenzivněji zaměře-

ným týmům, ke kterým určitě patříme i my. 
       „Zajištěná“ obrana: Ono to zní trochu 

jako klišé, ale dobrá obrana je základ, o tom 

jsme se přesvědčili ve zmiňovaném duelu 

s Realem hned několikrát. Obranná fáze nám 
nikdy nedělala takové problémy jako útok. 

Navíc i v mnohých komentářích jsme ozna-

čováni jako tým, který toho sice dopředu to-

lik nevymyslí, ale prosazuje se proti němu jen 
těžko. V souvislosti s tím je však otázkou, 

zda trvat na ofenzivnějším systému se zálož-

níkem, nebo se jako už několikrát vrátit ke 

klasice se „třemi vzadu“, která nám přinesla 
největší úspěchy. 

       Důraz: Věc hodně související s obranou 

obecně. Čím vyšší liga, tím techničtější hráči, 

těm logicky tvrdá hra do těla moc nevoní a 
některé dokáže spolehlivě otrávit. Takže po-

kud si na vaší hru stěžuje soupeř rozhodčímu, 

neznamená to, že hrajete špatně, naopak! 

       Stoprocentní nasazení: Další faktor, 

který proti Realu zvlášť u některých chyběl. 

Dohrávání osobních soubojů, vracení se se 

„svým“ hráčem, ztěžování rozehrávky obrán-

cům soupeře, ale i pohyb bez míče, tím vším 

se jednak uleví obraně, která bude nejspíš 

často pod tlakem a také se zlepší variabilita 
rozehrávky, která bývá někdy hodně statická. 

       „Hlavně nemyslet!“: Fotbal stejně jaký-

koliv jiný sport je primárně o chybách. Když 

je neuděláte, nemůžete prohrát. Proto je míč 
v autu vždycky lepší než v držení soupeře a 

čím dál je od vlastní branky, tím lépe. Pokud 

se dokážeme vyvarovat hloupých chyb v ro-

zehrávce pramenících ze snahy založit akci 
co nejefektněji, můžeme pomýšlet na úspěch. 

       Ţádný stres: Sami dobře víme, že psy-

chika není zrovna naší silnou stránkou. Stre-

sových situací přináší zápas sám o sobě dost, 

je tedy zbytečné se jakkoliv předem znervóz-

ňovat. Všichni soupeři jsou hratelní a jeden 

gól vůbec nic neznamená. Jenže tohle se lépe 

říká než prakticky aplikuje... 
       Kde se bude tato sezóna rozhodovat? 

Podle losu to vypadá, že nejspíš v posledních 

dvou kolech. První polovina sezóny je rela-

tivně těžší a hlavně přináší velmi důležité zá-
pasy na půdě Šejků v Běchovicích a doma 

s Manny, které bude pravděpodobně hrát o 

záchranu. 

Ovšem klíč k celé sezóně dost možná drží 
Polární záře, která dorazí do Kbel první červ-

nový pátek. Právě ona a o týden dříve Podol-

ka, to jsou týmy, na jejichž úkor bychom se 

chtěli udržet. 
       To úplně nejtěžší nás zřejmě čeká v sa-

motném závěru. Pyjavíce jsou papírově nej-

větším favoritem skupiny, jenže tento fakt 

hraje v závěrečných kolech často jen velmi 
malou roli. Každopádně musíme doufat, že 

do tohoto utkání nebudeme vstupovat s nut-

ností bodového zisku. 

       První zápas ukázal, že přehnaný respekt 
je jedině na škodu a že pokud se vyvarujeme 

laciných gólů, máme reálnou šanci uspět. Tak 

ať nám to i na jaře vychází…          otd 
 

 

 



 

 

 

Svinská nej… 

 

       V době, kdy budete číst tyto řádky, u-

plyne uţ pět let od našeho prvního zápasu 

v Hanspaulce. Za tu dobu jsme bojovali o 

body ve více neţ sto utkáních, zaţili mnohé 

úspěchy včetně dvou postupů, ale i bezpo-

čet zklamání a neúspěchu. Před dvěma lety 

jsme vydali ţebříček nejdůleţitějších udá-

lostí naší historie a nyní přicházíme s jeho 

aktualizovanou podobou. 
 

TOP 10 stěţejních událostí 
Deset okamţiků, které zásadně ovlivnily náš tým  

1. Postup do sedmičky - 4. 12. 2006 
Dlouhé čtyřleté čekání se projevilo hlavně na in-

tenzitě oslav. Vítězný pokřik v metru, plnění 

sázky na párty u Martina nebo skvělá oslava na 

Verandě patří k nezapomenutelným zážitkům... 

