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13. KOLO                                         DIVIZE A - 23. října 2021 - 16:00

 

 
ČESKÝ LEV - UNION BEROUN

 

DNEŠNÍ SOUPEŘ

ČÍSLO 4/2021ZDARMA KE VSTUPENCE

EXTRA

BONUS

PLAKÁT
SIVA

SVOJTKA

V DRESU HVĚZDY

https://souteze.fotbal.cz/club/club/d67f36db-4c84-48a6-a391-7e9600ad0e94
https://souteze.fotbal.cz/club/club/d67f36db-4c84-48a6-a391-7e9600ad0e94


Brankáři
2 Mácha Dalibor

31 Wagneter David
 

Obránci
    12 Beneš Jan

6 Hucl Jiří
15 Janda Vítězslav
8 Macháček Lukáš
16 Netrval Jakub

9 Znak Petr
Plíhal Lukáš

 
Záložníci

18 Anděl Jakub
17 Bauer Tomáš

33 Klepáček Jakub
11 Kompit Luboš
6 Lhotský Patrik

12 Mojcher Michal
13 Sláma Zdeněk

 
Útočníci

20 Hrotek Josef
19 Iterský Robert

10 Komberec Lukáš
 
 
 

Realizační tým
 
 
 
 

SOUPISKA 
FK HVĚZDA CHEB

AKTUÁLNÍ TABULKA
DIVIZE A

VŠECHNY ZÁPASY 13. KOLA FORTUNA DIVIZE A

Šebesta Miroslav 
hlavní trenér

Veleman Pavel
asistent trenéra

Remža Vladislav
vedoucí mužstva

Nožička Jaroslav
zdravotník

Mgr. Sýkora Václav
sportovní ředitel
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FC ROKYCANY
VS.

FK HVĚZDA CHEB

8. KOLO - 18. ZÁŘÍ 2021
branky: 76. Černý Michal, 84. Černý Michal - 80. Kompit Luboš

karty: 56. Macháček, 66. Janda
 

Rokycany:
Houdek - Lang (46. Janota), Matas (K), Glazer, zajíček, Černý, Vaščák, Ineman, Kramer

(69. Titl), Holek (80. Pliml), Ženíšek
 

Hvězda Cheb:
Mácha - Macháček (63. Komberec), Znak, Kompit, Beneš (87. Klepáček), Sláma, Janda

(90. Plíhal), Netrval (K), Bauer, Anděl, Hrotek (90. Sládeček)

 

2:1 (0:0)

MINULÉ UTKÁNÍ
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VŠECHNY VÝSLEDKY 12. KOLA FORTUNA DIVIZE A

12. KOLO FORTUNA DIVIZE A



P R V

ČESKÝ LEV - UNION BEROUN, z.s.

PŘEDSTAVENÍ SOUPEŘE

POSLEDNÍ TŘI VÝSLEDKY SEZONY

Beroun vs. Petřín 0:1 

Hořovice vs. Beroun  1:1 

Beroun vs. Sedlčany  4:1

AKTUÁLNÍ POSTAVENÍ V TABULCE
14. MÍSTO

NEJLEPŠÍ STŘELEC
LUKÁŠ LANDA

TRENÉR
MARTIN PECH

BILANCE S HVĚZDIČKOU
2019 FK HVĚZDA CHEB VS. ČESKÝ LEV - UNION BEROUN 0:3

ZA POSLEDNÍCH 10 LET V DIVIZI

DALŠÍ PROGRAM SOUPEŘE V DIVIZI

Beroun vs. SENCO Doubravka
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ROK ZALOŽENÍ: 1945, BARVY: ČERVENÁ, BÍLÁ, MODRÁ, VZDÁLENOST OD CHEBU: 169 KM (STŘEDOČESKÝ KRAJ)



