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Sparťanky nastřílely deset gólů 

Úvod - Novinky - Zpravodajství - Ženy  

10. 11. 2003 | 10:18 | zpět na seznam novinek 

Nový Jáchymov – Debakl uštědřily fotbalistky Sparty Praha v 11. kole první ligy družstvu Kladna, nad 

kterým v Novém Jáchymově zvítězily 10:0. Střelecký koncert předvedla Došková, která zaznamenala čtyři 

góly. Sparťanky vedou tabulku s tříbodovým náskokem před Slavií. Bilance: 10 1 0 75:6 31 b. „K naší 

vysoké výhře dopomohl i soupeř, který se snažil o ofenzivní pojetí, takže jsme měli dost prostoru pro útočné 

akce. Byl jsem spokojen s kombinací v rychlosti, rychlým přechodem dopředu. Velmi dobře pískala 

rozhodčí Damková. Roste ve velmi kvalitní sudí,“ uvedl trenér sparťanek Dušan Žovinec, který zároveň 

vede reprezentaci. Tu čeká náročný duel v Portugalsku o postup na mistrovství Evropy. „Proto opět chytala 

brankářka Pincová, aby se dostala do herní pohody. Když se po půlhodině zranila záložnice Šmeralová, 

raději jsme ji stáhli, abychom zabránili zbytečným problémům. Z hlediska reprezentace a přínosu sparťanek 

mě mrzí, že si Lucie Martínková obnovila zranění lýtkového svalu. V zápase s Kladnem jsme k potřebám 

reprezentace výrazně přihlíželi. Bereme to tak, že úspěch národního celku by výrazně napomohl propagaci 

celé české ženské kopané,“ řekl Žovinec. Sparta Praha – Kladno 10:0 (6:0). Branky: 4 Došková, Macková, I. 

Martínková, Mouchová, Kladrubská, Češpivová, vlastní. Sestava Sparty: Pincová – Ciglbauerová, 

Heroldová, Matysová (62. Kohoutová), Fedorková (62. Fuchsová) – I. Martínková, Šmeralová (32. 

Majíčková), Mouchová, Kladrubská – Došková, Macková (62. Češpivová). 

Sparťanky rozdrtily Hlučín 

Úvod - Novinky - Zpravodajství - Ženy  

13. 10. 2003 | 10:14 | zpět na seznam novinek 

Nový Jáchymov – Fotbalistky Sparty Praha rozdrtily v osmém kole první ligy celek Hlučína 16:1 a bez 

porážky vévodí tabulce s jednobodovým náskokem před Slavií Praha. Bilance: 7 1 0 53:5 22. Střelecky se 

proti moravskému soupeři dařilo zejména Kňavové a Doškové, které skórovaly třikrát. „Jsem rád, že hráčky 

utkání s nováčkem nevypustily. Apeloval jsme na reprezentantky, aby hrály a s chutí. Vycházela nám 

koncovka, v úvodu utkání jsme rychle získali dvougólový náskok a klid. Byla to hra na jednu branku,“ uvedl 

trenér sparťanek Dušan Žovinec. Sparta Praha – Hlučín 16:1 (5:0). Branky Sparty: 3 Kňavová, 3 Došková, 2 

I. Martínková, 2 L. Martínková, 2 Kohoutová, 2 Heroldová, Mouchová, Matějková. Sestava Sparty: Pincová 

– Fuchsová (49. Matějková), Heroldová, Matysová (49. Kohoutová), Fedorková – Majíčková, Mouchová 

(49. Ciglbauerová), Kňavová, I. Martínková – Došková, L. Martínková. 
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Sparťanky porazily Hradec Králové 

Úvod - Novinky - Zpravodajství - Ženy  

22. 9. 2003 | 10:46 | zpět na seznam novinek 

Nový Jáchymov – Fotbalistky Sparty Praha porazily v 6. kole první ligy v Novém Jáchymově třetí Hradec 

Králové 4:1 a kralují tabulce bez ztráty bodu. Druhá Slavia ztrácí body tři, třetí Hradec Králové šest. Bilance 

sparťanek: 6 0 0 36:3 18 b. „První poločas jsme měli pod kontrolou, chybělo však větší gólové vyjádření. Po 

přestávce střídající hráčky přispěly k tomu, že jsme utkání dohráli bez větších komplikací,“ konstatoval 

trenér sparťanek Dušan Žovinec. Po delší odmlce způsobené zraněním se na trávníku objevila kapitánka 

Simona Kohoutová. „Jsem rád, že se vrátila, protože je výraznou osobností týmu,“ řekl Žovinec. Sparta 

Praha – Hradec Králové 4:1 (1:0). Branky Sparty: L. Martínková, I. Martínková, Kňavová, Majíčková. 

Sestava Sparty: Pincová – Kohoutová (55. Matějková), Matysová, Heroldová, Ciglbauerová – I. Martínková, 

Kňavová, Mouchová (55. Češpivová), Kladrubská (55. Majíčková) – L. Martínková (55. Vachlová), 

Došková. 

