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TROCHU VZPOMÍNEK
JAK TO VŠE ZAČALO

PŘEDSTAVUJEME OSOBNOSTI
LEGENDY „ĎÁBLICKÉHO“ FOTBALU

ZA 100 LET MÁME NEJVÍC TÝMŮ
ŠKOLIČKA, PŘÍPRAVKY, ŽÁCI, DOROST A MUŽI

NÁŠ SPORTOVNÍ AREÁL
CO JSME VŠE POSTAVILI, VYLEPŠILI

MY JSME
ĎÁBLICE, DÁME
GÓLŮ NEJVÍCE.
pokřik našich
chlapců

100 LET ĎÁBLICKÉHO FOTBALU
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PŘEDMLUVA
Vážení přátelé,
při přípravě oslav 100 let založení
sportovního oddílu SK Ďáblice se
zrodil nápad zkusit toto jedinečné
výročí zmapovat do publikace
a zachytit v ní kus historie, nedávnou
minulost, ale i současnost. Bylo by
hezké, pokud by i za dalších
100 let, v době již úplně digitální
nebo úplně virtuální, někdo tuto
brožuru otevřel a získal informace,
jak jsme zde působili v roce 2019,
jak vypadal sportovní areál a třeba
našel na fotkách dnešní fotbalové
školičky svého pradědečka.
Ve spěchu dnešní doby je dobré se
na chvilku zastavit a projít si vše, co
v našem oddílu za 100 let proběhlo.
Vždy když najdu nějaké staré zápisy
ze schůzí nebo procházím kroniku,
tak si uvědomuji práci řady lidí, kteří
tento oddíl vedli v minulých letech.
Měli své sny, plány, ale také měli
určité možnosti dané dobou.
Po přečtení rozhovoru s dlouholetým
správcem areálu panem Kučerou
a s pamětníky si teprve uvědomuji,
jaké to bylo v některých aspektech
těžké. A to vzpomínáme na dobu
krátce minulou. Ale na druhé straně
i dobu hezkou a asi neopakovatelnou, kdy obec žila fotbalem, domácí
zápas byl událostí, chodilo se
na brigády atd.

začali hrát v jediném mládežnickém
týmu, ve kterém jsem později začal
pomáhat a postupně se podílel na
zakládání dalších týmů. Cesta byla
složitá, trnitá, ale cíl zůstal po letech
stále stejný. Mít v Ďáblicích kvalitní
mládežnické týmy, kvalifikované
trenéry, zajímavé soutěže, vychovávat
hráče do mužů a do vyšších fotbalových klubů. Práce ne na roky, ale
na desetiletí a možná i déle.
Pamatuji si, jak jsem byl na svém
prvním soustředění, měl první trénink
s dětmi a vedl kluky na první
mistrovské utkání. Z tohoto důvodu
obdivuji všechny trenéry, vedoucí
i další spolupracovníky, dobrovolníky
z SK Ďáblice, moc si jich vážím. Je to
práce v současné době nedoceněná
a bez nadšení a zápalu to nejde
dělat. Děkuji moc všem, kteří se
na „projektu“ SK Ďáblice podílejí.
Oddílu SK Ďáblice přeji, aby za
dalších 100 let mohl také vydat
„brožuru“, ve které bude řada
sportovních úspěchů, aktivit, fotek
areálu a snad si třeba někdo
v kapitole historie vzpomene na nás,
kteří jsme se v roce 2019 podíleli
na utváření historie tohoto klubu.
Váš Michal Mošnička,
předseda SK Ďáblice

SK Ďáblice jsem prvně poznal před
17 lety díky mým synům, kteří zde
100 LET ĎÁBLICKÉHO FOTBALU
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TROCHU VZPOMÍNEK, ANEB JAK TO VŠE ZAČALO
V loňském roce oslavila krásné sté
vyročí naše republika, v letošním roce
toto výročí máme v Ďáblicích. 100 let
od svého vzniku slaví náš sportovní
oddíl. Nemáme již mezi námi žádného
pamětníka, nicméně řada pramenů
nám připomene, jaké to bylo, když se
několik nadšenců sešlo a založilo fotbalový oddíl. Sto let je pro fotbal
krásný věk, a fotbalový oddíl má tu výhodu, že s věkem nestárne, ale vlastně
mládne a vzkvétá.
Hřiště, které je dnes v Kokořínské ulici,
zažívá poslední léta velký rozkvět
a mění se nám téměř před očima.