SPORTOVNÍ ŘEDITEL

MGR. VÁCLAV
SÝKORA
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ROZHOVOR

Václave, jak ses dostal k fotbalu? Je o mně všeobecně
známo, že jsem fotbal nikdy v žádném klubu nehrál. To
ale neznamená, že jsem se o něj nezajímal. Do Hvězdy
jsem se dostal jako táta předškoláka, dnes deváťáka
Ondry, který po krátkém čase odhodil brusle a opustil
hokejový klub s tím, že chce zkusit fotbal. Nejdříve jsem
působil jako každý jiný rodič, postupně jsem pomáhal
trenérům a vedl administrativu družstva, později jsem
absolvoval kurz trenérské licence C a v letošním roce
obhájil u závěrečné zkoušky i B licenci. Dění nejen v
našem družstvu, ale v celé Hvězdě mě zajímalo, chodil
jsem na utkání mužských i mládežnických kategorií,
komunikoval s hráči i trenéry. Proto jsem přijal na
počátku roku 2020 nabídku, abych se oficiálně stal
sportovním manažerem oddílu fotbalu. V současné době
kromě řízení oddílu fotbalu působím jako
místopředseda klubu, pracuji s mládeží, konkrétně v
kategorii mladších přípravek. V letošních fotbalových
volbách jsem získal důvěru klubů a stal jsem se jediným
novým členem výboru Okresního fotbalového svazu v
Chebu a v následných krajských volbách jsem byl zvolen 

Je další tváří, kterou na stadionu Lokomotivy zahlédnete snad
téměř pokaždé. Václav Sýkora se k fotbalu dostal díky svému
synovi, a z fandícího otce se během pár let stala velká
osobnost chebského fotbalu. Nyní je Václav členem VV FK
Hvězda Cheb a v klubu zastává hned několik funkcí. Jaká byla
jeho cesta k modrobílé vášni a jaké cíle si klade pro další roky
fungování klubu? To vše v rozhovoru

MÍSTO PRO AUTOGRAM FUNKCIONÁŘE

členem odvolací a revizní komise. Od července 2021 působíš v novém výkonném výboru
Hvězdy, představ nám, kdo všechno je nyní ve vedení chebského klubu? Na jaře letošního roku
se členové výkonného výboru, vyjma představitele oddílu házené Josefa Heřmánka, rozhodli svou
činnost v klubu ukončit a předat ho do rukou lidí, kteří se ve Hvězdě pohybují. Sestavil jsem nový
tým lidí, kteří v klubu působí, každý na jiné pozici, jsou to srdcaři a pro Hvězdu dýchají. Nikdo z nich
mi nedal košem a byli ochotni se na vedení klubu podílet. Velmi si cením toho, že role předsedy
klubu de stal Tomáš Bauer, zkušený hráč, trenér mládeže, ale také znalec firemního prostředí a
jednatel úspěšné firmy. Jeho zkušenosti z podnikání jsou v této pozici neocenitelné. Další dobrou
duší výkonného výboru je Zuzka Honzejková. Dlouholetá vedoucí žákovského družstva, žena zběhlá
v administrativě, která má na starosti agendu dotací, ale nebojí se zorganizovat akci, vyprat dresy a
občas nás všechny srovnat do latě :-). Víťa Janda, nejmladší člověk v týmu, se stará o sekretařinu,

propagaci klubu i fotbalu, pořádá turnaje, dohlíží na činnost mládeže, kterou také skvěle trénuje.

Někdy je třeba krotit jeho horkou mladickou krev, ale je mi pravou rukou při zařizování běžných i
mimořádných agend klubu, má spoustu dobrých nápadů a ve výboru má nepostradatelné místo. 



CHVILKA 
S HVĚZDOU
PRAVIDELNÝ POŘAD NA RÁDIU ZELENÁ HORA
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KAŽDÉ ÚTERÝ VE 20:20

POSLOUCHEJ TADY:

WWW.RADIOZELENAHORA.CZ

ROZHOVOR
S jakou vizí bude výkonný výbor pracovat v následujících letech? Naším cílem je udržet 
a rozvíjet v Chebu fotbal na takové úrovni, aby byl atraktivní pro fanoušky, hráče a mládež.