Vysoká výhra nad Brnem 

Úvod - Novinky - Zpravodajství - Ženy  

8. 9. 2003 | 9:39 | zpět na seznam novinek 

Nový Jáchymov – Fotbalistky Sparty Praha procházejí suverénně úvodními koly první ligy žen. Ve čtvrtém 

kole zdolaly v Novém Jáchymově ambiciózní Brno 5:0 a bez ztráty bodu vedou tabulku. Bilance: 4 0 0 30:1 

12 b. Moravanky před utkáním neokusily hořkost porážky a až do 60. minuty držely bezbrankový stav. 

„Soupeř se snažil o těsnou, agresivní obranu. My jsme si v první půli vypracovali šance, efektivita však 

nebyla naší silnou zbraní. Po přestávce Brno fyzicky odpadlo a střetnutí jsme nakonec dovedli k jasnému 

vítězství. Mám radost, že i v tomto zápase se děvčata snažila o běhavé pojetí, že nechyběly rychlostní 

prvky,“ uvedl trenér sparťanek Dušan Žovinec. K dosavadnímu úspěšnému účinkování v nejvyšší soutěži 

kouč řekl: „Přestože příprava napovídala, že jsme schopni podávat kvalitní výkony, realita předčila 

očekávání. Cením si toho, že jsme porazili i soupeře, kteří patří mezi ty lepší. Brno a Nové Město.“ Sparta 

Praha – Brno 5:0 (0:0). Branky: 2 Došková, Kňavová, L. Martínková, Macková. Sestava Sparty: Pincová – 

Ciglbauerová (65. Fedorková), Matysová, Heroldová, I. Martínková (50. Fuchsová) – L. Martínková (70. 

Kladrubská), Kňavová, Mouchová, Macková – Došková, Vachlová (70. Matějková). 

Sparťanky vyhrály dvouciferným rozdílem 

Úvod - Novinky - Zpravodajství - Ženy  

2. 9. 2003 | 8:42 | zpět na seznam novinek 

Nový Jáchymov – Fotbalistky Sparty Praha ve třetím kole první ligy deklasovaly v Novém Jáchymově 

celek Nového Města 10:0 (2:0) a pokračují tak v úspěšném vstupu do nového soutěžního ročníku. Po třech 

kolech mají na svém kontě plný počet devíti bodů a skóre 25:1. V tabulce jsou druhé za Slavií, která je první 

díky většímu počtu nastřílených branek. Nové Město před duelem se Spartou mělo velmi dobrou bilanci 

jedné výhry a jedné remízy. Přes vysokou porážku zůstává v tabulce páté. Několik letenských hráček mělo 

v nohou náročné čtvrteční utkání reprezentace v Německu. Třemi góly se blýskla záložnice Mouchová, 

brankářka Pincová skórovala z penalty. Sparta Praha – Nové Město 10:0 (2:0). Branky: 3 Mouchová, 

Majíčková, Heroldová, L. Martínková, Češpivová, Došková, Pincová (penalta), vlastní. Sestava Sparty: 

Pincová – Matějková, Matysová (47. Fedorková), Heroldová, I. Martínková (62. Fuchsová) – L. 

Martínková, Mouchová, Kňavová (66. Češpivová), Macková (55. Majíčková) – Došková, Vachlová. 
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Sparťanky rozdrtily Plzeň 

Úvod - Novinky - Zpravodajství - Ženy  

18. 8. 2003 | 12:20 | zpět na seznam novinek 

Nový Jáchymov – Fotbalistky Sparty Praha vstoupily razantním způsobem do nového ročníku první 

fotbalové ligy žen. V úvodním kole rozdrtily v Novém Jáchymově Plzeň 11:0. Střelecky se dařilo Lucii 

Martínkové, která skórovala třikrát, dva góly zaznamenaly Došková a Kňavová. „Nastoupili jsme ve velmi 

omlazené sestavě, protože kvůli zdravotním potížím nemohla hrát stoperka Matysová, Macková se na hřiště 

dostala až v průběhu utkání. Mladičké fotbalistky však potvrdily, že patří do užšího kádru. Dařilo se 

Vachlové i Kladrubské. Další talentované hráčky nenastoupily, konkurence je veliká. Herně jsme navázali 

na náš projev z úspěšného vystoupení v Německu. Děvčata předváděla rychlý a důrazný fotbal,“ 

pochvaloval si trenér Dušan Žovinec a dodal: „Soupeř se snažil o otevřené pojetí, čehož naše osa Heroldová, 

Kňavová, Došková dokázala využít akcemi do volného prostoru.“ Sparta Praha – Plzeň 11:0 (7:0). Branky: 3 

L. Martínková, 2 Došková, 2 Kňavová, Pincová, Vachlová, Heroldová, Mouchová. Sestava Sparty: Pincová 

– Matějková (50. Fuchsová), Heroldová, Ciglbauerová, I. Martínková – L. Martínková, Kňavová, Mouchová 

(46. Češpivová), Kladrubská (55. Majíčková) – Došková, Vachlová (55. Macková). 