OD ROKU 1968
JSOU ĎÁBLICE
SOUČÁSTÍ
HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHA A OD TÉ DOBY
TAKÉ HRAJEME
SOUTĚŽE, KTERÉ
JSOU ŘÍZENY
PRAŽSKÝM
FOTBALOVYÝM
SVAZEM.

Na dnešní adrese je hřiště od roku
1929. Škvára z hrací plochy je nenávratně pryč, dřevěné kabiny už jsou
také dávnou historií, travnatý plácek
s rozházenými betonovými panely se
přeměnil na hřiště s umělým povrchem...
Dřevěné fotbalové zázemí /kabiny/
už jsou také dávnou historií.

VÝBOR Z ROKU 1919
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DOROST 1935

PÍŠE SE ROK 1940
A ĎÁBLICE SE STÁVAJÍ
5. NEJLEPŠÍM TÝMEM
AMATÉRSKÝCH
ODDÍLŮ V PRAZE.

MLÁDEŽ 1935
100 LET ĎÁBLICKÉHO FOTBALU
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TROCHU VZPOMÍNEK, ANEB JAK TO VŠE ZAČALO

TÝM ZE 60. LET: Kubec,
Hrdlička, Brejcha...

TÝM ZE 70. LET

Ke sportu patří i diváci, fandění,
a posezení...

Sport v Ďáblicích nebyl jen fotbal.
Pamětníci si vzpomenou na oddíl jezdectví, stolní tenis, ping pong a samo-

zřejmě lední hokej – ten se hrál
v místech, kde jsou dnes tenisové kurty.

„Naše hřiště se stalo místem odpočinku, relaxu nejen pro sportovce, ale i pro mnohé ostatní, což dokazuje vysoká
návštěvnost v odpoledních hodinách. Na hřišti máme malou kantýnu, která se v létě stává i místem příjemného
posezení venku, toho využívá přes den hodně maminek s dětmi. Večer pak posezení pod širým nebem využívá
mnoho sousedů, kteří si chtějí v klidu popovídat, samozřejmě je to místo, kde si posedí i hráči a funkcionáři klubu.
Kdo si zavzpomíná – určitě se mu vybaví krásný poutač na „Bufet u Karbanátka“, který léta ke spokojenosti hráčů
měl pod palcem pan Zděněk Klouda.“
Aleš Sládek, sekretář SK Ďáblice

100 LET ĎÁBLICKÉHO FOTBALU
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ODKAZ KRONIKÁŘE
Aleš Sládek si kroniku SK Ďáblic vzal
na starosti před čtyřmi roky. Od té doby
Ďábličáky neúnavně žádá o fotografie
ze soukromých archivů. „Ze svého rodinného alba z dětství jsem přidal také
pár. Třeba když jsem jako kluk byl na
hřišti na dětském dni,“ ukazuje na tři
fotky v kronice Aleš Sládek. Za nejzajímavější úlovek považuje výstřižek
z novin nalepený na překližce. Na
něm je napsáno, že fotbalisté z Ďáblic
patřili v roce 1940 mezi nejlepší amatéry v Praze. „Při rekonstrukci střechy
v roce 2015 na budově našeho areálu
jsme našli vitrínu a na ní byla pozvánka
z roku 1956 na brigádu,“ pobaveně
vypráví pan Sládek, jak přichází k dalším a dalším archivním vystřižkům nebo
snímkům, které jsou dokumentem sportovců v Ďáblicích.