2. Sportovní den - 26. 6. 2002 
Nejdůležitější akce před založením týmu, která 
stála u zrodu Modrých Sviní. Nevyhrát tehdy 

prestižní turnaj, klub by asi vůbec nevznikl... 

3. Odchod bratří Matesů - 11. 8. 2005 
Dnes už se na tuto událost díváme s nadhledem 

a bez emocí, v každém případě šlo o uzavření 

jedné dlouhé etapy existence našeho klubu… 

4. Rozpad Dragers - 7. 12. 2007 
Jirka s Lukášem k nám původně přišli jen na vý-

pomoc, jejich bývalý tým se však definitivně 

rozpadl a my získali oba důležité hráče natrvalo. 

5. Postup do 6. ligy - 9. 12. 2007 
Na první pohled jednoznačně největší úspěch, 
jenže na rozdíl od první postupové sezóny jsme 

na špici hráli prakticky od začátku soutěže... 

6. První výhra - 30. 8. 2003 
Dnes se tomu můžeme spíš jen pousmát, přesto 

patří historická výhra nad Fernetem k nejdůleži-

tějším, nastartovala tým k lepším výsledkům... 

7. Zachráněni! - 26. 6. 2007 
Po porážce s CK PNN už jsme se smiřovali se 

sestupem, jenže Nalejto neodpískalo své zápasy 

a vyneslo nás tak na klíčovou devátou příčku… 

8. Rozlučka u Matěje - 23. 6. 2006 
Předcházející sezóna nestála herně ani výsled-

kově za nic, závěrečná párty s grilováním u Ma-
těje Kuncíře však založila příjemnou tradici… 

9. Domácí hřiště - 9. 9. 2007 
Po letech trmácení se po různých, povětšinou 

nevyhovujících hřištích jsme konečně zakotvili 

ve Kbelích, které naší hře sedí snad nejvíce… 

10. www.modrysvine.com - 2. 2. 2004 
Někomu to nepřipadne zas až tolik důležité, ale 

vytvořením nové webové prezentace se Modrý 

Svině staly známými po celé Hanspaulské lize... 

TOP 5 těţkých direktů 
Pět událostí, na které nebudeme vzpomínat rádi 
1. Případ pro psychiatra - září 2004 
Zápas s Bohnicemi byl příšerný. Ustrašený roz-

hodčí a nefér soupeř, to nás připravilo o postup. 

2. Novodobý husita Matějka - jaro 2006 
Příchod Ondry byl krokem vedle. Nerozuměl si 

se spoluhráči a na hřišti bojoval proti všem... 

3. Sedm kulí jako v Sarajevu - jaro 2007 
Takovou krizi jsme kromě první sezóny neměli. 

Tým si připsal celkem sedm porážek v řadě... 

4. 48 hodin - květen 2004 
Dva dny po debaklu od Holešovic jsme nebyli 

schopni odpískat dvě z přidělených utkání… 

5. Odchod „za lepším“ - srpen 2005 
Útěk bratří Matesů ke konkurenci do Ústavanu 

byl ranou našim ambicím v dalších sezónách… 
  

TOP 5 fotbalových vraţd 
Pět utkání, jejichţ výsledek ovlivnil rozhodčí... 

1. Penalta ze čtyř metrů - Sedm zbabělých 
Vymyšlená penalta pět minut před koncem ko-

paná z nepředpisové vzdálenosti. Výsledek: 1:2  

2. Příliš pomalá chůze - Bohnice F.C. 
Předčasné ukončení utkání v 50.minutě po spor-

ném vyloučení Tomáše.  Výsledek: kontumace 

3. Ultimátní zápas - Odlehlá AC 
Rozhodčí ignoroval brutální hru soupeře a ne-

chal ho nás v druhé půli ukopat.  Výsledek: 1:4 

4. Guláš ze Směsi - Směs praţských es 
Soustavné přehlížení drobných faulů soupeře, 

které nám znechutily celý zápas. Výsledek: 1:1 

5. Volejbalové kreace - Motol FN 
Nepotrestaná opakovaná ruka gólmana Motolu 

mimo vápno ani penaltový faul.  Výsledek: 1:1 
   

TOP 5 velkých kiksů 
Pět největších chyb, které vyrobili jednotlivci... 

1. Rozhodčí, ty já mám rád - Bohnice FC 
Největší Tomášův malér. Proti Bohnicím se mu 

nelíbilo vyloučení a rozhodčí tak ukončil utkání. 

2. Kličkující obránce - Prosím, nesmějte se 
Jakub se minutu před koncem vydal coby pos-

lední mezi dva soupeře a stálo nás to postup… 

3. Tři góly ze dvou střel - Yakuza 
Proti nováčkům jsme se na podzim 2006 trápili 

hlavně díky Martinově špatnému dnu v brance.. 