Sparťanky se v prvním kole utkají s Plzní 

Úvod - Novinky - Zpravodajství - Ženy  

5. 8. 2003 | 16:35 | zpět na seznam novinek 

Praha – Prvoligové fotbalistky Sparty Praha absolvují na podzim domácí zápasy na hřišti v Novém 

Jáchymově u Berouna. Novou sezonu zahájí 17. srpna s Plzní. I.liga – podzim: 1. kolo: Sparta Praha – Plzeň, 

17. 8., 11.00, Nový Jáchymov 2. kolo: Kladno – Sparta Praha, 23. 8., 14.00, FK Kladno 3. kolo: Sparta 

Praha – Nové Město, 30. 8., 13.00, Nový Jáchymov 4. kolo: Sparta Praha – Zeman Brno, 6. 9., 13.00, Nový 

Jáchymov 5. kolo: Slavia Praha – Sparta Praha, 13. 9., 14.00, SK Vršovice 6. kolo: Sparta Praha – Hradec 

Králové, 20. 9., 13.00, Nový Jáchymov 7. kolo: Otrokovice – Sparta Praha, 4. 10., 15.00, FK Bánov 8. kolo: 

Sparta Praha – Hlučín, 12. 10., 13.00, Nový Jáchymov 9. kolo: Ředice – Sparta Praha, 25. 10., 14.00, H. 

Ředice 10. kolo: Plzeň – Sparta Praha, 2. 11., 11.00, SK Rapid 11. kolo: Sparta Praha – Kladno, 8. 11., 

10.30, N. Jáchymov 12. kolo: Nové Město – Sparta Praha, 22. 11., 13.30, Rad. Svratka. 
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Fotbalistky Sparty obhájily titul! 

Úvod - Novinky - Zpravodajství - Ženy  

16. 6. 2003 | 9:41 | zpět na seznam novinek 

Nový Jáchymov – Fotbalistky Sparty Praha porazily v odvetném finálovém utkání play off první ligy 

v Novém Jáchymově Slavii Praha 3:1 a obhájily mistrovský titul. V úvodním duelu remizovala obě družstva 

1:1. Sparťanky tak vybojovaly desáté ligové prvenství v řadě. V základní sestavě letenského týmu se 

objevila na tento duel povolaná Američanka Regina Holanová, která hraje za řeckou reprezentaci a ve Spartě 

už působila. Úvod však lépe vyšel soupeři, který si během dvaceti minut vypracoval tři jasné šance, z nichž 

jednu ve 12. minutě Mocová proměnila ve vedoucí gól. Družstvo trenéra Dušana Žovince našlo svoji tvář po 

přestávce, kdy mělo raketový nástup. V rozmezí 50. a 51. minuty Lucie Martínková a Pavla Macková 

otočily skóre. V 68. Lucie Martínková zařídila třetí branku a o vývoji duelu hraného za velkého vedra bylo 

rozhodnuto. „Během finálové série jsme dvakrát zvládli kritický moment, kdy soupeř vedl. Toho si cením. 

V první půli jsme byli sice aktivnější, avšak soupeř byl chytřejší. O přestávce jsme si řekli, že v úvodu 

druhého poločasu uděláme maximum pro proměnění šancí. To se podařilo. Regina Holanová je vítězný typ 

a do týmu vnesla pozitivní atmosféru. Celé play off bylo psychicky velice náročné. Potěšil mě však značný 

zájem diváků,“ konstatoval trenér sparťanek Dušan Žovinec. „Nebyla jsme nervózní. Přestože jsme 

prohrávaly, stále jsem věřila, že zvítězíme. Play off je náročné, soupeři byli na nás mimořádně motivovaní,“ 

uvedla střelkyně dvou gólů Sparty Lucie Martínková. „Je to můj nejcennější úspěch za čtrnáct let, co se 

fotbalu věnuji,“ radovala se reprezentační středopolařka Eva Kňavová, která v rudém dresu absolvovala 

premiérovou sezonu. „Přišla jsme do Sparty i kvůli tomu, abych titul konečně získala.“ „Byl to výborný 

zápas, místy měl evropské parametry,“ říkala Regina Holanová, jinak hráčka celku San Francisco Storm. 

„Byly to obrovské nervy. Přesto jsem holkám věřila. Daly do hry srdce a titul získaly zaslouženě,“ prohlásila 

zraněná kapitánka Sparty Simona Kohoutová. Odvetné finále play off první ligy žen: Sparta Praha – Slavia 

Praha 3:1 (0:1). Branky: 2. L. Martínková, Macková – Mocová. ŽK: Kňavová – Šteffanová, Mocová. 

Sestava Sparty: Pincová – Ciglbauerová, Heroldová, Matysová, I. Martínková – L. Martínková, Kňavová, 

Mouchová, Macková – Holanová, Došková. 