VZPOMÍNKY
ALEŠE SLÁDKA NA DOBU
FOTBALU JEHO DĚTSTVÍ
1. Když jsem chodil do školy, pravda,
je to už hezká řádka let, tak jsme se
ráno sešli před hřištěm a společně jsme
odešli ke škole, cestou se k nám přidalo
několik dalších spolužáků a pár minut
po půl osmé jsme s ostatními čekali
před školou, až nám paní školnice
Tarčáková otevře a pustí nás dovnitř.
Dnes většina dětí je rodiči dovezena
autem a pak se nadává, že není kde
parkovat a je tam zmatek.
Vzpomínky vybrány z textu
pro Ďáblický zpravodaj

10

VZKAZ PRO NÁSTUPCE KRONIKÁŘE
DNEŠNÍ DOBA PŘINÁŠÍ HODNĚ MOŽNOSTÍ, JAK SI
UCHOVAT VZPOMÍNKY, ALE TY „PAPÍROVÉ“ JSOU NEJLEPŠÍ
A KDYŽ SE O NĚ DOBŘE POSTARÁME,
PŘEŽIJÍ VŠECHNO.

VZPOMÍNKY
ALEŠE SLÁDKA NA DOBU
FOTBALU JEHO DĚTSTVÍ
2. Po škole jsme došli domů, občas
napsali úkoly a hurá ven. Dnes po škole
přijdou děti domů, zasednou k PC,
ke konzolím a s kamarády se baví přes
sociální sítě.
3. Když se hrál na hřišti „mistrák“,
proudily davy diváků, vesele se fandilo,
což bylo slyšet po okolí, pokud jsme
měli za soupeře tým z Chaber, tak se to
po zápase popralo a šlo se domů.
Dnes přijde oproti jiným týmům v Praze
poměrně dost diváků (máme jednu
z největších návštěvností na úrovni
pražských soutěží), podle vzoru z jiných
hřišť se občas objeví bubínek, řehtačka
a 90 minut se fandí – a další problém
je na světě, protože ty, co nejsou na
hřišti, to ruší.
Vzpomínky vybrány z textu
pro Ďáblický zpravodaj

VZKAZ
PRO FOTBALISTY
ZA 100 LET
DOUFÁM,
ŽE NEHRAJETE
FOTBAL DOMA
U OBRAZOVEK PC,
ALE JDETE NA HŘIŠTĚ
ZA SPORTEM,
ZA FOTBALEM
A SAMOZŘEJMĚ
I ZA ZÁBAVOU.

SPORT V ĎÁBLICÍCH
NEBYL JEN FOTBAL
V současné době máme v Ďáblicích
pouze fotbal a tenis /ten pouze na rekreační úrovni/. Pamětníci jistě vzpomenou na oddíly ZRTV /základní
a rekreační tělesná výchova/, oddíl
jezdectví, stolní tenis, ping pong a samozřejmě lední hokej – ten se hrál
v místech, kde jsou dnes tenisové
kurty.

NÁZVY FOTBALOVÉHO ODDÍLU
Fotbalový oddíl SK Ďáblice vystupoval pod názvy Dynamo Ďáblice, Tělovýchovná
jednota Dynamo Ďáblice, Dynamo Agrostav Ďáblice, aby se nakonec v roce 2016 vrátil
ke svému původnímu názvu SK Ďáblice. V rámci fotbalových soutěží vystupoval fotbalový
oddíl pod názvy FC Vela Ďáblice /v roce 1994/, kdy do ďáblického fotbalu vstoupil Richard
Lapka a kdy jsme poprvé v historii postoupili do 1A třídy a následně i do Pražského
přeboru. V té době se opět rozvíjí i mládežnický fotbal – nejprve bylo založeno žákovské
mužstvo.