4. Nevinný padáček - CK PNN 
Michal v klíčovém zápase sezóny Jaro 2007 fa-

tálně podcenil nákop soupeře a srazil celý tým... 

5. Branka jako branka - U Zpěváčků 
Petr ve snaze odkopnout míč namířil pod břevno 

vlastní branky. K postupu chybělo osm minut… 

 



 

 

 

 

 

TOP 5 nejlepších zápasů 
Pět utkání, na která můţeme být právem hrdí... 
1. Chroustova lokomotiva - jaro 2005  (4:1) 
Skalp do té doby neporaženého nejlepšího týmu 

skupiny po heroickém výkonu celé sestavy… 

2. Dejnámbůra FC - podzim 2005        (4:4) 
Ve 40. minutě jsme prohrávali o tři góly, přesto 

jsme dokázali drtivým finišem srovnat skóre… 

3. J.R. Club „B“ - podzim 2006            (4:1) 
Typický zápas o všechno, navíc stý pro Tomáše 

Rosenbergera, který nás dovedl k hladké výhře. 

4. Angmar - jaro 2007                           (4:1) 
Nejlepší utkání v Ligovém poháru. Soupeře ze 

šesté ligy jsme v druhé půli doslova rozebrali… 

5. Caroil - podzim 2006                         (4:0) 
Výhrou v nočním zápase na Děkance jsme se 

odrazili k vítězné sérii zakončené postupem… 
 

TOP 5 propadáků 
Pět utkání, která si za rámeček určitě nedáme... 
1. Nalejto 1.FC - jaro 2007                    (1:4) 
Soupeř hrál celé utkání ve čtyřech, my v polo-

čase vedli, ale nakonec si utrhli velkou ostudu... 

2. Autobazar Duo B - jaro 2006          (0:12) 
Vrchol rozkladu týmu v nepovedené sezóně. 

Šancí jsme měli dost, ale góly dával jen soupeř. 

3. Sorbino - jaro 2007                            (0:7) 
Možná vědomí, že jsme zachráněni, se projevilo 

na přístupu a zápas jsme jen trapně odchodili... 

4. Holešovice 1.FC - jaro 2004              (0:8) 
Návrat Martina Vitáka do branky po zranění to-

tálně pokazil odevzdaný výkon celého týmu... 

5. 1.FC Prázdnej balón - jaro 2003      (0:3) 
Dnes bychom tak slabého soupeře porazili roz-

dílem třídy, ale v první sezóně nevycházelo nic. 
 

TOP 5 galapředstavení 
Pět nezapomenutelných hráčských výkonů... 

1. Matěj Kuncíř - Dejnámbůra FC 
Lví podíl na otočení už prohraného zápasu. Ma-

těj dvě branky dal a na další Michalovi přihrál. 

2. Martin Viták - Cerveza 1.FC 
Z mlhy sychravých Hrdlořez vykouzlil Martin 

druhý hattrick v kariéře a přiblížil nás postupu... 

3. Tomáš Rosenberger - J.R. Club 
V utkání s přímým konkurentem v boji o postup 

se Tomáš zasloužil dvěma brankami o výhru... 

4. Ondra Mates - K.K.K 
V zápase se soupeřem z 5. ligy nepustil Ondra 

ani jeden gól a v při penaltách doslova čaroval. 

5. Michal Stodola - Virtuosi FC 
Po dvouleté pauze se Michal vrátil stylově. Jeho 

dva góly nás pomohly zachránit v sedmé lize… 

TOP 5 nejdůleţitějších gólů 
Pět tref, které znamenaly víc neţ jen dva body... 
1. Martin Viták - Klátiči WH 
S outsidery jsme se dlouho trápili, vysvobodil 

nás až Martin, zápas jsme otočili a postoupili… 

2. Jakub Růţička - Yamato Day 02 
Gól z poslední minuty odstartoval naší jízdu za 

překvapivým třetím místem na podzim 2004… 

3. Ondra Mates - Chroustova lokomotiva 
Vítězný gól brankáře přímo z výkopu od branky 

v suverénně nejlepším utkání naší historie…  

4. Jirka Dymák - Opatoff A K 
Ostrý zápas spěl k remízovému konci, který ov-

šem Jirka odmítl a udržel nás na vítězné vlně… 

5. Vojta Sůva - Fernet Team Říčany 
První a pohříchu asi také jediný velký okamžik 

Vojty, vítězný gól v prvním vyhraném utkání. 
 

