
   



 

 

 

 

Úvodník Honzy Voldána 
 

Milí čtenáři,  
     s přáním všeho dobrého do roku 2009 i ví-

rou, že jste si užili letošního dlouhého sváteční-

ho volna s rodinou a blízkými, Vás vítám u no-
vého Swinstva. 

     Konec roku byl nabitý událostmi, a tak se 

s dvacátým Swinstvem shledáváte až nyní. Roz-
hovor s fanynkami jsme byli nuceni odsunout, 

neboť kolektivní interview není žádná sranda, 
zvlášť když se slečny trochu stydí být za medi-

ální hvězdy. Můžete se na něj ale těšit příště a 

jako omluvu slibuji hromadné foto slečen. Věří-
me, že Vám i tenčím Swinstvem zpříjemníme ná-

vrat do běžného rytmu a naše nervy i rodiny 

jsou Vám všem za ten čas navíc vděčné. 
     Podzimní sezóna je už delší dobu za námi, já 

osobně na ní ale rozhodně jen tak nezapomenu. 
Byla něčím zvláštní, a teď nemyslím ani to, že 

běhat o dvacet kilo lehčí je rozhodně zábavněj-

ší, ale že se mně výkony mužstva zdály čím dál 
víc týmové. Dvanáctá sezóna tak celkem splnila 

Otovu předpověď, že nebude „tuctová“... 
     Ano, Modrý Svině postoupily opět do šesté 

ligy, což je úžasný úspěch a potvrzení pozice, 

na kterou tým již jednou dosáhl, ovšem něco 
bylo tentokrát jinak. Přitom úspěchů na hřišti 

bylo dost, vždyť jsme skončili s největším bodo-

vým ziskem v historii klubu. Toho si ale málo-
kdo povšiml a hlavně se zdálo, že někde něco 

chybí. Jako by si Svině naordinovaly sedativa, 
ale možná to je jen normální projev posunu tý-

mu i jeho členů k dospělejším časům. 

     Sezóna tak prostě nějak proběhla kolem nás, 
vzduch pročistila a zdravé upuštění páry přine-

sla až klubová schůze. Bylo dobré, že se usku-

tečnila před rozhodujícím zápasem a postup 
jsme oslavili již s čistou myslí. Přes tento nejen 

můj dojem šlo o výtečnou sezónu, které neubere 
ani smutná zpráva o odchodu Davida z týmu. 

Díky za všechno a ať se ti v Ústavanu daří! 

     My budeme zatím sbírat síly na novou sezó-
nu, v níž Vám všem přeji hodně úspěchů. Na ja-

ře nashledanou u předsezónního Swinstva a 

hlavně, mějte se svinsky dobře…  
        

                     ...za redakci Váš  Honza Voldán 

Svinské aktuality 
Klubová schůze přinesla zásadní 

změny v dalším fungování týmu 
 

Poslední listopadovou sobotu proběhla v re-

stauraci u Maxima klubová schůze. Vzhle-

dem k situaci v týmu bylo tentokrát jednání 

neobyčejně dlouhé a přineslo řadu změn. 
Tou nejdůležitější je zřejmě nové přerozděl-

lení kompetencí ve vedení týmu. Byla vy-

tvořena funkce ekonomického manažera, do 

které byl jmenován Pavel Řeháček, který 

tak přebírá část dosavadní agendy prezi-

denta klubu Oty Dubna. Ota, stejně jako ka-

pitán Matěj Kuncíř, své posty obhájili. 

V otázce jarní sezóny se naproti tomu ne-
změnilo vůbec nic. Nadále platí jako hlavní 

hrací den pátek, vetování umělek druhé ge-

nerace (které po zkušenostech z Novobor-

ské a hlavně Stodůlek ještě nabralo na vý-

znamu), před Zimním turnajem dostala opět 

překvapivě přednost sobotní tělocvična a 

změn nedoznal ani plán přípravy na jaro, o-

pírající se o účast v Ligovém poháru a po-
řadatelství Svině Cupu. 

Důležitou novinkou je schválení sazebníku 

pokut. Nově budou postihovány některé ne-

švary, které se bohužel v poslední době ne-

bývale rozšířily - neomluvené absence na 

zápasech, pozdní placení příspěvků a také i 

nesportovní chování. 
Struktura rozpočtu na první pololetí příštího 

roku zůstala takřka beze změny, přibyla jen 

platba za účast na Svině Cupu, která byla 

převedena z oblasti individuálních výdajů 

hráče. Ty se budou nově financovat pro-

střednictvím systému kreditů, který navrhl 

právě nový manažer Pavel Řeháček. 