Rozvoj mládeže a co nejlepší výkon A týmu musí jít ruku v ruce. Výsledky mužů a úroveň jejich
soutěže motivují děti (a co si budeme povídat, i rodiče) k tomu, aby si ze široké nabídky sportů
vybraly právě fotbal a náš klub. Proto chceme, aby A tým byl vzorem pro mládež. A naopak, aby
bylo možno hrát kvalitní mužskou soutěž, potřebujeme nadané, motivované a cílevědomé děti.
Ony to budou, kdo za pár let nahradí dnešní Klepáčky, Slámy a Bauery. Pracujeme s vizí rozvíjet
mládež, dávat jí příležitost. Proto kluci z dorostu mají možnost zahrát si divizi v A mužstvu,

případně 1.A třídu v béčku. Nemáme ambice nakupovat hráče z různých koutů republiky,

Hvězda je postavena na odchovancích a hráčích z blízkého okolí - v tomto trendu hodláme
pokračovat. Hvězdu považujeme za přirozené centrum fotbalového Chebska, jsme schopni
nabídnout hráčům kvalitní trénink a klubům v našem regionu spolupráci. Protože čtete
fotbalový zpravodaj, logicky mi pokládáte otázky k fotbalu. Ale aspoň jednou větou bych chtěl
zmínit, že hodláme nadále podporovat náš další oddíl, a to oddíl plavání, a touto cestou bych
rád poděkoval trenérce Evě Vaňátkové a jejímu týmu za skvělou práci s mladými plavci. Jak
zatím hodnotíš účinkování A týmu v letošním ročníku divize? Cením si toho, že kluci jsou
tým, drží spolu, podporují de navzájem. V době, kdy děláme tento rozhovor, jsou na čtvrté příčce
tabulky odspoda, ale věřím, že zbývající dva podzimní zápasy a jarní část sezóny prolomí smůlu,

která nás občas provází. O spoustě utkání můžu prohlásit, že je kluci odehráli s nasazením, 

 některých zápasech byli lepší, ale co naplat, fotbal se hraje na góly a o umístění v tabulce
rozhodují body. Musíme se soustředit na úspěšné využití všech šancí, kterých nebývá málo.

Věřím, že to půjde a v červnu budeme moci hodnotit ještě pozitivněji. Co bys vzkázal
fanouškům Hvězdy? Vážíme si vás, choďte, fanděte, mluvte o Hvězdě. Věřte, že chceme pro
Hvězdu i pro Cheb dělat to nejlepší, co umíme.



B TÝM HVĚZDY
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REZERVA HVĚZDY TÁHNE ÚSPĚŠNOU ŠŇŮRU
DÁL. V NEDĚLI NADĚLOVALA MERKLÍNU

Áčku Hvězdy se v posledních kolech
výsledkově moc nedaří, chuť chebským
fanouškům napravuje alespoň B tým,

který hraje krajskou 1. A třídu a v neděli
17. října se představil na domácím hřišti
proti soupeři z Merklína. Utkání bylo
bohaté na branky, když se za domácí
trefili 18. Mojcher Michal, 26. Lhotský
Patrik, 27. Kompit Luboš, 35. Beneš Jan,

50. Vlk Lukáš, 82. Hrabě Daniel a za hosty
pouze upravoval skore ve 38. minutě
Chomát Petr. Hvězda Cheb B vs. Merklín
6:1. Rezerva Hvězdy se po posledních

skvělých výkonech posunula na druhé
místo soutěže a na první Trstěnice ztrácí
pouhé dva body.

VÝSLEDKY MLÁDEŽE
DOROST 

FK HVĚZDA CHEB - SEDLEC 6:2
STŘELCI: 9. RAFFA JAKUB, 10. MARINČ MARTIN, 13. VARVAŘOVSKÝ DAVID, 15. ALTMAN JAN, 38.