TOP 10 nejkrásnějších gólů 
Deset akcí, kvůli kterým stojí za to hrát fotbal... 
1. Martin Mates - Inter Traktor Práčata 
Spolupráce bratrů Matesových, rychlá rozehráv-

ka od branky a gól z půlky přímo do růžku… 
 

2. Tomáš Rosenberger - Fernet team Říčany 
Trestný kop z hranice vápna, Tomášova exekut-
ce, bomba šajtlí okolo zdi a gól „angličanem“... 
 

3. Jirka Dymák - CK PNN 
Efektní přehození nebohého gólmana Jirka vy-

šperkoval zavěšením z voleje do prázdné brány.  
 

4. Matěj Kuncíř - Virtuosi FC 
Stylový vítězný gól - padající list z poloviny 

hřiště skončil v šibenici překvapeného gólmana. 
 

5. Martin Mates - Pod parou 
Přímý kop do šibenice, u kterého byla zeď jaksi 

navíc a gólman se za ním ani nestačil ohlédnout. 
 

6. Matěj Kuncíř - Dejnámbůra FC 
Když rána, tak pořádná… Nápřah z plného běhu 

a branka pod břevno bezmocného gólmana… 
 

7. Pavel Řeháček - Rychlí banáni 
Původně centr, ze kterého se však během dráhy 

letu stal nechytatelný padáček ala Poborský… 
 

8. Petr Gregor - Pivoj ZM 
Petr šel prakticky z půlky sám na branku a s kli-

dem přeloboval vybíhajícího gólmana Pivoje… 
 

9. Michal Stodola - Bohnice F.C. 
Sólo od vlastní branky přes tři bránící hráče za-
končené nechytatelnou střelou podél gólmana… 
 

10. Tomáš Rosenberger - Fischer team B 
Geniálně rozehraný nepřímý kop Jakuba Růžič-

ky a Tomášova střela z první do odkryté branky. 

 

 



 

 

 

Vyzpovídali jsme… 
 

Honza Voldán 
 

14. 5. 1985 

post: obránce 

číslo dresu: 14 
v týmu od: srpna 2002 

Ota Duben  

Tak lhal bych, kdybych se neobával, loňské ja-

ro a ani to předloňské nám nevyšlo. Příprava 
je ale něco jiného než liga. První zápas sice 

taky zrovna nenadchl, ale podle informací, co 

mám, tak šlo spíš o kolaps obrany a ten se 

snad v takové míře opakovat nebude. 
Nejdůležitější je podle mě se poučit a hodit to 

za hlavu. Hlavně tomu nepřikládat větší výz-

nam, než má první zápas. Nechtěl bych, aby se 

tým propadl do nějaké krize, kdy zase budeme 
víc řešit vnitřní problémy než fotbal samotný. 

Pozitivní je i celkem dobrá úspěšnost útoku, 

takže uvidíme v dalších zápasech. Chce to spíš 

chladnou hlavu… 

To určitě. Nezdá se ti ale, ţe jsme třeba udě-

lali aţ příliš velký vývojový skok? Přeci jen 

podzimní sezóna měla slouţit spíš k etablo-

vání v sedmičce, cílem byla klidná záchrana 

a najednou jsme postoupili...  

No skok to byl za ty poslední dva roky opravdu 

rychlý. Až moc rychlý, ale s tím už nic nenadě-

láme. Oba podzimy vyšly nečekaně dobře. Po-
stup do šestky byl skoro až takový „úlek“ a 

možná nám hrozí „přehřátí“ z toho překotné-

ho vývoje, ale Hanspaulka je přeci jen pořád 

amatérská liga a sestupy i postupy jsou „na 
denním pořádku“. 

Pokud se ukáže, že to bylo až moc velké zrych-

lení a sestoupíme, tak to sice bude velká ško-

da, ale nesmíme to zase brát tragicky. Sestup 
jsme sice ještě nezažili, ale pokud se nechys-

táme to s týmem v příštích letech zabalit, tak 

nás ještě postupů i sestupů určitě pár čeká. 

Ptám se proto, ţe ty patříš k té části týmu, 

která nebere aţ tolik zřetel na výsledky a 

důleţitější je pro ni pozitivní atmosféra a 

případné neúspěchy v šestce by ji mohly o-

pět narušit...  
To určitě. Zase se ale nic nesmí přehánět. Ona 

ta atmosféra jde většinou ruku v ruce s výsled-

ky. Pro mě jsou Modrý Svině hlavně prostře-

dek k tomu, abychom měli něco společného, co 
nás baví a zajímá, díky čemu se potkáváme. 