Sparťanky ve finále remizovaly se slávistkami 

Úvod - Novinky - Zpravodajství - Ženy  

2. 6. 2003 | 9:08 | zpět na seznam novinek 

Praha – S nerozhodným výsledkem 1:1 vystoupí do finálové odvety play off první fotbalové ligy žen hráčky 

Sparty Praha. V Novém Jáchymově jim 14. 6. (začátek ve 13.00) k obhajobě titulu bude se Slavií Praha 

stačit i remíza 0:0. Na hřišti Acthermu Praha v dešti nepředvedly fotbalistky Sparty optimální výkon. 

Přestože soupeř v první půli dvakrát zachraňoval na brankové čáře (36. a 39.), mohl jít sám před těmito 

šancemi do vedení. Slávistky proti favoritovi vytáhly bojovnost a koncentraci. Snažily se blokovat střelbu ze 

střední vzdálenost a pečlivě hlídat útočnici Doškovou. Pěničková, která podala nejlepší individuální výkon, 

působila sparťankám velké problémy. Přestože si tým Sparty vytvořil větší množství šancí, do vedení šli 

v 56. minutě slávistky, když zaváhání brankářky Pincové využila Mocová. Za deset minut však Došková 

z trestného kopu z pětadvaceti metrů pod břevno vyrovnala. V závěru slávistky fyzicky neodpadly a byly 

aktivnější. „Nervózní střetnutí. Byli jsme sice lepší, herně jsme se však přizpůsobili soupeři. Neplnili 

taktické pokyny. Ze zabezpečené obrany jsme měli vyrážet do rychlých brejků. Cením si toho, že se hráčky 

za stavu 0:1 psychicky nepoložily a dokázaly vyrovnat. Protože se finále hraje podle pohárových pravidel, je 

nerozhodný výsledek důležitý. Dává nám velké šance na zisk titulu. Výkon v odvetě však bude muset být 

z naší strany mnohem lepší. Pochvalu za předvedenou hru zaslouží Macková a Heroldová,“ konstatoval 

trenér sparťanek Dušan Žovinec. První finále play off první ligy žen: Slavia Praha – Sparta Praha 1:1 (0:0). 

Branky: Mocová – Došková. Sestava Sparty: Pincová – Matějková, Heroldová, Matysová, I. Martínková – 

L. Martínková, Mouchová, Kňavová, Macková – Došková, Chlumecká (66. Cigbaureová). 
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Sparťanky postoupily do finále 

Úvod - Novinky - Zpravodajství - Ženy  

26. 5. 2003 | 10:04 | zpět na seznam novinek 

Nový Jáchymov – Fotbalistky Sparty Praha postoupily do finále první ligy, když v odvetném 

semifinálovém duelu porazily v Novém Jáchymově Otrokovice 2:0 a v celé sérii zvítězily 2:0 na zápasy 

(první vyhrály 3:1). Odveta se hrála za úmorného vedra a měla na tuzemský ženský fotbal vysoké 

parametry. Hráčky letenského družstva vyhrály zaslouženě, protože si vytvořily větší množství šancí. 

Kňavová, Došková či Macková. Nakonec Došková s Mackovou, které perfektně přihrála Kňavová, střetnutí 

rozhodly. Sparťanky dohrály zápas v deseti, protože ligový rozhodčí Liba po dvou žlutých kartách poslal 

předčasně pod sprchy Věru Ciglbauerovou. „Postupu si cením, protože Otrokovice, které po prohře doma 

neměly co ztratit, podaly výborný výkon. Tento soupeř se na nás dokáže pokaždé psychicky velmi dobře 

připravit. My jsme hráli kolektivně, s maximální koncentrací. Potěšilo mě, že Lucie Martínková nahradila 

v útoku Chlumeckou, která nemohla nastoupit kvůli žlutým kartám,“ konstatoval trenér sparťanek Dušan 

Žovinec. „Byly jsme v obou soubojích efektivnější. To rozhodlo,“ poznamenala sparťanská středopolařka 

Alexandra Mouchová. „Vydaly jsme se ze všech sil,“ reagovala obránkyně Irena Martínková, která patřila 

k největším bojovnicím na trávníku. „Nečekala jsem, že sérii takhle dobře zvládneme. Postup je 

zasloužený,“ uvedla záložničce Eva Kňavová. „Teď se musíme soustředit na finále. Víme, že naším jediným 

úkolem je zlato. Nechceme zklamat vedení Sparty,“ uzavřela kapitánka, brankářka Zuzana Pincová. 

Semifinálová odveta: Sparta Praha – Otrokovice 2:0 (1:0). Branky: Došková, Macková. ŽK: L. Martínková, 

Ciglbauerová. ČK: Ciglbauerová. Sestava Sparty: Pincová (69. Taušová) – Matějková (90. Češpivová), 

Matysová, Heroldová, I. Martínková – Krejcarová (53. Ciglbauerová), Mouchová, Kňavová, Macková (77. 

Fedorková) – Došková, L. Martínková. 

