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SESTAVA FK HVĚZDA CHEB:  MÁCHA – PLÍHAL, HUCL, NETRVAL, KRAUS – JANDA, BENEŠ (83. L. KOMPIT), EISENREICH (77´ 
BÍLEK), HROTEK, ANDĚL – KUBINEC (94´ ZNAK)

SESTAVA FK ARESENAL ČESKÁ LÍPA: KRÁL – BALÁŽ, DVOŘÁK, FILIP (15´VALTA), HENZL – HAJDO -ŠIMON (46´BULEJKO), 
KAZDA, HAVEL, PAJKRT (46´ŽIŽKA) – HALBICH

Hodnocení trenéra Jana Beneše: "My jsme šli do zápasu s tím, že budeme vycházet ze zabezpečené obrany a hrát
na brejky. Nutno říct, že soupeř byl po většinu zápasu lepším týmem a v prvním poločase měl několik gólových

příležitostí, které nedokázal proměnit. Nám se povedlo při přečíslení vstřelit branku a ještě ke konci jsme nastřelili
tyč. Po vyloučení jsme po většinu času jen bránili, i když jsme se párkrát dostali do brejku, tak tam nám scházela

finální fáze. Soupeř se tlačil za vyrovnáním a nás několikrát zachránila branková konstrukce. Kluci opět podali
výkon na hranici svých možností. Je na nich vidět týmový duch a že táhnou všichni za jeden provaz."
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Brankáři
Mácha Dalibor
Mašek Dominik

 
Obránci
 Hucl Jiří

Janda Vítězslav
Netrval Jakub

Znak Petr
Plíhal Lukáš
Kompit Filip
Pilař Martin

Kraus Václav
 

Záložníci
Kompit Luboš
Hrotek Josef
Beneš Martin

Eisenreich Jindřich
Komberec Lukáš

Lokinga Lukáš
 

Útočníci
Kubinec Dominik

Anděl Jakub
Bílek Petr

 
 
 
 

Beneš Jan
hlavní trenér

Nožička Jaroslav
zdravotník

Mgr. Sýkora Václav
sportovní ředitel

Klepáček Jakub
asistent trenéra

Remža Vladislav
vedoucí mužstva
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"Zdeněk udělal pro Hvězdu velký kus práce a dlouhé roky byl stálicí “A” 
mužstva. Své mistrovství předával mladším klukům v týmu a byl 
schopen je povzbudit k výkonům. Nikdy nezkazil dobrou náladu ať v 
kabině nebo mimo ni. Před začátkem jarní části soutěž nás požádal o 
půlroční angažmá v Kosoři, aby byl nablízku své rodině. Jak ale dnes 
řekl po vítězném utkání proti Skalné - neloučíme se, půl roku je krátká 
doba," řekl k odchodu sportovní ředitel Hvězdy Václav Sýkora.

Zdeněk Sláma je odchovancem chebského fotbalu a první starty v 
mužské soutěži si připsal již v sezóně 2000/2001 za SK Cheb a pomohl 
také Unionu k postupu do divize v sezóně 2002/2003. Následně již spojil 
svou profesionální kariéru převážně s futsalem a stal se oporou české 
futsalové reprezentace. Do Hvězdy se vrátil v sezóně 2017/2018 a byl 
jedním z hlavních pilířů k postupu do republikové soutěže. Celkově 
odehrál za náš klub 117 utkání, ve kterých vstřelil čtyřicet branek. 
Zdeněk nyní působí jako hlavní trenér prvoligového futsalového týmu SK Slavia Praha, na konci minulého roku se stal
dvojnásobným otcem a po šesti letech se tak rozhodl přestoupit do konce sezóny z Hvězdy Cheb do mužstva FK Kosoř hrajícího
1.A třídu Středočeského kraje. Slamákovi, který bavil chebské diváky nejen krásnými brankami, ale také neskutečnými
fotbalovými finesami, patří velké díky a neodmyslitelně se tak jedná o jednu z největších osobností chebského fotbalu po pádu
Unionu z první ligy. Do zbytku sezóny přejeme za celý klub hodně štěstí, zdraví a ať fotbalem stále bavíš, jako doposud…A brzy
opět na viděnou.