Prostě je to „naše věc“. Když se nedaří, tak si 

nehážu mašli, ale těžko se po několikáté pro-

hře v řadě dobře pobavíte v hospodě a budete 
v úplně pohodě. Když už jsme se do toho dali, 

tak to hrajeme i kvůli tomu, abychom byli ús-

pěšní, to určitě, ovšem ten úspěch není pro mě 

výš než to „společenství“ kolem… 

Obvykle klade nepříjemné otázky os-

tatním, tentokrát usedl do pomyslného 

zpovědního křesla sám. Pamětník sta-

rých časů, který se však výborně ori-

entuje i v současném dění v týmu. Je 

také jakýmsi obojţivelníkem, kdyţ na 

jedné straně je stále aktivním hráčem, 

v poslední době je však na našich ut-

káních více jako divák a fanoušek. O 

tom, ţe má velké svinské srdce, však 

ani v nejmenším nepochybujte. Jak vi-

dí současnost i budoucnost týmu, jeho 

úspěchy i problémy a jak se vyrovnává 

s pověstí notorického absentéra? Ne-

jen na to vám odpoví Honza Voldán. 
 

Uplynulý pátek začala uţ naše jedenáctá 

sezóna v Hanspaulce. Co od ní očekáváš?  
No moje očekávání můžou být jen tak skrom-

ný, jak velký je můj přínos pro tým. Takže 

především budu fandit a podporovat náš an-

sámbl, aby se bez problémů udržel. Co se tý-
ká mně samotného, tak jsem myslím za po-

slední měsíc zapracoval na kondici, abych to-

lik nezaostával, samozřejmě ideál je ještě da-

leko. Taky věřím, že se mi podaří zapojit se 
do většího počtu zápasů než v minulých sezó-

nách, ale ideální to taky ještě nebude… 

Pokud by sis měl zahrát na věštce, jak bu-

de podle tebe vypadat tato sezóna??   

Pokud to vezmu z pohledu našich jarních se-

zón, tak se trochu obávám. Taky naše klasic-

ká bolístka v podobě brankářského postu po-
řád není dořešená ke spokojenosti všech, tak-

že jsem spíš opatrný. Hádám, že bychom se 

mohli pohybovat někde okolo středu tabulky 

a hezky zakotvit v šestce. Hlavně se udržet a 
to bez stresů a potíží. 

Ovšem přiznejme si, poslední výsledky nej-

sou zrovna z nejlepších. Neobáváš se třeba, 

ţe se bude opakovat loňské jaro? 



 

 

 

 
 

Uţ jsi to nakousl v první odpovědi, přesto 

se nemůţu nezeptat - Nemáš tak trochu o-

bavy, ţe se nechytíš? Přeci jen, za poslední 

dva roky si odehrál minimum zápasů a to 

ještě většinou právě ve zmiňované loňské 

jarní sezóně a třeba v obou postupových 

sezónách si nastoupil dohromady jednou...  

Tyhle obavy mě myslím neopouštějí, ať už jde 

o osmou, sedmou nebo šestou ligu. Jenže ten 

fyzický rozdíl ve spodní části lig podle mě, a i 
co jsem slyšel od zkušenějších, není prakticky 

žádný. Je to spíš tým od týmu. Fyzičku ne-

mám ideální, ale myslím že nejsem jediný v 

týmu ani v lize (smích). Spíš jde o tu „vyhra-
nost“. Pravda, naposled jsem si pořádně za-

hrál na jaře 2006, ale tehdy byl celý tým 

v pořádné krizi. S tou vyhraností ale zpětně 

už nic neudělám. Znám své současné možnos-
ti a rozhodně se do hry nebudu cpát za kaž-

dou cenu. 

Dokáţeš popsat pocity hráče, kdyţ tým po-

stupuje a on sám u toho aktivně není? 
(smích) Tomu říkám těžká otázka. Je tu sa-

mozřejmě pořád radost z postupu „jeho“ tý-

mu, z těch úspěchů, i když na nich nemá herní 

zásluhy. Je tam ale určitě i ten pocit, že to 
člověku uniká, že se na tom nepodílí, a že je 

mimo to všechno. Ovšem zase žádná tragédie. 

Je to Hanspaulka a nejde mít všechno. Bude 

ještě hodně sezón. 

Při pohledu do týmových statistik zaujme, 

ţe ze všech aktivních hráčů, kteří pamatují 

osmou ligu, máš suverénně nejméně ode-

hraných zápasů. Kdybys měl říct hlavní 

důvod, proč to číslo není vyšší… 

Jsem si svých statistik dobře vědom a pyšný 

na ně zrovna nejsem, ale jak jsem řekl, nikdy 

nejde mít všechno. Jsou důležitější věci než 
fotbal. Hlavním důvodem jsou termíny zápasů 

o víkendech, které mě staví do dost neřešitel-

né situace. Mám „na krku“ jedno celkem vel-

ký stavení v jižních Čechách, o který se sta-
rám prakticky sám a přes to prostě „nejede 

vlak“. Donedávna jsem dělil víkendy mezi 

Prahu, jižní Čechy a přítelkyni u Karlových 

Varů. Poslední štace už odpadla, teď už to je 
jen Praha a chalupa, takže na zápasy se budu 

dostávat častěji. Ideální to ale pořád nebude, 

přesto nechci házet „ručník do ringu“ jen 

proto, že v současnosti to lépe nezvládám. 