100 LET ĎÁBLICKÉHO FOTBALU
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OSOBNOSTI ĎÁBLICKÉHO FOTBALU

PŘÍBĚH Jiřího Kučery
Pojďme si trochu zavzpomínat na
ďáblickou fotbalovou historii. S kým
jiným, než s kapitánem týmu slávy ďáblického fotbalu panem Jiřím Kučerou.
I když není ďáblický rodák, tak našemu fotbalu zasvětil více než polovinu
svého života. Nejen že byl 41 let
správcem areálu v Kokořínské ulici, ale
byl několik let rovněž aktivní hráč a člen
výboru oddílu. Také přímo na hřišti
bydlel. I přestože mu nabízeli Podlipanské strojárny v Detve třípokojový
byt s krásným výhledem na les, rozhodl se pro Ďáblice. „I když jsme se
stěhovali do provizorní stavby, kde
byly dvě místnosti a malý kumbál, ze
kterého jsme si po létech udělali
kuchyňku, byl jsem za to rád,“ říká
dnes Jiří Kučera. Třetí dcera se narodila v roce 1964 přímo zde na hřišti.
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„Sanitka s řidičem panem Šrámkem
a porodní asistentkou paní Křehlíkovou
se kvůli sněhu nemohla do Ďáblic
dostat a přijela, až když byla Jarka na
světě,“ pobaveně nám vypráví legenda ďáblického fotbalu pan Kučera.

SEKAČKU
NA ÚPRAVY TRÁVY
NA HŘIŠTI JSEM SI
PRONAJÍMAL
ZA BASU
PIV A LÁHEV
RUMU.

„Lajnovalo se vápnem z mechanické lajnovačky,
takže jsem před každým zápasem měl
zajištěnou hezkou procházku.”

Jirka Kučera pamatuje doby fotbalu,
kdy zájem ze strany ďáblických diváků
a fanoušků byl tak veliký, že tribuna
byla plná. „Často došlo i na drobné
bitky mezi diváky, ale vždy to skončilo
s úsměvem. Vyhrocená utkání byla
pravidelně s Chabrama. Když jsme
hráli u nich, pravidelně kolem 80–100
fanoušků od nás šlo na zápas pěšky
přes pole. Později jsme několikrát jeli
v přívěsu za traktorem /ten, co používaly babky na poli při polních pracích/. Bylo to trochu sparťanské, ale
bylo to lidské, nikdy u toho nechyběla
sranda,“ směje se Jirka Kučera.
Zázemí fotbalu v té době tvořila velká
kabina domácích, dvě pro hosty, malá
kabina pro rozhodčího, společná koupelna pro hráče se studenou vodou,
jedno suché WC na dvorku, na
„malou“ se chodilo na písek za ka-

TA DOBA BYLA
KAMARÁDŠTĚJŠÍ,
NIKDO SI PROTI
NÁM NIC
NEVYMÝŠLEL, NIKDO
PROTI NÁM
NEBOJOVAL. A TO
SE ZA DOBU MÉHO
PŮSOBENÍ NA HŘIŠTI
VEDLE MĚ
VYSTŘÍDALY
POMALU TŘI
GENERACE LIDÍ.
biny. V kabinách se mohlo být jenom
v létě, byly dřevěné, hýbaly s nimi myši,
a kdybychom tam v něčem zatopili,
vzplály by kabiny celé.
„Celá doba mého působení byla
hezká, bylo to ale trochu o něčem
jiném než dnes. Když jsem začínal, tak
v týmu „chlapů“ byli všichni hráči ďábličáci, jen jeden k nám dojížděl. Když
jsem končil, tak to bylo skoro obráceně. Všichni pro fotbal dělali něco
navíc, občerstvení po zápase jsme si
zajišťovali sami, pamatuji si, když manželka s Kamilou Červinkovou dělaly
skoro kýbl těsta na bramboráky apod.
Ta doba byla kamarádštější, nikdo si
proti nám nic nevymýšlel, nikdo proti

nám nebojoval. A to se za dobu mého
působení na hřišti vedle mě vystřídaly
pomalu tři generace lidí – takže stovky
lidí. I hřiště bylo jiné – okolo hlavní
plochy byly valy, které celý areál dělily na několik zón, a bylo to takové domáčtější, uzavřené. Ty valy zmizely
neznámo kam za doby působení
pánů Černého a Kalaše ve výboru TJ.
Když se v Ďáblicích založila jednotka
policie, tak nám se sekáním pomáhali
svou sekačkou. Pronajímali nám ji za
basu piv a láhev rumu. Je to promlčeno,
dneska to už můžeme napsat.” Časem
jsme si koupili lištovou sekačku VARI.
Více o Jiřím Kučerovi také v rozhovoru
v Ďáblickém Zpravodaji v dubnu 2019