„Dvojčata“ na odchodu? 
 

Budou v našem klubu dál pokračovat David 

s Gregim? Tato otázka se stala jedním z úst-

ředních posezónních témat. Tomáš totiž na 

podzim starty rozhodně neplýtval a David 

se v lize neobjevil vůbec. Ačkoliv původní 
prognózy vypadaly optimisticky, podle pos-

ledních informací byl přátelák proti Santo-

vým sobům jejich nadlouho posledním spo-

lečným startem v našem dresu. David se to-

tiž dohodl dle očekávání na přestupu do Ú-

stavanu a zájem z vyšší soutěže je i o Gregi-

ho. Víc informací přinesou klubové stránky. 
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Do třetice všeho dobrého 
 

       Náročná mise s krycím názvem „Po-

stup“ byla úspěšně dokončena, Modrý Svi-

ně na jaře začnou tvořit druhou kapitolu 

rozepsaného příběhu zvaného šestá liga. 

Zároveň klub potřetí v řadě zakončil ka-

lendářní rok postupem, což je už samo o 

sobě úspěchem, který se nepoštěstí každé-

mu. Nejen o tom, co spojuje a odlišuje ony 

tři hanspaulské podzimy se dočtete na ná-

sledujících řádcích... 

       Nejdříve trochu statistiky, která jak víme 
„nuda je“. Rekord osmi ligových výher v se-

zóně díky kontumaci zápasu s Dromedarians 

odolal, devět vítězství ze dvanácti zápasů, 

které jsme na podzim odehráli, už ale regulér-
ním zápisem do historie bezesporu je, stejně 

jako to, že jsme pouze dvakrát odcházeli ze 

hřiště poraženi! 

       K tomu se musí přičíst fakt, že 17 získa-

ných bodů je historicky nejlepším bodovým 

ziskem týmu v lize. Paradoxní je, že zatímco 

v obou předchozích sezónách nám stačilo na 

přímý postup o bod méně, zůstali jsme tento-
krát přes rekordní zisk až čtvrtí. To vše značí, 

že sezóna nebyla rozhodně jednoduchá.  

       V čem se letošní postup liší od těch dvou 

předchozích? Především tím, že do sezóny 
jsme už nastupovali s odhodláním udělat vše 

pro návrat do šestky a hlavně, byli jsme ales-

poň papírovými favority skupiny. To, že jsme 

stejně jako vždy museli bojovat o úspěch až 
do posledního kola, je věc druhá... 

       Rozdíl byl markantní i ve výsledcích zá-

pasů s přímými konkurenty. Před dvěma lety 

jsme z pěti klíčových zápasů čtyři vyhráli, na 
podzim 2007 jsme pak s žádným s uchazečů 

o postup neprohráli. A současnost? Jen bod 

ze tří zápasů a skoro až ostudné skóre 1:10! 

       Ale pokud řekneme „A“, měli bychom 
vzápětí dodat i „B“. Možná jednou z nejdů-

ležitějších nuancí, která spolurozhodovala o 

konečném úspěchu, byl fakt, že jsme se vyva-

rovali bodových ztrát s tabulkově průměrný-
mi týmy, byť v utkání třeba s Meďákem nebo 

Co je? nás od neúspěchu dělilo pár minut... 

       A ještě možná jedna drobnost, která vý-

sledný dojem ze sezóny trochu kalí. Oproti 

předchozím sezónám i záchranářskému poku-

su v šestce chybělo takové to nadšení a entu-

ziasmus, který nakazí celý klub a pomáhá 

k lepším výsledkům, zkrátka pozitivní atmos-

féra v týmu. Jako by na všechny dolehla pod-
zimní deprese, byť výsledky k tomu nedávaly 

žádný důvod. 

       Záměrně se však bavíme o výsledcích, 

nikoliv o výkonech - neboť ty občas příliš ne-
odpovídaly našemu tabulkovému postavení a 

faktu, že hrajeme o postup. Jen díky velké 

bojovnosti, nasazení a víře ve vlastní síly 

jsme byli ve hře až do konce. Ale ono občas 
není důležité mít top formu, ale dokázat vytě-

žit z minima maximum, a to se nám jedno-

značně podařilo. 

       Pokud si uplynulá sezóna zaslouží srov-

nání s některou ze svých starších sestřiček, 

pak jistě s tou první. Předně tím, že prakticky 

od poloviny soutěže nad námi visel pomyslný 

Damoklův meč. Každá bodová ztráta zname-
nala konec nadějí a v obou případech jsme 

dokázali i s tímto břemenem uspět. 