Díky své časté zápasové indispozici jsi se ta-

ké stal častým terčem vtípků spoluhráčů... 
Tak vtípky být musí. Vynechat moje absence, 

Vítkovu pleš, Otovo prezidentování nebo Mar-

tinovo oblečení prostě nejde. Všechno má ale 

svou míru. Já to všechno beru, ale jsou chvíle, 
kdy to zamrzí, protože mě ty absence samo-

zřejmě netěší. To je ale jen občas, když to je 

myšleno spíš jako výčitka. Lidi, kteří chápou, 

jaké to je mít nějaké povinnosti, s kterými se 
prostě nedá hnout, to berou tak, jak to je, že já 

s těmi víkendy nemůžu nic moc udělat. Každý 

z nás má postupně čím dál tím víc vytížení a 

tak se to od výčitek přesouvá k těm vtípkům a 
ty já beru. Jsem prostě polovinou sedlák z jihu 

Čech. (smích) 

Na druhou stranu, jsi jeden z těch, kteří 

jsou v týmu od jeho prvopočátku. Vzpome-

neš si třeba ještě na první zápas v Hans-

paulce, od něhoţ nedávno uplynulo pět let?   

No určitě, to se snad nedá zapomenout. Po-

chmurný a chvílemi snad i deštěm zkrápěný 
Hagibor. Jáma pohlcující zakopnuté míče. Mi-

chal pouštějící góly z autů. Tvrdý náraz našich 

představ na realitu v podobě pánů z Juventu-

su, z kterých šel chvílemi skoro strach. (smích)  

Ve srovnání s dneškem aţ úsměvná vzpo-

mínka... Jako člověk, který má moţná stej-

ně dobrý pohled na tým zvenčí jako zevnitř, 

jak bys zhodnotil uplynulých pět let? 
No to je záludná otázka, která by vydala spíš 

na samostatný článek… (smích) Ve zkratce te-

dy - úspěšně. Prošli jsme si krizemi i úspěchy. 

Všechno jsme to přestáli a klub funguje dobře. 
Pořád je to místo k setkávání. Nerozpadli jsme 

se a nápady na trhání týmu na áčko a béčko 

byly snad s úspěchem zavrženy jako nepers-

pektivní. Něco už máme za sebou, dostáváme 
se v Hanspaulce do povědomí. I stránky a vše 

kolem týmu se taky pořád posouvá. V součas-

nosti jsme podle mě v „dospělé“ fázi. Modrý 

Svině si už prošly svými začátky i pubertou… 

Co je podle tebe největší slabinou týmu, jak 

po fotbalové, tak společenské stránce a co je 

naopak na týmu nejpozitivnější?  

My až na drobné výjimky prostě nejsme „fot-
balisti“, i když poslední dobou celkem posilu-

jeme. Je důležitý si to uvědomit. Naše zlepšo-

vání má své meze v nás samotných a ten vývoj 

bude vždy jen po krůčkách. Zlepšit se můžeme 

 



 

 

 

 
 

zkušeností, sehraností nebo popřípadě ve fy-

zičce. Pokud někdo míří moc vysoko a očeká-
vá precizní a krásný fotbalový představení, 

tak u nás myslím nepochodí. Ten tým jsme za-

ložili pro nás a to je taky jeho hlavní smysl, 

který se dotýká i té společenské stránky. Vy-
měnit hráče za lepší fotbalisty určitě jde, ale 

to není naše cesta. To by zůstaly Modrý Svině 

bez „Sviní“. Kdo si neuvědomí, že Svině jsou 

i společenství lidí, tak moc nepochodí. Nejsil-
nější je určitě týmový duch, sešlosti, hospody, 

soustředění, stránky a podobně. (smích) 

A myslíš, ţe to tak bude i nadále? Dovedeš 

si vůbec představit, co bude se Sviněmi za 

deset let? 

Nevím, tohle se dá těžko předpovídat. Když 

budou lidi chtít, tak to tak bude a pokud o to 

už stát nebudou, tak se z týmu stane jen čistě 
fotbalový uskupení. Deset let je dlouhá doba. 