I PŘESTOŽE BYDLEL V DOMKU NA HŘIŠTI,
OKNO JIM ZA CELOU DOBU NIKDO NEROZBIL. „A TO
JSME V ŽÁDNÉM OKNĚ NEMĚLI MŘÍŽE. JEN JEDNOU
ROZBILI SKLO VE DVEŘÍCH. KLUCI SE HOLT UMĚLI TREFOVAT,
VĚDĚLI, KDE JE BRANKA“.
100 LET ĎÁBLICKÉHO FOTBALU

Spolu s ní ale nastoupila jednotka žen
z okolí hřiště a trávu shrabaly, nasušily
a odvezly. První traktůrek přijel na hřiště
až v době působení pana Lapky ve
vedení fotbalu. Trávu bylo potřeba
i zválcovat, na to používali multikáru
a později vyřazené auto Pepika
Karáska.
Práci správce pan Kučera ukončil po
41 letech dohodou zejména kvůli věku.
„První odměna byla Kč 200,- a náplň
práce byla krom péče o hrací plochu
/zalévání, sekání, lajnování/ i v péči
o výstroj – praní, žehlení a úklid.
Dneska už správcové nevědí, co to je
oprava kopaček – po každém použití
jsem zatloukal špunty. Jeden hráč už
v té době měl kopačky se šroubovacími špunty, ale ty jsem opravit neuměl,
tak mě vzal „do učení“ správce Pragovky. Ten mě naučil hodně věcí a tvrdil, že správce hřiště nikdy nemůže říct,
že má hotovo. A měl pravdu. Míče
byly šněrovací. Když dal někdo hlavičku a trefil se do šněrování, tak to
byla pěkná rána do hlavy,“ se smíchem
dodává Jiří Kučera.
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OSOBNOSTI ĎÁBLICKÉHO FOTBALU
Pokud se podíváme do historie, najdeme zde mnoho jmen ať již hráčů
nebo činovníků, kteří se zasloužili
o dnešní dobré jméno ďáblického
sportu a hlavně fotbalu, který vydržel
do dnešního dne. Samozřejmě si každý jako prvního vybaví člověka, který
více jak polovinu svého života spojil
nejen s ďáblickým fotbalem, ale i s hřištěm, pana Jiřího Kučeru, správce našeho fotbalového areálu, který zde i po
celou dobu bydlel. Spolu s ním nesmíme zapomenout na jeho ženu paní
Helenu Kučerovou, která se po celou
dobu poctivě starala o dresy a asi už
nikdo nespočítá, kolik tisícovek dresů
za svůj život vyprala. Jejich vzpomínání
jsme měli v květnovém zpravodaji.
V roce 1972 přichází do Ďáblic pracovník tehdy MPSP /tzv. Spoje/ pan
Josef Karásek a za několik let se
stává funkcionářem fotbalu. Prošel
řadou funkcí, zasloužil se o rozvoj mládežnických týmů po roce 1989 a za
jeho činnost mu byla udělena Pražským fotbalovým svazem medaile Václava Jíry.
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Josef Karásek

Martin Horváth

Krátce po sametové revoluci přišel do
ďáblického fotbalu Richard Lapka,
který jej uvedl do trochu jiné dimenze
a pod jeho vedením jsme poprvé v historii hráli nejvyšší pražskou soutěž –
Pražský přebor.

Hvězdička zasvítila, ale bohužel
zhasla – Martin Horváth přišel do
Ďáblic jako hráč a po několika měsících začal trénovat – došlo to až k založení IFS – Individuální fotbalové
školy, která se velice dobře rozjela ale
bohužel, nepozornost jednoho řidiče
ukončila Martinův život v zatáčce
u Olbramovic 21. června 2016.

Fotbalista, který zasvětil téměř celý
život ďáblickým barvám, je Jirka
Černý, který si své první fotbalové zápasy odehrál ještě na ďáblické škváře,
se nakonec stal hlavním trenérem
klubu a v současné době vede tým „A“
mužů, kteří jsou v horní části tabulky.
V současné době je fotbalovým tátou
Michal Mošnička, který je opravdový
nezmar a bojuje za fotbal doslova na
všech frontách – bohužel dost často
na úkor svých vlastních zájmů. Za jeho
téměř desetiletou kariéru na postu
předsedy ďáblického sportu se fotbalový areál změnil k nepoznání a věříme, že i všechny rozjeté plány se
nám přes odpor několika našich spoluobčanů, hájících pouze svoje osobní
zájmy, dokáže dotáhnout do zdárného konce.