       Shodné bylo i vyvrcholení sezóny. Stejně 

jako před dvěma lety proti nám stál tým, kte-
rému vůbec o nic nešlo, navíc z úplného dna 

tabulky. A historie se znovu opakovala, i ten-

tokrát se nám herně příliš nedařilo a o výsled-

ku jsme rozhodli až v závěru. 
       A do třetice déjá vu, i obsazení rolí se 

takřka shodovalo. O góly se opět staral Mar-

tin, který se navíc během sezóny přidal do 

klubu „stovkařů“, o tvorbu hry nejlepší hráč 
podzimu Matěj a na místě poslední instance 

vše jistil Pavel. Jen trápícího se Tomáše na-

hradil v roli bojovníka neúnavný Jirka… 

       Pro někoho může být postup příjemným 
překvapením, pro jiného zas jen splněnou po-

vinností, a někomu je úplně jedno, kde zrov-

na hrajeme, hlavně že je dobrá parta. Důležité 

je, že se ve chvíli, kdy o něco jde, dokážou 
všichni táhnout za jeden provaz. Na jaře prá-

vě tohle budeme potřebovat nejvíc...          otd 

 

 

 

 



 

 

Kronika sezóny 

 
 

29.8. – Bílá pohroma (Zákostelní) - Přátelák 
Důležité je, že příprava splnila svůj účel, po delší 

době jsme se zase všichni potkali, dobře si zahráli 

a trochu si zlepšili střelecké sebevědomí, i když je 

fakt, že prakticky všechny góly snad krom druhé-

ho nám soupeř víceméně daroval. 
Výsledek: 5:3 (3:0) 

Branky: 19. a 48. Richi, 18. vlastní, 25. Lukáš, 56. Jirka 
Sestava: Martin - Petr, Matěj, Ota, Lukáš, Vítek - Jirka, 
              Róza, Michal, Richi 
Nejlepší zápas: Petr, Richi               

Sviňmetr: 7 sviní (velmi kvalitní) 
 

5.9. – Santovi sobi B (Novoborská) - Přátelák 

I přes naprostou dominanci na hřišti nesmíme za-

pomenout na negativní jevy, které provázely náš 

herní projev. Ve chvíli, kdy jsme se dostali do re-

lativně bezpečného vedení, přestali jsme myslet 

na obranu a zvláště defenzivní práce útočníků by-
la eufemisticky řečeno velmi vlažná. V podstatě 

polovinu branek si navíc dal soupeř sám... 
Výsledek: 12:1 (5:1) 
Branky: 8., 12. a 56. Matěj, 25., 46. a 47. Jirka, 29. a 53. 
             Gregi, 40. a 50. vlastní, 19. Pavel, 58. Richi 

Sestava: David - Lukáš, Matěj, Ota - Róza, Jirka, Pavel, 
              Richi, Gregi 
Nejlepší zápas: David, Jirka               

Sviňmetr: 7,5 svině (velmi kvalitní) 
 

12.9. – Pradox 1.FC (Zákostelní) - 1.kolo 

Nelze si nic nalhávat, začátky obou poločasů ne-

byly rozhodně podle našich představ, navíc jsme v 

obou případech dost zbytečně inkasovali a zvlášť 
druhý gól po rozehrávané standardce jsme si za 

rámeček dát nemohli. Na druhou stranu bylo třeba 

ocenit výkon v první půli, nádherný gól Lukáše a 

to, jakým způsobem jsme zvládli závěr... 
Výsledek: 4:3 (3:1) 
Branky: 13. Lukáš, 16. Ota, 28. Richi, 46. Matěj 
Sestava: Martin - Vítek, Lukáš, Matěj, Ota - Richi, Jirka, 
              Michal 
Nejlepší zápas: Michal, Ota             

Sviňmetr: 7 sviní (velmi kvalitní) 
 

19.9. – Balbín FC (Pražačka) - 2.kolo 

Utkání jsme měli celou dobu pod kontrolou, sou-
peře pouštěli do šancí vyplývajících většinou jen z 

nedůslednosti ovlivněné průběžným stavem a cel-

kem v pohodě si po relativně slušném výkonu při-

psali vysokou výhru a další dva body... 
Výsledek: 9:1 (6:0) 
Branky: 17., 18. a 53. Gregi, 30. a 31. Matěj, 15. vlastní, 
             20. Róza, 25. Martin, 44 Lukáš 
Sestava: Pavel - Lukáš, Matěj, Ota, Vítek - Richi, Jirka, 
              Róza, Gregi, Martin 