Sparťanky postoupily do semifinále 

Úvod - Novinky - Zpravodajství - Ženy  

13. 5. 2003 | 10:24 | zpět na seznam novinek 

Nový Jáchymov – Fotbalistky Sparty Praha postoupily bez větších potíží do semifinále první ligy, když ve 

čtvrtfinále porazily celek DFC 2:0 na zápasy. V odvetě v Novém Jáchymově zvítězily 6:0. První duel 

o postup do finále sehrají 17. 5. od 15.00 v Otrokovicích, odveta v Novém Jáchymově je na programu 24. 5. 

od 13.00. „V odvetě jsme dali šanci dalším hráčkám, abychom rozložili zátěž. Většina fotbalistek, které 

absolvovaly úvodní utkání s DFC, proto nastoupily až po přestávce. V první půli jsme si nepočínali nejlépe 

v koncovce. Ve druhém poločase se však naše kvalita projevila. Na netradiční místě levého obránce si dobře 

počínala Fedorková, dobrý výkon odvedla Ciglbauerová,“ konstatoval trenér sparťanek Dušan Žovinec. 

Otrokovice, semifinálový soupeř, v dlouhodobé části prohrály pouze jednou. „Pokud děvčata dodrží pokyny, 

měli bychom do finále postoupit,“ zareagoval asistent trenéra Luboš Žovinec. Druhé čtvrtfinále: Sparta 

Praha – DFC 6:0 (1:0). Branky Sparty: 2 L. Martínková, 2 Došková, Kňavová, Chlumecká. Sestava Sparty: 

Taušová – Fuchsová (50. Heroldová), Matysová, Ciglabuerová, Fedorková – Češpivová (48. Došková), 

Mouchová (60. Kňavová), Kladrubská (46. Macková) – L. Martínková, Chlumecká, Vachlová. Konečný 

stav série: 2:0. 
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Sparťanky ve čtvrtfinále proti DFC 

Úvod - Novinky - Zpravodajství - Ženy  

5. 5. 2003 | 12:30 | zpět na seznam novinek 

Nový Jáchymov – Fotbalistky Sparty Praha zakončily dlouhodobou část první ligy vítězstvím nad 

Frýdkem-Místkem 7:0 a do play off tak vstoupí z první příčky. Ta jim zaručuje nejvýhodnější postavení. Ve 

čtvrtfinále se tento čtvrtek (14.00 na hřišti soupeře) a neděli (13.00 v Novém Jáchymově) utkají s DFC, 

osmým celkem tabulky. Proti Frýdku-Místku střelecky zazářila Gabriela Chlumecká, která čtyřikrát 

skórovala. Bilance sparťanek: 16 0 2 90:8 48 b – první místo. Sparta Praha – Frýdek-Místek 7:0 (4:0). 

Branky: 4 Chlumecká, Macková, Krejcarová, Mouchová. Sestava Sparty: Taušová – Matějková, Matysová 

(12. Ciglbauerová, 67. Fedorková), I. Martínková – Češpivová, Heroldová (48. Kohoutová), Mouchová, 

Macková (66. Vachlová) – Krejcarová, Chlumecká, L. Martínková. 

Sparťanky rozdrtily DFC 

Úvod - Novinky - Zpravodajství - Ženy  

14. 4. 2003 | 10:00 | zpět na seznam novinek 

Nový Jáchymov – Fotbalistky Sparty Praha rozdrtily v 16. kole první ligy v Novém Jáchymově DFC Praha 

7:0 a dvě kola před koncem dlouhodobé části jsou s náskokem na prvním místě, které zaručuje 

nejvýhodnější postavení pro play off. Tři góly zaznamenala Chlumecká. Asistent trenéra Luboš Žovinec, 

který vedl tým sám, neboť hlavní trenér byl nemocen, provedl několik změn v sestavě. Byla to reakce na dvě 

prohry v uplynulých třech jarních kolech. Poprvé se v prvoligovém rudém dresu představily Michaela 

Krejcarová (z Ředic na hostování do 30. 6. 2003) a Markéta Matějková (na dva roky hostuje z Krnova). 

„Nové hráčky nezklamaly, byly oživením. Výkon sice ještě nebyl úplně podle našich představ, přesto jsem 

zaregistroval zlepšení. Oceňuji, že fotbalistky měly až do konce chuť po vstřelení gólu,“ uvedl asistent 

Luboš Žovinec. Bilance sparťanek: 14 0 2 80:8 42 b. Sparta Praha – DFC Praha 7:0 (2:0). Branky: 3 

Chlumecká, Mouchová, Heroldová, Kohoutová, Kňavová. Sestava Sparty: Taušová (46. Pincová) – 

Krejcarová, Matysová, Heroldová, Kohoutová (72. Ciglbauerová) – Češpivová (54. Matějková), Kňavová, 

Mouchová (47. Vachlová), Macková – Došková, Chlumecká. 