LOKINGA LUKÁŠ, 71. RAFFA JAKUB - 6. DVOŘÁK DANIEL, 30. RUDYK VALENTYN

ST.  ŽÁCI 
FK HVĚZDA CHEB  - SEDLEC 2:8

STŘELCI: 8. SÝKORA ONDŘEJ, 37. DOBIÁŠ RADEK (PEN.) - 7. SÍBRT FRANTIŠEK, 15. MRÁZEK
PETR, 28. SÍBRT FRANTIŠEK, 47. KAPR JOSEF, 55. MRÁZEK PETR, 62. MRÁZEK PETR, 65. SÍBRT

FRANTIŠEK, 67. SÍBRT FRANTIŠEK

ML. ŽÁCI
FK HVĚZDA CHEB - SEDLEC 3:1

STŘELCI: 5. LIŠKA MATĚJ, 34. PÁNIK JAKUB, 51. LIŠKA MATĚJ - 3. DUHANAI DANIEL



POZVÁNKA NA PŘÍŠTÍ DOMÁCÍ UTKÁNÍ

ZÁPASOVÝ MAGAZÍN "HVĚZDA"
ČÍSLO 4/2021

DATUM VYDÁNÍ 24. ŘÍJNA 2021

CENA ZDARMA KE VSTUPENCE

AUTOR MICHAL OUŘADA

FOTO OFICIÁLNÍ FACEBOOK KLUBU

PODZIMNÍ ČÁST SOUTĚŽ KONČÍ
JARNÍ LOS BUDE ZVEŘEJNĚN NA OFICIÁLNÍM WEBU KLUBU

MĚSTO CHEB VÝZNAMNĚ
PODPORUJE ČINNOST
FK HVĚZDA CHEB, Z.S.

facebook.com/hvezdacheb instagram.com/hvezdacheb

NA PLAKÁTU

www.hvezdacheb.cz

POZOR! V PŘÍŠTÍ ČÍSLE MAGAZÍNU HVĚZDA DALŠÍ PLAKÁTY HRÁČŮ SLAVNÉ LIGOVÉ ÉRY

Miroslav Siva 
(157 ligových startů v chebském dresu)

 
Miroslav Siva (*1961) a je s 30 góly

čtvrtým nejlepším střelcem Rudé hvězdy 
a se 157 zápasy se dělí o třetí místo se

Svojtkou. Je jedním ze sedmi hráčů, kteří
během svého působení v Chebu

reprezentovali v A týmu, když zasáhl do
šesti přátelských zápasů. Drobný hbitý
útočník přišel do Chebu z Trenčína, kde

debutoval už v osmnácti letech.
Prosazoval se zejména svou rychlostí 

a šikovností – například hned dva góly v
chebském dresu vstřelil tak, že vystihl
malou domů, jež se v dešti zastavila

 v louži, a následně obešel i brankáře. Po
sedmi sezónách v Chebu ještě přidal po

dvou ve Slavii a v Bohemians, později
působil v nižších soutěžích v Rakousku.

 Milan Svojtka 
(157 ligových startů v chebském dresu)

 
Stoper Milan Svojtka (*1957), odchovanec

Příbrami, spojil s Chebem celou svoji
kariéru a počtem zápasů se dělí se Sivou 

o třetí místo. Přišel sem na vojnu v sezóně,
kdy Hvězda vybojovala Ligu, na čemž měl

velkou zásluhu. Čtyři sezóny odehrál téměř
bez absence ve dvojici s Vladimírem
Čermákem. Později se stal oporou

juniorky, kde měl roli zkušeného hráče
usměrňujícího mladíky. Vždy byl ovšem

připraven zaskočit v prvním týmu a
podával zde bezchybné výkony. Jeho velký
comeback přišel v sezóně 1986/87, kdy na

jaře nevynechal ani minutu, a do řady
zápasů zasáhl i v dalších dvou sezónách, již

jako více než třicetiletý.
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