Nejlepší zápas: Gregi, Lukáš              

Sviňmetr: 7 sviní (velmi kvalitní) 

 

26.9. – Rohožník United B (Běchovice) - 3.kolo 
Pragmaticky vzato, každá remíza je ztrátou, ale v 

tomto případě, ať by zvítězil jakýkoliv tým, pora-

žení by mohli oprávněně nadávat na smůlu. Z hle-

diska atmosféry nechybělo běchovickému klání 

nic, hrálo se od branky k brance, v tempu, s nasa-
zením, nechyběly emoce, fauly, pěkné akce i další 

ingredience, které dělají fotbal fotbalem. Snad jen 

brankové vyjádření z naší strany scházelo, ale 

upřímně, nechtěli bychom toho trochu moc? 
Výsledek: 0:0 
Sestava: Pavel - Vítek, Ota, Matěj, Jirka - Gregi, Martin, 
              Richi, Róza 
Nejlepší zápas: Pavel 

Sviňmetr: 5,5 svině (standard) 
 

4.10. – Čelzí (Pražačka) - 4.kolo 
Hodnocení tohoto nepovedeného vystoupení je 

nutné brát ze dvou úhlů. Ten první říká, že jsme 

hráli opravdu špatně, nedokázali si pořádně přihrát, 

v obraně chyběla organizace a v útoku byť i ná-

znak šance. Jenže pak je tu druhé hledisko, a to do-

cházka. Může se to brát jako výmluva, každopádně 

v sestavě, v jaké jsme se sešli tentokrát, při vší úctě 

ke kvalitám zúčastněných na nějaký výsledek asi 
pomýšlet nešlo... 
Výsledek: 0:5 (0:1) 
Sestava: Pavel - Ota, Honza, Róza, Vítek - Jirka, Richi 

Sviňmetr: 3 svině (slabý průměr) 
 

10.10. – Co je? (Děkanka) - 5.kolo 
Herně to z naší strany opět nebylo nijak slavné, vý-

hru jsme spíše vydřeli, ale důležité byly dva body a 

ty jsme získali... Další bodová ztráta, navíc se sou-

peřem z dolní poloviny tabulky by už byla kritická. 
Výsledek: 2:1 (1:1) 
Branky: 10. a 55. Martin 
Sestava: Pavel - Honza, Ota, Matěj, Jirka - Michal, Róza, 
              Martin 
Nejlepší zápas: Martin, Róza 

Sviňmetr: 5,5 svině (standard) 
 

17.10. – Delivery FC (Tempo) - 6.kolo 

Pokud máme mít v utkání, jako bylo toto, naději na 

úspěch, musí nám nadprůměrně zachytat brankář, 

precizně zahrát obrana a útok musí z minima doká-

zat vytěžit maximum. Nestalo se ani jedno z toho, 

takže se výsledku nemůžeme ani moc divit. Setkali 
jsme se sice s jasně nejlepším týmem ve skupině, 

ale to by nás nemělo omlouvat, i přesto jsme mohli 

odehrát daleko lepší zápas... 
Výsledek: 1:5 (0:3) 
Branky: 39. Jirka 
Sestava: Pavel - Vítek, Ota, Matěj, Lukáš, Róza - Martin, 
              Michal, Jirka, Gregi 

Sviňmetr: 4 svině (slabý průměr) 
 

 

 

 



 

 

 

 

31.10. – KTB A (Děkanka) - 8.kolo 
I tentokrát byla naše hra na míle vzdálena dokona-

losti, přesto to na soupeře stačilo. Pozitivní bylo, 

že jsme dokázali další z výsledkově vyrovnaných 

zápasů zvládnout, ačkoliv jsme měli místy až  neu-

věřitelnou smůlu v koncovce. Zvlášť Jirka se opět 

doslova trápil. Ani v obraně jsme i vlivem absencí 

Lukáše s Vítkem také zrovna neexcelovali. Důle-
žité tak hlavně bylo, že jsme udrželi reálnou šanci 

na postup... 
Výsledek: 3:2 (2:1) 
Branky: 4. a 40. Martin, 25. Matěj 
Sestava: Pavel - Jirka, Ota, Róza, Matěj - Richi, Michal, 

              Martin     

Sviňmetr: 6,5 svině (kvalitní) 
 

7.11. – Bronx KKK B (Děkanka) - 9.kolo 

Takhle by se mělo hrát o postup! S nadšením, na-

sazením, obětavostí, důrazem a s podporou věr-
ných fanoušků. A když se jde tímto způsobem ště-

stí naproti, tak si vás najde, byť by to bylo v podo-

bě nějakého náhodného gólu. I ty se totiž počítají a 

v konečném výsledku platí stejně. 
Výsledek: 3:1 (0:1) 
Branky: 35. Matěj, 43. vlastní, 56. Jirka 
Sestava: Martin - Matěj, Honza, Lukáš, Vítek - Jirka, Ota, 
              Róza 
Nejlepší zápas: Matěj 