Kdo by si před pěti lety třeba právě na tom 

Hagiboru představil naší nebo i svou budouc-

nost takovou, jaká je. Určitě nějakých sešlostí 
asi ubude. Budou tu první rodinky a podobné 

„aktivity“. Někdo odejde, někdo přijde, ale 

věřím, že alespoň minimální základ z Ústavní 

se udrží, i když se třeba budeme vídat méně. 
Hezká by byla i vize soustředění, kde už „sta-

ré“ Svině s rodinami budou pořádat dětský o-

lympiády pro své potomky, ale to už jsme 

opravdu hodně daleko. (smích) 

Kdyţ uţ jsme narazili na téma soustředění, 

tak to letos poprvé bude za účasti přítel-

kyň. Co pro tebe tato změna znamená?  

To je tenký led. Hlavně bych nechtěl, aby si 
to někdo vykládal osobně, protože tak to není. 

Já mám fanynky a drahé polovičky našich 

hráčů opravdu rád, ale trochu mě mrzí, že 

končí doba pánských jízd. Myslím, že nejsme 
ještě tak staří, abychom nevyrazili někam jen 

kluci a neužili si to tam po chlapsku. (smích) 

Takové akce jsou potřeba v každém věku. 

Soustředění se slečnami se ale nebráním, jen 
bych nejradši bral obě dvě verze. Nerad při-

cházím o tu atmosféru, kdy jedou jen kluci, 

ale pokud už se takhle nedáme dohromady, 

tak co se dá dělat. 

S tím souvisí i sílící hlasy, ţe naši skupinu 

postihla jakási „krize středního věku“. 

Společné akce uţ jsou spíše o rutině, jsme 

usedlejší, bráníme se zkoušet nové věci... 

No nejsem si jistý, jestli ty „hlasy“ už početně 

nepřevýšily tu druhou skupinu. (smích) Něco 
na tom pravdy určitě je. Možná je to jen naše 

iluze, kterou jsme si časem vsugerovali, že už 

na to „kalení“ nemáme. Hlavně to myslím mu-

síme přestat řešit. Prostě konat a nebránit se. 

Jsi pomyslnou polovinou tohoto časopisu. 

Jakou vidíš úlohu Swinstva v budoucnu a 

co by si na něm chtěl ještě vylepšit?  

Toho by bylo víc, ale to patří na naše redakční 
porady. (smích) Swinstvo je pro mě taková 

třešnička na dortu, která doplňuje trojúhelník 

kolem týmu, jenž tvoří to společenství lidí, in-

ternetové stránky a časopis. Swinstvo by mělo 
být zdrojem informací a zdaleka ne jen pro 

hráče, ba právě naopak. Zdrojem těch infor-

mací, na které se v hospodě třeba nedostane. 

Místem, kde se dá nastolit nějaké téma, které 
je dobré vynést na světlo a odstartovat tím 

diskuzi v týmu. Integračním nástrojem pro no-

váčky a také trochu součást toho celého divad-

la okolo našeho velkého „profi“ klubu s jeho 
prezidentem, pravidelným hodnocením hráčů, 

týmovými soustředěními... 

Na závěr se ještě vrátím k otázce tvých zá-

pasových absencí, ale z úplně jiného úhlu. 

Co vlastně dělá Honza Voldán, kdyţ tak-

zvaně „honí veverky po lese“?   

Když už je teda fakt nestíhá a utečou jemu i 

psovi, tak například dělá střechu na některý z 
budov, seče trávu, něco zdí, kácí a prořezává 

stromy, staví kůlnu, dělá dřevo na zimu, něco 

sváží traktorem, opravuje co je zrovna potřeba 

od kotle po křovinořez a podobně. Je to roz-
manité. Taky si ale užívá, prostě Honza se ni-

kdy nenudí. (smích). 

Tomu rád věřím. A plánuješ třeba zase ně-

jakou jihočeskou veselici, něco na způsob 

pomaturitního selátka nebo Silvestrů?   

Tak i takové myšlenky se mi honí hlavou. O-

hledně grilování, po selátku mě teď láká menší 

býček. (smích) Před časem jsem měl možnost 
se něčeho takového zúčastnit a celkem mě to 

nadchlo, ovšem chce to armádu lidí. Uvidíme, 

co se třeba dá dohromady i podle odezvy. Ná-

padů je přehršel, od zřízení základního tábora 
pro sjíždění Lužnice, obyčejného čepování pi-

va a upečení něčeho k snědku až po sportovní 

turnaj na louce nebo paintball. No, uvidíme… 

Přesně tak, uvidíme… Díky za rozhovor. 
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Hodně chaotická premiéra 
Premiérové utkání v šestce se nám mírně řečeno 

nepovedlo, kvůli totálnímu chaosu v obraně 

jsme prohráli s Realem Prd vysoko 4:9. Poziti-

vem budiž snad jen probuzení našeho útoku, 

který čtyřikrát skóroval. 