Krásné vzpomínky mám na „průšabednu“ – byla to dřevěná ohrada
asi 1,5 x 3 metry, do které si hráč
vlezl a kopal a kopal a kopal a tím
trénoval rychlou reakci na míč. Taky
si pamatuji, jak jsme na zápasy
jezdili na kole do sousedních vesnic,
jednou se mi podařilo se pěkně se
vymlátit u topolů a kamarád mě
ještě pro jistotu se svým kolem
přejel.
Honza Lomoz

Samozřejmě bychom mohli jmenovat
další významné funkcionáře – pana
Svobodu /pro pamětníky – pana Svobodu, co bydlel u pumpy/, Zdeňka
Lichnovského, Zdeňka Šedivého st., Josefa Sládka, Evu Hadravovou, Ladislava Nováka, Jardu Šmída a mnohé
další. Ze současných pracovníků pak
Jardu Vodáka, Ladislava Červinku,

Pavla Mihálika, Lenku Mihálikovou,
Martina Vlčka…
V této kapitole nesmíme zapomínat ani
na významné hráče, potkáváme je některé stále mezi námi a ani si neuvědomíme, kolik svých sil pro ďáblický
fotbal vynaložili – pánové Jiljí Kubec,
Milan Houdek, Jiří Hrdlička, Jaroslav
Brejcha, Jaroslav Krbec, Jan Lomoz,
Josef Pína Valeš a samozřejmě
všechny generace Jirků Kučerů. Jedinou dívkou, která vynikala ve fotbalovém umění byla „Mirča“ – Mirka
Kloudová, která už bohužel není mezi
námi.
Ondra Novák a Honza Davídek, stovky
a stovky zápasů odehraných v dresu
SK Ďáblice, děkujeme dlouholetým
oporám týmu mužů

Jiří Kučera

100 LET ĎÁBLICKÉHO FOTBALU
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Posledních pět let Martin trénoval
malé i velké děti v SK Ďáblice.
Trénování dětí Martina hrozně
bavilo, naplňovalo a měl v této
oblasti úspěchy. Osobně se
do Ďáblic pravidelně vracím a to
jak na každoroční turnaj přípravek
Memoriál Martina Horvátha,
které SK Ďáblice pořádají, tak
i na jejich vyhlášené
plesy.
Vlasta Horváth
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I já jsem trávil velkou část dětství
na hřišti a fandím všem, kteří dávají
možnost to samé prožít i „našim“
dětem, a to často ve svém volném
čase. Vytváří prostředí pro všechny
ty caparty a v této době je tím
odtrhávají od kompů, mobilů
a tabletů, za což můžeme být vděční.
A proto s radostí zahrajeme
a podpoříme můj sousedský klub
SK Ďáblice, na jehož pažitu tráví
spoustu času mraky dětí z okolí.
Se synem Ríšou fotbal hraju furt.
Občas si zajdu zahrát právě
do Ďáblic, kde každý pátek hrají
rodiče a trenéři. Jsem stále velký
fotbalový fanoušek. Fotbal miluju
a myslím si, že je to nejkrásnější
hra na světě.
Richard Krajčo

100 LET ĎÁBLICKÉHO FOTBALU
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TÝMY ĎÁBLICKÉHO FOTBALU

ZA 100 LET
nejvíce týmů dnes
NAŠE TÝMY:
Muži A I Muži B
Liga Gentlemanů 40+
U–19 Starší dorost roč. 2000/2001
U–17 Mladší dorost roč. 2003/2002
U–15 Starší žáci roč. 2005/2004
U–13 Mladší žáci A roč. 2006
U–13 Mladší žáci B roč. 2007

U–13 Mladší žáci C roč. 2007
U–11 Starší přípravka (2HP) roč. 2008
U–10 Starší přípravka (2HP) roč. 2009
U–9 Mladší přípravka (2HP) roč. 2010
U–8 Mladší přípravka (1HP) roč. 2011
U–7 Předpřípravka roč. 2012
Fotbalová školička roč. 2013