Sviňmetr: 7,5 svině (velmi kvalitní) 
 
 

 

Matěj byl po celou sezónu naším jednoznačně nejdůležitějším hráčem.   Foto Michal 
 

21.11. – Meďák FC (Novoborská) - 10.kolo 
Nemá smysl si cokoliv nalhávat, výkon jsme poda-
li eufemisticky řečeno velmi průměrný a nemá ce-

nu spekulovat, nakolik to bylo zaviněno hřištěm, 

permanentně zdržujícím soupeřem a nakolik naší 

vlastní nemohoucností. Na to, že jsme body doslo-

va ukopali, si naštěstí za měsíc nejspíš nikdo nevz-

pomene, a dva body už nám taky nikdo nevezme. 
Výsledek: 2:1 (1:1) 
Branky: 17. Matěj, 55. Martin 
Sestava: Pavel - Vítek, Ota, Lukáš, Matěj - Martin, Jirka, 
              Róza     

Sviňmetr: 5,5 svině (standard) 
 

 
 

 

Vítek gratuluje Martinovi k stovce odehraných utkání v našem dresu.          Foto Michal 
 

5.12. – OSTO6 Beer Team (Stodůlky) - 11.kolo 

Hodnocení tohoto zápasu by vcelku korespondovalo 

s hodnocením celé sezóny... Ono není těžké vyhrávat 

a hrát o postup, když máte super formu, jste na vítěz-

né vlně, do branky vám padne skoro cokoliv, soupeři 

se vám nescházejí a štěstí se vás drží jako klíště. 

Daleko větší umění je dokázat totéž, když se trápíte 
v koncovce, občas lepíte sestavu na poslední chvíli, 

soupeř vám po náhodném gólu zbytek zápasu beto-

nuje a celková forma není také kdovíjaká. 

Z této situace vede jen jedna cesta. Hrát až do po-

slední minuty naplno, bojovat a ten míč donést do 

branky třeba v zubech. Je totiž jedno, jestli vyhrajete 

vinglem z půlky nebo třikrát tečovanou čudlou, důle-

žité je stále věřit a nikdy to nevzdat. To jsme v této 
sezóně dokázali a hlavně za to si postup zasloužíme. 
Výsledek: 4:1 (2:1) 
Branky: 13. Martin, 22. Pavel, 54. Róza, 55. Matěj 

Sestava: Michal - Ota, Honza, Matěj, Lukáš, Vítek - Pavel, 
              Martin, Róza, Jirka 

Sviňmetr: 6,5 svině (kvalitní) 
 

TABULKA 7.E LIGY 
1. Rohožník FC B 11 9 1 1 46:18 19 

2. Delivery FC 11 8 2 1 74:29 18 

3. Čelzí 11 8 2 1 39:13 18 

44..  MMooddrrýý  SSvviinněě 1111  88  11  22  3344::2200  1177 

5. Pradox 1.FC 11 5 1 5 34:23 11 

6. Bronx KKK B 11 4 2 5 23:32 10 

7. Dromedarians 11 4 1 6 29:33 9 

8. Meďák FC 11 4 1 6 24:35 9 

9. Balbín FC 11 2 2 7 20:60 6 

10. Co je? 11 2 1 8 27:48 5 

11. KTB A 11 5 0 6 31:31 0 

12. OSTO6 B.T. 11 0 0 11 12:51 0 

Pozn:  KTB A bylo odečteno 10 bodů za nepískání. 

 

 



 

 

 

Hodnocení hráčů 

Hvězdy, dříči, smolaři i 
 

Duben 

Otakar 

11.9.1984 

obránce      #2 

Bilance P2008 

12  1  0  1  0  0  

Klimek 

Lukáš 

9.7.1987 

obránce     #6 

Bilance P2008 

8  3  5  8  0  0  

Kuncíř 

Matěj 

12.2.1985 

obránce     #44 

Bilance P2008 

11  10 10 20  1  0  
Kromě týmových úspěchů mohl 

jásat snad jen nad prvním gólem 

v sedmé lize, jinak jeho stopa v té-

to sezóně byla eufemisticky řeče-

no spíše neznatelná. Kyvadlo jeho 

kariéry se s každou sezónou vy-

chyluje čím dál víc z hráčské na 

funkcionářskou stranu, v sezóně 

přesto odehrál všechny zápasy... 