Tentokrát nás při Petrově účasti byl nezvyklý 

počet devíti do pole. Soupeř dorazil jen s jed-
ním hráčem na střídání, ale tento handicap se v 

zápase vůbec neprojevil. 

Po oťukávací desetiminutovce udeřil soupeř. 

Michal na centrovaný míč nevyběhl, Lukáš se 
nechal v hlavičkovém souboji přeskočit a pro-

hrávali jsme. Jenže to neměl být ještě všemu 

konec. 

Během dalších pěti minut stihl nikým nestalo-
vaný Vítek uklidit další centr hlavou do vlastní 

branky a Petr ve středu hřiště místo do brejku 

sklepl míč dozadu přímo proti noze nabíhajícího 

hráče - 0:3. 

Až pak jsme se dostali do hry také my. A hned 

gólově. Matěj vyslal do brejku Tomáše Gregora 

a ten z křídla procedil míč mezi nohama gól-

mana. A když navlas stejnou situaci zastavila 
tyč a ke snadnému gólu doklouzal Jirka, byli 

jsme na dostřel. 

Navíc ještě Matěj v čisté šanci trefil brankáře. 

Ovšem neradovali jsme se dlouho. Ota zaváhal 

při rohu a Michal byl na střelu zblízka krátký. 

Druhý poločas začal nadějně. Tomáš hlavou 

profitoval z Matějova autu a bylo to opět jen o 

gól. Co se ovšem stalo v následujících deseti 

minutách, je k nepochopení. 
Soupeř se postupně prosadil z rohu, z dorážky 

a dvakrát z brejku a patnáct minut před kon-

cem jsme byli na ručník. Naštěstí v situaci, 

kdy stačilo hlídat si pohodlný náskok, soupeř 
tolik neútočil a do konce už skóroval jen jed-

nou z autu. 

Na potupnou desítku tak nedošlo. Nám se po 

dvou neproměněných šancích Tomáše Rosen-
bergera podařila ještě korekce skóre, když se 

Lukáš probil středem obrany a zavěsil. 
 

Modrý Svině  -  Real Prd   4:9  (2:4) 
hráno 4.4. ve Kbelích. Naše branky: 18. Tomáš 

Gregor, 26. Dymák, 32. Rosenberger, 56. Klimek 

Sviňmetr: 3,5 svině 

Sestava Sviní: 1 Michal Malý  –  44 Matěj Kuncíř, 6 

Lukáš Klimek, 11 Vítek Zahradník, 2 Ota Duben – 

87 Jirka Dymák, 8 Petr Gregor, 15 Tomáš Gregor, 

10 Tomáš Rosenberger 
 

Kalendář akcí na jaro 2008 
     

    6.4. 10:00 pískání – Kbely 

  11.4. 18:15 Šejk Peterka – Běchovice 

  15.4. 19:30 pískání – Běchovice 

  18.4. 19:15 Efficenza AC – Zákostelní 
  25.4. 18:15 Manny FC – Kbely 

  29.4. 17:00 pískání – Kbely 

    9.5. 18:15 Těžká demence – Kbely 

  14.5. narozeniny Honza Voldán (23) 
  16.5. 17:00 Orosený paragraf – Kbely 

  23.5. 19:30 Dromedarians Praha – Kbely 

  30.5. 19:30 Podolka FC – Kbely 

    5.7. 19:00 pískání – Pražačka 
    6.6. 19:30 Polární záře – Kbely 

  13.6. 20:30 Pradox 1.FC – Zákostelní 

  20.6. 18:15 Pyjavíce FK – Kbely 

  21.6. 18:00 slavnostní ukončení sezóny 
  23.6. narozeniny Pavel Řeháček (19) 

Administrativní okénko 
 

Příspěvky na jarní sezónu i přes nižší startovné a 

odměnu za postup zůstávají stále 400Kč. Bylo to-

tiž nutné zakoupit nové míče, zvýšily se prostřed-

ky investované do rozhodčích a v neposlední řa-

dě se zvyšují náklady na správu webových strá-
nek. Podrobný rozpočet a soupis nákladů na chod 

klubu je nově zveřejňován v klubové sekci. 

 

V příštím čísle vám přineseme: 
 

Rozhovor s Lukášem Klimkem 
 

Podrobné hodnocení jarní sezóny 
 

Reportáţ ze závěrečného utkání 
 

a mnoho dalšího… 
 

Další Swinstvo vyjde koncem června 2008 

 