Sparťanky porazily slávistky 

Úvod - Novinky - Zpravodajství - Ženy  

2. 4. 2003 | 12:49 | zpět na seznam novinek 

Nový Jáchymov – Fotbalistky Sparty Praha porazily v dohrávce 14. kola první ligy v Novém Jáchymově 

druhou Slavii Praha 5:3 a čtyři kola před koncem dlouhodobé části si upevnily vedoucí pozici. Mají náskok 

sedmi bodů. Bilance: 13 0 1 72:6. Proti Slavii střelecky zazářila Došková, která zaznamenala čtyři branky, 

z toho tři z penalty. „Nepodali jsme výkon úplně podle mých představ. Chybělo mi více pohybu. Projevilo 

se, že jsme za sebou měli dva náročné přípravné duely s švédským celkem Umea. Vítězství je však 

zasloužené,“ uvedl trenér sparťanek Dušan Žovinec. „Čtyři góly v derby jsem nikdy nevstřelila. Mým 

osobním rekordem je jinak pět gólů v jednom duelu. Novým rekordem pro mě, že jsme třikrát skórovala 

v jediném střetnutí z penalty,“ řekla Kateřina Došková, která do derby nastoupila přes zdravotní potíže. 

Sparta Praha – Slavia Praha 5:3 (2:1). Branky Sparty: 4 Došková (3 z penalty), Mouchová. Sestava Sparty: 

Pincová – Kohoutová (50. Macková), Ciglbauerová, Fedorková, Matysová – Mouchová (82. Češpivová), 

Kňavová, Heroldová, I. Martínková – L. Martínková, Došková. 
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Sparta Praha – Hradec Králové byl odložen 

Úvod - Novinky - Zpravodajství - Ženy  

11. 11. 2002 | 8:49 | zpět na seznam novinek 

Nový Jáchymov – Utkání 11. kola první fotbalové ligy žen Sparta Praha – Hradec Králové bylo pro 

nezpůsobilý terén odloženo. Náhradní termín nebyl stanoven. „Je to rozumné rozhodnutí, protože terén byl 

po dešti a sněžení neregulérní. Navíc bychom riskovali zdraví hráček. Přesto oceňuji, co pro uskutečnění 

střetnutí udělali pořadatelé v Novém Jáchymově,“ uvedl trenér sparťanek Dušan Žovinec. 

Změna termínu 

Úvod - Novinky - Zpravodajství - Ženy  

8. 11. 2002 | 18:45 | zpět na seznam novinek 

Praha – Sobotní zápas první fotbalové ligy žen Sparta Praha – Hradec Králové má posunutý začátek. 

V Novém Jáchymově se 9. 11. začíná už v 10.15 hodin. „Očekávám tradiční souboj s výbornou 

reprezentační gólmankou Cílovou, kterou jsme uvolnili na hostování. Východočešky i proto disponují 

druhou nejlepší obranou. Věřím, že to bude výzva zejména pro naše útočnice. Chceme pochopitelně vyhrát,“ 

uvedl trenér sparťanek Dušan Žovinec. 

Liga fotbalistek: Sparta Praha – Plzeň 6:0 

Úvod - Novinky - Zpravodajství - Ženy  

13. 10. 2002 | 14:25 | zpět na seznam novinek 

Nový Jáchymov – Fotbalistky Sparty Praha porazily v Novém Jáchymově v 8. kole nejvyšší soutěže Plzeň 

6:0. Dvakrát skórovaly Došková a L. Martínkové, jednu branku zaznamenaly Kňavová a  Vachlová 

(premiérová trefa v první lize). Sparťanky po sedmi odehraných duelech vedou tabulku s bilancí: 7 0 0 32:2 

21 b. „Uspokojilo mě plnění taktických pokynů. Velmi dobré výkony podaly obě útočnice a Kňavová se 

Záhorákovou ve středu zálohy. Výkonnostně jde nahoru Ciglbauerová,“ konstatoval trenér sparťanek Dušan 

Žovinec. Sparta Praha – Plzeň 6:0 (3:0). Branky: 2 Došková, 2 L. Martínková, Kňavová, Mouchová. Sestava 

Sparty: Taušová – Ciglbauerová, Fedorková (55. Kladrubská), Heroldová, I. Martínková (82. Vajcová) – 

Češpivová (46. Mázlová), Záhoříková, Kňavová, Mouchová – Došková, L. Martínková (82. Vachlová). 
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Sparta Praha – Ředice 10:0 (7:0), výsledek 1. kola 

první fotbalové ligy žen 

Úvod - Novinky - Zpravodajství - Ženy  

22. 9. 2002 | 12:57 | zpět na seznam novinek 

Nový Jáchymov – Fotbalistky Sparty Praha v odloženém střetnutí 1. kola první ligy žen v Novém 

Jáchymově zvítězily nad týmem Ředic 10:0, když hattrickem se blýskla talentovaná sedmnáctiletá záložnice 

Mouchová. „Věřím, že mi forma vydrží hlavně na Pohár UEFA. Je to můj první hattrick ve Spartě,“ uvedla 

Mouchová. Bilance sparťanek po pěti kolech: 5 0 0 24:2 15 b., první místo v tabulce. „Děvčata zvládla 

zápas, který byl posledním testem před odjezdem na Pohár UEFA do Švédska, ve velké pohodě. Některé 

góly bylo nádherné. Například Ciglbauerová z dvaceti metrů trefila břevno, od něj se míč odrazil do branky 

a z ní ven,“ pochvaloval si trenér sparťanek Dušan Žovinec. Poprvé nastoupila v nejvyšší soutěži v rudém 

dresu Eva Kňavová, posila z Hradce Králové, která laborovala se zraněním. „Absolvovala jeden poločas. 