Známka Swinstva :    4-   

V předchozích dvou sezónách exce-

loval, ve stejném duchu pokračoval 

i v začátku té poslední. Pak ale při-

šel trochu ústup ze slávy, byť pouze 

následkem nevyzpytatelného zraně-

ní kotníku, které ho připravilo o ce-

lou střední část sezóny. Ale ani po 

návratu to bohužel nebylo stopro-

centní. Zimní pauza mu prospěje... 

Známka Swinstva :    2  

Říká se, že není nebe bez mráčku, 

ale v tomto případě by se Slunce 

nemělo moc kam schovat. Opět po 

sedmi sezónách se našel někdo 

schopný vstřelit v sezóně deset bra-

nek, celkem měl Matěj „prsty“ té-

měř v polovině všech našich gólů a 

ještě stihl dirigovat obranu. Prostě 

kapitán opravdu na svém místě... 

Známka Swinstva :    1       

Voldán 

Honza 

14.5.1985 

obránce     #14 

Bilance P2008 

4  0  0  0  0  0  

M O D R Ý 

 
S  V  I  N  Ě 

Zahradník 

Vítek 

29.8.1984 

obránce    #11 

Bilance P2008 

9  0  0  0  1  0  
Oproti jaru zaznamenal znatelný 

úbytek na hmotnosti, bohužel jeho 

starty nepřímou úměrou nestoupa-

ly, jen stagnovaly. Ocenil lze to, 

že v krizové situaci před zápasem 

s Čelzí změnil plány a na utkání 

dorazil (a my mohli aspoň střídat) 

i fakt, že se tuhle sezónu nepatřil 

jeho přístup k těm nejvlažnějším... 

Známka Swinstva :    4 

Letitá stálice naší obrany občas pů-

sobí tak, jako by už měla své nej-

lepší roky za sebou, leč stále patří 

k nepostradatelným součástem tý-

mu. Ať už příkladnou docházkou, 

tolik potřebným nadhledem v ně-

kterých vyhrocených situacích a 

v neposlední řadě i jako pravidelný 

účastník pozápasových „rozborů“... 

Známka Swinstva :    3-     

Duben 

Richard 

19.9.1986 

útočník     #12 

Bilance P2008 

7  4  1  5  0  0  

Dymák 

Jirka 

19.7.1987 

záložník     #15 

Bilance P2008 

12  6  6  12  0  0  

Rosenberger 

Tomáš 

6.8.1984 

útočník     #10 

Bilance P2008 

11  2  7  9  1  0  
Aby se mohl někdy jeho talent 

projevit naplno, museli bychom 

hrát snad jen samé přáteláky. 

V přípravě totiž hrál výborně, pro-

ti Bílé pohromě byl nejlepší na 

hřišti. Ještě v prvních dvou ligo-

vých utkáních se zapsal do stati-

stik, leč od té doby to bylo horší a 

horší... Proč, to ví asi jen on sám... 

Známka Swinstva :    3 

Vrtkavá Štěstěna si našla jiné favo-

rity a přenechala prostor na jeho ko-

pačkách své nerozlučné souputnici 

Smůle. Pokud by se do totiž statis-

tik zapisovaly zahozené tutovky a 

nastřelené brankové konstrukce, byl 

by Jirka hlavní hvězdou týmu. Pře-

sto se tím nenechal otrávit a vždy až 

do poslední chvíle dřel a bojoval... 

Známka Swinstva :    2 

Kdo očekával, že sestupný trend 

Tomášovy výkonnosti se na pod-

zim otočí, byl asi trochu zklamán, 

neboť se v lepším případě zastavil. 

Bohužel pochroumané koleno se 

ukazuje být stále více limitujícím 

faktorem hry našeho druhdy nej-

produktivnějšího hráče. Kdoví, zda 

to nebyla jedna z posledních sezón. 

Známka Swinstva :    3       

 

 

 



 

 

 

 

ztracenci - prostě Svině 
 

Malý Michal 

12.8.1984       #4 

útočník/gólman 

Bilance P2008 

5  0  2  2  0  0 

1  1  1,00  0  

Řeháček Pavel 

23.6.1989     #28 

gólman 

Bilance P2008 

2  2  0  0  0  0 

7  15  2,14  1  

Viták Martin 

7.8.1984     #3 

útočník/gólman 

Bilance P2008 

7  7  1  8  0  0 

3  7  2,33  0  
Tak tohle hodnocení bude dost slo-

žité, Michal toho totiž odehrál na 

své poměry docela málo. Stejně ja-

ko u Lukáše však šlo o absence 

převážně ze zdravotních důvodů, 

které mu nedovolily navázat na ús-

pěšný zápas proti Pradoxu, kde byl 

u dvou našich branek. Postupu se 

ale účastnil alespoň coby brankář... 