ROK ZALOŽENÍ: 1926
KLUBOVÉ BARVY: MODRÁ A BÍLÁ
VZDÁLENOST OD CHEBU: 98 KM

TRENÉR: SMOLA TOMÁŠ
NEJLEPŠÍ STŘELEC TÝMU: KOPTA JAN (10 BRANEK),  KUBÍK VOJTĚCH (4 BRANKY)
       
AKTUÁLNÍ POSTAVENÍ V TABULCE: 6. MÍSTO (27 BODŮ)
POSLEDNÍ UTKÁNÍ: SK ČESKÝ BROD - FC CHOMUTOV 0:1
NÁSLEDUJÍCÍ UTKÁNÍ: FC CHOMUTOV - SK ŠTĚTÍ
PODZIMNÍ UTKÁNÍ S HVĚZDOU: FC CHOMUTOV - FK HVĚZDA CHEB 2:2

V ZIMĚ ODEŠEL NA HOSTOVÁNÍ DO FC VIKTORIA MARIÁSNKÉ LÁZNĚ
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Na začátku března se uskutečnilo Final four ve futsalu a v žádné kategorii nechyběl zástupce našeho klubu. V mladších žácích jsme
měli zástupce rovnou dva, a to jak kategorii U12 , tak kategorii U13. Oba ročníky se probojovaly přes semifinále do boje o zlaté medaile.
Ročník 2010 si v semifinálovém duelu poradil s Viktorií Mariánské Lázně 6:0 a jejich mladší spoluhráči si v druhém semifinále poradili s
FC Cheb 2:1. O zlatu se tak rozhodovalo v zápase mezi dvěma týmy Hvězdy a lépe si vedl ročník 2010, který porazil o rok mladší
spoluhráče 8:1 a vybojoval si tak postup na mistrovství České republiky ve futsalu, které se hraje v Brně a Hvězda zde bude obhajovat
zlato z minulého roku.  Na mistrovství České republiky ve futsalu nebude pouze kategorie U13, ale společně s ní vyrazí také starší žáci,
kteří za sebou nechali Svatavu, FC Cheb a Sokol Drmoul.

O den později, a to v neděli 5.3.2023, odehrály své Final Four futsalu i kategorie U17 a U19. Mladší dorostenci v semifinále porazili
Svatavu 6:5 na penalty a ve finálovém duelu podlehli v penaltovém rozstřelu Hornímu Slavkovu 4:3. Kategorie U19 neobdržela ve dvou
zápasech ani branku a mohla se radovat z semifinálového vítězství 3:0 nad FC Cheb a ve finále nasázela Hvězda Svatavě sedm branek.
Čtyři Final four, tři zlata a dvakrát stříbrná medaile. Úspěšný víkend pro modrobílé barvy naší Hvězdy. Děkujeme za vzornou
reprezentaci klubu a gratulujeme!

Mladší žáci v sobotu 11. března 2023 rozehráli jarní část sezóny. Soutěž byla po podzimní části rozdělena podle umístění kategorie U13.
Hvězda obsadila v této kategorii 8. místo a na jaře tak bude hrát skupinu o 8.-14.místo. V prvním jarním kole tak zajížděli naši
mládežníci do hlavního města na hřiště Střešovic, odkud si odvezli plný počet bodů.