Zaznamenala gól, vedla si dobře,“ konstatoval Žovinec, jenž kvůli zdravotním potížím postrádal ze 

základního kádru Mackovu, Záhoříkovou, Chlumeckou, volno dostala gólmanka Pincová. Sparta Praha – 

Ředice 10:0 (7:0). Branky: 3 Mouchová, 2 Došková, I. Martínková, L. Martínková, Kňavová, Češpivová, 

Ciglbauerová. Sestava Sparty: Taušová – I. Martínková, Fedorková, Heroldová, Kohoutová (87. Fuchsová) 

– Češpivová (87. Vachlová), Kňavová (46. Mázlová), Mouchová, Kladrubská (46. Ciglbauerová) – 

Došková, L. Martínková. 

Sparta Praha – Otrokovice 3:1 (3:0), výsledek 

4. kola první fotbalové ligy žen 

Úvod - Novinky - Zpravodajství - Ženy  

7. 9. 2002 | 20:21 | zpět na seznam novinek 

Nový Jáchymov – Fotbalistky Sparty Praha porazily v sobotu v Novém Jáchymově u Berouna v rámci 

čtvrtého kola první ligy žen stříbrný celek uplynulé sezony Otrokovice 3:1. Obhájkyně mistrovského titulu 

o úspěchu rozhodly v první půli, ve které si vytvořily třígólový náskok, když dvakrát skórovala Záhoříková, 

jeden gól zaznamenala Došková. Bilance sparťanek v nejvyšší soutěži: 3 0 0 12:2 9 b. „Jsem rád, že se nám 

podařilo do nové sezony vstoupit vítěznou sérií. Zvlášť, když nastupujeme s omlazeným celkem. Výsledek 

nám určitě psychicky pomůže i při startu ve druhém ročníku Poháru UEFA žen, obdoby mužské Ligy 

mistrů. Boje v základní skupině absolvujeme poslední zářijový týden ve Švédsku,“ uvedl trenér sparťanek 

Dušan Žovinec. Před střetnutím se po dvanácti letech strávených v rudém dresu rozloučila s aktivní kariérou 

jedenáctinásobná mistryně republiky a úspěšná reprezentantka Petra Zuzaníková. Sparta Praha – Otrokovice 

3:1. Branky Sparty: 2 Záhoříková, Došková. Sestava Sparty: Pincová – I. Martínková, Fedorková, 

Heroldová (65. Vachlová), Kohoutová – Češpivová, Záhoříková, Mouchová, Kladrubská (72. Fuchsová) – 

Došková, L. Martínková. 
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V sobotu první vrchol podzimní části nejvyšší 

soutěže fotbalistek 

Úvod - Novinky - Zpravodajství - Ženy  

6. 9. 2002 | 19:06 | zpět na seznam novinek 

Praha - V sobotu 7. září uvidí diváci v Novém Jáchymově u Berouna první z podzimních vrcholů nejvyšší 

soutěže fotbalistek. Ve 13.00 začne zápas mezi Spartou Praha, obhájcem mistrovského titulu, 

a Otrokovicemi, které v uplynulé sezoně obsadily stříbrnou příčku. Sparťanky v úvodních dvou kolech 

vybojovaly stoprocentní počet bodů, Moravanky jednou vyhrály a také překvapivě remizovaly. "Bodové 

ztrátě nepřikládáme žádnou důležitost, protože Otrokovice se proti nám chtějí vždy patřičně vytáhnout. Opět 

vsadím převážně na mladé hráčky, věřím, že se s náročným duelem psychicky vyrovnají. Do střetnutí 

nemohu nasadit reprezentanční útočnici Mackovou, která absolvuje lékařská vyšetření," uvedl trenér 

sparťanek Dušan Žovinec. 

Sparta Praha - Nové Město 7:1 (4:1), výsledek 

3. kola první fotbalové ligy žen 

Úvod - Novinky - Zpravodajství - Ženy  

1. 9. 2002 | 12:50 | zpět na seznam novinek 

Nový Jáchymov - Fotbalistky Sparty Praha zvítězily ve třetím kole nejvyšší soutěže na domácím trávníku 

nad Novým Městem 7:1, když dvakrát skórovaly Mouchová a Kladrubská. Družstvo z Letné ve dvou 

odehraných kolech neztratilo ani bod. Sparťanky utkání zvládly bez větších problémů, přestože prohrávaly 

0:1. "Dokázali jsme však střelecky velice rychle odpovědět. S výkonem jsem spokojen. Oceňuji, že jsme 

dokázali proměňovat šance, také kondice se projevila jako kvalitní," uvedl trenér sparťanek Dušan Žovinec. 