Známka Swinstva :    3-     

Na jaře zářil bezpochyby více, ale 

nyní přidal ke spolehlivým výko-

nům i odpovídající docházku a vý-

sledkem byly navlas stejné statisti-

ky jako předchozí sezónu. V po-

sledním zápase sice nastoupil v po-

li a připsal si postupový gól, ale 

opět ukázal, že týmu je přeci jen 

víc prospěšný mezi třemi tyčemi... 

Známka Swinstva :    2 

Osud bývá občas krutý hned dva-

krát. Nejen že vám něco vezme, ale 

ještě dá druhému ve vrchovaté mí-

ře. A zatímco Jirka si mohl zoufat 

nad smůlou, Martin skóroval z do-

rážek, do prázdné branky, po hrub-

kách gólmanů. Nebyly to sice žád-

né krásné střely, ale třikrát nám za-

jistily výhru, a o to jde především... 

Známka Swinstva :    2 

Gregor 

Petr 

5.12.1984 

záložník     #8 

Bilance P2008 

1  0  0  0  0  0  

Gregor 

Tomáš 

26.10.1991 

útočník     #21 

Bilance P2008 

4  5  2  7  0  0  

Straka 

David 

4.8.1990 

brankář      #5 

Bilance P2008 

1  1  1,00  0  0  0  
Neustálé, byť naprosto oprávněné 

lamentování nad Petrovým přístu-

pem je už trochu ohranou písnič-

kou. Ale jediným člověkem, který 

může tenhle zaseklý gramofon vy-

pnout, je on sám. Dokud si to neu-

vědomí a nepokusí se to změnit, 

bude nadále jen jedním zbytečným 

jménem na soupisce, ničím víc... 

Známka Swinstva : nehodnocen      

Hledání zklamání sezóny je tento-

krát jednodušší než kdy jindy. Se-

zónní start byl pro Tomáše víc než 

povedený, hattrick a sedm bodů za 

dva zápasy je vpravdě skvělou bi-

lancí! Ale neomluvená absence na 

zápase s Čelzí a naprosto nepocho-

pitelné vypuštění konce sezóny bo-

hužel všechno dobré smazává... 

Známka Swinstva :    3-        

Má smysl hodnotit Davida coby 

brankáře v jednom bezvýznamném 

přáteláku? Určitě ne. Přesto má 

v bilancování sezóny své místo, 

protože byť sezóna nakonec do-

padla úspěšně, mnohdy bylo znát, 

že jeho kvalita v kádru chybí. Na 

jaře si zkusí střílet góly za Ústavan, 

nezbývá než popřát hodně štěstí... 

Známka Swinstva : nehodnocen      
 

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 
10 - Matěj Kuncíř 

  7 - Martin Viták 

  6 - Jirka Dymák 

  5 - Tomáš Gregor 

  4 - Richard Duben 

  3 - Lukáš Klimek 

10 - Matěj Kuncíř 

  7 - Tomáš Rosenberger 

  6 - Jirka Dymák 

  5 - Lukáš Klimek 

  2 - Michal Malý, Tomáš Gregor 

  1 - Martin Viták, Richard Duben 

20 - Matěj Kuncíř 

12 - Jirka Dymák 

  9 - Tomáš Rosenberger 

  8 - Martin Viták, Lukáš Klimek 

  7 - Tomáš Gregor 

  5 - Richard Duben 

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

13 - Lukáš Klimek 

12 - Vítek Zahradník, Jirka Dymák, 

       Ota Duben 

11 - Michal Malý, Matěj Kuncíř 

10 - David Straka, Martin Viták, 

       Tomáš Gregor 

1. Matěj Kuncíř 

2. Martin Viták 

3. Jirka Dymák 

4. Pavel Řeháček 

5. Lukáš Klimek 

[¯¯¯¯¯¯] 

Pavel Řeháček 

 

Lukáš Klimek                   Matěj Kuncíř 

 

     Jirka Dymák                                     
            

Martin Viták               Tomáš Rosenberger 

 

 

 



 

 

 