PŘED 15 LETY
TADY BYL JEDEN
TÝM MUŽŮ A JEDNA
PŘÍPRAVKA. DNES TU
MÁME 15 TÝMŮ.
MICHAL MOŠNIČKA,
PŘEDSEDA
SK ĎÁBLICE
TRENÉR

Poznámka: Označení (2HP) znamená, že tým hraje soutěž na dvě hřiště.
Muži A
Muži A dlouhodobě hrají druhou nejvyšší pražskou soutěž, a to v horních
patrech tabulky, letošní sezónu zakončíme na 3. pozici. Tyto výkony
nám umožnily si zahrát i nejvyšší pražskou soutěž Přebor, ale
na dlouhodobé udržení v této soutěži ještě budeme muset zapracovat
a počkat na generační výměnu v týmu. Děkujeme za perfektní kulisu
ze strany fanoušků, ať doma, nebo i na hřištích soupeřů
a za podporu a celému vedení oddílu.
Jaroslav Vrtiška, vedoucí týmu mužů

Liga gentlemanů 40+
SK Ďáblice má i tým v soutěži ligy gentlemanů, kterou mohou hrát hráči
nad 40 let . V této kategorii hrají SK Ďáblice nejvyšší soutěž a až
na některé malé výjimky se nám daří.
Jirka Černý, hráč 40+
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Muži B
Co dodat k letošní sezóně “B” mužstva. V sezóně byl hráčský kádr
dost nevyrovnaný a tomu také odpovídaly výsledky. Pokaždé jiná
sestava a neproměňování šancí nás psychicky dostalo až tam, kde
jsme. Nejde říci, že bychom nebojovali a nebo zápasy vypouštěli,
ale deka, která ležela na většině i zkušených hráčů, byla znát. Věříme,
že se nám podaří soutěž zachránit a výkony a bojovností v sezóně
příští všechny přesvědčit, že kostra, která se ke konci sezóny v mužstvu
vykrystalizovala, bude i nadále dělat dobré jméno ďáblickému fotbalu,
který je na velmi dobré úrovni, hlavně v práci s mládeží. Děkujeme
tímto za podporu, která se nám v letošní nepovedené sezóně dostala.
Pavel Mihálik, trenér

U–19 Starší dorost roč. 2000/2001
Tým staršího dorostu hraje nejvyšší pražskou soutěž a jeho hlavním
cílem je zapracování hráčů do Mužů A i B , což se nám začíná
postupně dařit. Jen tak dál s výchovou našich hráčů/odchovanců.
Petr Benzák, vedoucí týmu

U–15 Starší žáci roč. 2005/2004
Tým starších žáků, ročník 2005–2004 se tak povedl, že s lepším
týmem jsem za celou svou trenérskou kariéru ještě nepracoval.
Jsem rád, že jsem mohl byt součástí tohoto týmu srdcařů, kolektivu
kamarádů, kteří se mohou jeden na druhého spolehnout a táhnou
takzvaně za jeden provaz. Sezóna 2018, 2019 se až na nějaké
maličkosti povedla a děkuji za všechny kluky...do jednoho!
Roman Hnízdil, trenér
U–13 Mladší žáci A roč. 2006
Tento tým překonal to, že na začátku sezóny neměl trenéra, nebyl,
kdo by jel na objednané soustředění atd. Nicméně zkonsolidoval se
a s podporou kluků z žáků B a C a ročníku 2008 především v jarní
sezóně hrál velmi hezký fotbal a stoupal v tabulce vzhůru.
Aleš Svárovský, trenér