U12: SK Střešovice - FK Hvězda Cheb 
Branky: Richter 5x, Krž 2x, Brožík, Smýkal, Bednařík 

U13: SK Střešovice - FK Hvězda Cheb 1:2 
Branky: Šnajdr, Zahrybelnyi
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V předposledním přátelském zápase zvítězila rezerva chebské Hvězdy s Lipovou 3:2. První poločas skončil bez branek a v tom druhém 
 se Hvězda dostala do tříbrankového vedení. V 56. minutě se prosadil dorostenec Jakub Raffa. Během dvou minut, a to v 63. minutě a v
64. minutě poslal rezervu do tříbrankového vedení navrátilec ze zahraničního studia Matěj Pánik. Lipové se již povedlo pouze snížit, a to
dvěma brankami našeho bývalého hráče Tomáše Baláka v 73. a 88. minutě. Zimní turnaj "O pohár místopředsedy města Cheb" tak dnes
18. března přinesl poslední kolo. Hvězda v 11:00 vyzvala spojený tým Lázní Kynžvart a Dolního Žandova. Utkání se odehrálo po uzávěrce
dnešního magazínu Hvězda. Konečné pořadí a reportáž z posledního zápasu "B" týmu v zimní přípravě vám přineseme v dalším čísle
našeho zpravodaje. 

V letošním roce se vracíme s fotbalovým příměstským kempem, který pořádá oddíl FK Hvězda Cheb a je pojatý jako sportovní
soustředění před začátkem nové sezóny nejen pro hráče našeho klubu v termínu 14.-18.8. 2023. Rozvoj fotbalových dovedností,
všeobecné pohybové průpravy, plno zážitků a nových kamarádů. Nebude chybět fotbalová Liga mistrů nebo výlety po okolí Chebu. Od
pondělí do pátku bude připraven pro fotbalisty a fotbalistky program od 8:00 do 15:30. Více informací a přihlášky: 734 516 511 nebo 
606 650 099.

V pouhých padesáti třech letech odešel Martin Pěnička, který se proslavil ve Slavii, 
ale do velkého fotbalu vstoupil v RH Cheb. Na vojnu sem přišel v ročníku 1988/89 z 
Liberce, kde už si zkusil pár zápasů v 2. lize, ale podobně jako Lumír Mistr ze 
Sparty hrál celý první rok za juniorku. Ta tehdy postoupila do 2. ČNFL a při své 
premiéře skončila na vynikajícím 2. místě! Není divu, že příští rok se už s oběma 
setkáme v ligovém áčku, které tehdy vedl Dušan Uhrin a kapitánem byla jedna z 
mnohaletých opor Jaroslav Šilhavý.
Hvězda do soutěže nevstoupila dobře a po 9. kole byla třetí od konce. Tehdy dostal 
šanci i Pěnička: ligovou premiéru si odbyl třemi minutami v zápase proti Brnu, 
který Hvězda opět prohrála. V dalším kole s beznadějně posledním nováčkem z 
Povážské Bystrice hrál už celý zápas. Cheb po nepřesvědčivém výkonu vyhrál 2:0 
a výkon Pěničky na levém kraji zálohy byl prý jediným pozitivem.
Do konce sezóny už nechyběl ani v jednom zápase a vstřelil i dva góly. Ve 24. kole 
RH Cheb hostila Inter Bratislava. Ten předtím osmkrát za sebou vyhrál a 
probojoval se ze 7. na 2. místo, když ho gólově táhl Lubomír Luhový. Obrana Chebu 
ho však k ničemu nepustila a v 64. minutě proměnil jeden z nebezpečných centrů 
Bertalana krásným volejem právě Pěnička. O dvě kola později si doma proti 
Zbrojovce už v 11. minutě oba hráči akci zopakovali: Bertalan přesně nacentroval, 
Pěnička zavěsil a Hvězda nakonec zvítězila 2:1. Nakonec v tomto ročníku skončila 
jedenáctá. Jako Gabo Bertalan, tak Martin Pěnička skončili tragicky. Bertalan v 
roce 2009 napadl nožem přítelkyni a potom zbraň obrátil proti sobě, Martin 
Pěnička se v posledních letech ocitl na okraji společnosti a svůj život utopil v 
alkoholu. R.I.P.
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