Naše reportáž 

Razítko na cestu zpět... 
       Závěrečný krok k návratu do 6. ligy udělaly 

Modrý Svině na stodůlecké parodii na hřiště, 
kde po týmovém výkonu přehrály beznadějně 

poslední OSTO6 Beer Team 4:1. Ačkoliv tým 

skončil v tabulce až čtvrtý, završil bodově nejú-

spěšnější sezónu v dějinách klubu. 
       Předzápasová matematika byla triviální. Ja-

kákoliv výhra zaručovala postup bez ohledu na 

výsledky ostatních zápasů. Soupeř, který v se-

zóně nezískal ani bod, neměl být vážnou pře-
kážkou. V reálu nám nakonec byl větším soupe-

řem než OSTO6 Beer Team hrozný povrch hři-

ště ve Stodůlkách, kde se rozhodli vydávat špat-

ně nalepený, hrbolatý a mizerně nalajnovaný 
koberec za umělou trávu. 

       Soupeř přišel na poslední chvíli a s jedním 

hráčem na střídání, my měli po delší době plnou 

lavičku. V prvních minutách bylo markantně vi-
dět, o co komu v tomto zápase jde. Byli jsme 

aktivní, často se pokoušel o střelbu a soupeře 

relativně jednoduše přehrávali. Výsledkem byl 

také vedoucí gól, když Matějovu střílenou při-
hrávku doklepl do poloprázdné branky tradiční 

král soupeřovy brankové čáry - Martin. 

       Ve stejném způsobu hry jsme pokračovali i 

nadále, směrem dozadu už jsme však tolik dů-
slední nebyli a výsledkem byla dvě naštěstí 

špatně zrealizovaná přečíslení čtyři na dva. V té 

době jsme ale už vedli o dvě branky, když se po 

Lukášově přihrávce trefil poprvé v ligové sezó-
ně Pavel. Náš tradiční gólman si vyměnil před 

zápasem místo s Michalem, kterému zraněný 

kotník stále nedovoloval hrát naplno a tak se 

postavil do branky. 
       Slibný náskok jsme bohužel do poločasu 

neudrželi. Vítek podcenil balón směřující do au- 

tu a presující útočník se z ostrého úhlu trefil na 

zadní tyč. Gól do šatny poznamenal naši hru na 
začátku druhé půle a do té doby spíš neškodný 

soupeř měl několik nebezpečných příležitostí. 

       Pak jsme ale začali hrát opět my. Slibné 

šance spálil hlavně Martin, který byl dvakrát 
sám před brankářem, ale nedokázal v klidu za-

končit. Gól by si určitě zasloužila i krásná Vít-

kova rána zdálky, leč břevno bylo proti. 

       Klid nám tak dodal až šest minut před 
koncem Tomáš, který procpal do sítě Matějo-

vu přihrávku. A když o minutu později vrátil 

Martin gólovou asistenci nejlepšímu střelci se-

zóny Matějovi, bylo definitivně rozhodnuto. 
V závěru už nám ani příliš nevadil nepříjemný 

drobný déšť, mise totiž byla úspěšně dokonče-

na. Modrý Svině se po sezónní pauze vracejí 

zpět do šesté ligy... 
Hodnocení utkání: Hodnocení tohoto zápasu 

vcelku koresponduje s hodnocením celé sezó-

ny... Ono není těžké vyhrávat a hrát o postup, 

když máte super formu, jste na vítězné vlně, 
do branky vám padne skoro cokoliv, soupeři 

se vám nescházejí a štěstí se vás drží jako 

klíště. Daleko větší umění je dokázat totéž, 

když se trápíte v koncovce, občas lepíte sesta-
vu na poslední chvíli, soupeř vám po náhod-

ném gólu zbytek zápasu betonuje a celková 

forma není také kdovíjaká. 

Z této situace vede jen jedna cesta. Hrát až do 
poslední minuty naplno, bojovat a ten míč do-

nést do branky třeba v zubech. Je totiž jedno, 

jestli vyhrajete vinglem z půlky nebo třikrát 

tečovanou čudlou, důležité je stále věřit a ni-
kdy to nevzdat. To jsme v této sezóně dokázali 

a hlavně za tohle si postup zasloužíme... 
                                                                                                                           

Modrý Svině  -  OSTO6 Beer Team  4:1 (2:1) 
hráno 5.12. ve Stodůlkách. Naše branky: 13. Viták, 

22. Řeháček, 54. Rosenberger, 55. Kuncíř 

Sviňmetr: 6,5 svině, nejlepší hráč: Matěj Kuncíř 

Sestava Sviní: 1 Michal Malý – 14 Honza Voldán,  

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

6 Lukáš Klimek – 15 Jirka Dymák, 3 Martin Viták, 

10 Tomáš Rosenberger, 28 Pavel Řeháček  
   

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/