Sparta Praha - Nové Město 7:1 (4:1). Branky Sparty: 2 Mouchová, 2 Kladrubská, Došková, Záhoříková, I. 

Martínková. Sestava Sparty: Pincová (46. Taušová) - I. Martínková, Fedorková, Heroldová, Kohoutová (68. 

Vaicová) - Češpivová (56. Fuchsová), Mouchová, Záhoříková, Kladrubská (71. Vachlová) - Došková, L. 

Martínková. 

Změna zápasů sparťanek v první lize 

Úvod - Novinky - Zpravodajství - Ženy  

25. 8. 2002 | 13:35 | zpět na seznam novinek 

Praha - Fotbalistky Sparty Praha sehrají úvodní odložené kolo první ligy s Ředicemi v náhradním termínu 

21. září od 13.00 v Novém Jáchymově u Berouna. Ve 13.00 začínají i další dva duely sparťanek v Novém 

Jáchymově - 31. 8. s Novým Městem a 7. 9. s Otrokovicemi. Dvacátého osmého září měly sparťanky sehrát 

soutěžní střetnutí s Brnem. V tomto termínu však budou reprezentovat ve švédském městě Umea ve druhém 

ročníku Poháru UEFA žen. Dojde proto ke změně data konání utkání. 
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9. 7. 2002 | 17:40 

Zájem o ženy Sparty 

Praha - Zvýšený zájem o fotbalistky Sparty Praha se projevil v účasti na třech exhibičních utkáních s 

mužskými soupeři. Tým tvořený hráčkami mistrovského celku, druholigového béčka a juniorkami se 

minulý pátek představil v Novém Jáchymově u Berouna, kde místnímu prvnímu mužstvu podlehl 

1:6.  

Sparťanky našly azyl v Novém Jáchymově 

Úvod - Novinky - Zpravodajství - Ženy  

18. 8. 2002 | 18:15 | zpět na seznam novinek 

Praha - Nejbližší tři domácí zápasy nejvyšší soutěže fotbalistek absolvují hráčky Sparty Praha 

v Novém Jáchymově u Berouna. Vraňany u Mělníka, kde sparťanky hrají domácí duely, byly zle 

zasaženy povodní. "Jsem rád, že nám v Novém Jáchymově vyšli vstříc. Hřiště jsme poznali během 

exhibičních duelů, je ve výborném stavu. Střetnutí se uskuteční v příjemném prostředí," uvedl trenér 

sparťanek Dušan Žovinec a dodal: "Co se týče zbývajících domácích podzimních utkání, o místě 

konání se rozhodne později." V Novém Jáchymově budou sparťanky nastupovat tradičně v sobotu. 

Uvažuje se však, že místo ve 13.30 budou zápasy začínat ve 13.00 hodin. Tři střetnutí v Novém 

Jáchymově: 3. kolo, 31. 8. Nové Město, 4. kolo, 7. 9. Otrokovice, 6. kolo, 28. 9., Brno. 

9. 7. 2002 | 17:40 

Zájem o ženy Sparty 

Praha - Zvýšený zájem o fotbalistky Sparty Praha se projevil v účasti na třech exhibičních utkáních s 

mužskými soupeři. Tým tvořený hráčkami mistrovského celku, druholigového béčka a juniorkami se 

minulý pátek představil v Novém Jáchymově u Berouna, kde místnímu prvnímu mužstvu podlehl 

1:6.  

 

… VŠECHNO JEDNOU KONČÍ … 

 

… U NÁS SE JIM VŠAK HODNĚ LÍBILO 

A Z NAŠEHO FOTBALOVÉHO STÁNKU 

NA OKRAJI KŘIVOKLÁTSKÝCH LESŮ 

ZPOČÁTKU DO PRAHY ANI MOC 

NECHTĚLO … 
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Sparťanky na Strahově 

Úvod - Novinky - Zpravodajství - Ženy  

26. 1. 2004 | 10:01 | zpět na seznam novinek 

Praha – Prvoligové fotbalistky Sparty Praha trénují v areálu na Strahově, kde budou také hrát zápasy. 

„Velice si ceníme přístupu vedení klubu, protože se připravujeme ve vynikajících podmínkách. Například na 

umělé trávě s osvětlením. Pro hráčky to je důkaz, že jsou součástí Sparty. Strahov nám všem dodává další 

motivaci,“ uvedl trenér sparťanek Dušan Žovinec. Úvodní jarní prvoligové utkání na Strahově bude velice 

atraktivní. Pokud bude potvrzena termínová listina, tak sparťanky přivítají 27. 3. od 14.00 největšího rivala, 

pražskou Slavii. 
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