U–17 Mladší dorost roč. 2002/2003
Fotbalovému klubu SK Ďáblice přejeme do dalších let mnoho úspěchů
a rozšíření areálu o multifunkční halu, aby vychovával další generace
hráčů a měl dostatek obětavých trenérů, vedoucích týmu a dalších
dobrovolníků, bez kterých to nejde.“
Hana Pazderová, vedoucí mužstva
U–13 Mladší žáci B a C roč. 2007
Do této sezóny jsme šli s velkým očekáváním, neboť máme opravdu
výbornou partu kluků, kteří mají fotbal rádi a chtějí se s ním bavit.
To, co se ale klukům povedlo, myslím nikdo nečekal, přestože v loňské
sezóně jsme ještě jako starší přípravka také vyhráli. Letos jsme
vstoupili do pro nás neprobádaného prostředí mladších žáků,
do soutěže pro kluky o rok starší a podařilo se nám celou soutěž vyhrát,
pouze s jedinou remizou a jednou porážkou při celkovém skóre
88:30. Vždy se snažíme, aby kluci byli pokud možno, co nejvíce
spokojeni a dělali to, co je baví, a dělali to dobře. To všechno,
o co my se snažíme, nejde bez podpory rodičů, kterým moc
děkujeme za celou sezónu a i za sezóny následující, kdy se o něco
podobného ještě určitě pokusíme :o)
Martin Vlček, trenér

100 LET ĎÁBLICKÉHO FOTBALU
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TÝMY ĎÁBLICKÉHO FOTBALU
U11 – Starší přípravka roč. 2008
Pro nás je důležité, aby kluky v první řadě fotbal bavil a dále aby
rozvíjeli celkově svůj pohyb. Z toho důvodu jsme například zimní část
přípravy trávili i v tělocvičně, kde jsme makali hlavně na fyzičce,
a fotbal si kluci užívali při množství turnajů.
Petr Štajnc, trenér

U–9 Mladší přípravka roč. 2010
Pokud našim Ďáblíkům zůstane úsměv na tváři a láska k fotbalu, tak
jak je tomu dnes, tak se budeme v budoucnu potkávat se skvělými
sportovci a úžasnými lidmi. SK Ďáblice do toho i na dalších 100 let!
Lukáš Horváth, trenér
Zápal a nadšení ze hry našim Ďáblíkům rozhodně nechybí, což
dokazují nejen na zápasech, ale i na trénincích. Skvělé je, že i díky
podpoře ďáblické radnice zdárně pokračuje projekt výstavby víceúčelové sportovní haly, neboť možnost sportovat doma v Ďáblicích
v případě nepřízně počasí, zejména v období zimních měsíců,
bychom my fotbalisté, stejně jako žáci základní školy, přivítali.
Aleš Postupa, vedoucí týmu

U–10 Starší přípravka roč. 2009
Je obdivuhodné sledovat, jak velké množství mládeže se každý den
prohání po hřišti našeho fotbalového klubu. Při zápasech je radost
se dívat na krásné fotbalové kombinace, nasazení a dravost našich
hráčů. Pro trenéry a rodiče je největší odměna, když to kluky baví
a chtějí se stále zlepšovat. “Třešničkou na dortu” je krásný kombinační
fotbal zakončený vítězstvím v mistrovském utkání a děkovačka rodičům.
Milan Anger, trenér

U–8 Mladší přípravka roč. 2011
Jsem vždy velice potěšen, že kluci dokáží přenést trénované
technické dovednosti a souboje jeden na jednoho do mistrovských
zápasů. Kluci předvádí různé kličky, klamavé pohyby i souboje
jeden na jednoho, a i když nejsou vždycky úspěšní, podporuji je,
aby se nebáli kličku nebo souboj příště udělat. Vždyť i tak úspěšný
fotbalista jako Lionel Messi má úspěšnost v soubojích jeden
na jednoho pouze 37 %. Závěrem bych chtěl říci, že dělám, co mě
baví, s těmi, které to baví.
Ondřej Mošnička, trenér
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U–7 Předpřípravka roč. 2012
Hráči ještě nehrají mistrovská utkání, ale hrají podzimní a jarní turnaje
Mini Cup určené právě pro předpřípravky. Na základě podzimních
výsledků jsme byli zařazeni do skupiny dvanácti nejlepších týmů
a kluci i na jaře patří k nejlepším na turnaji. Turnaje se účastní 40 týmů.
Michal Mošnička, trenér

Fotbalová školička roč. 2013 a mladší
Je určená pro nejmenší děti a je vedená bez nároku na schopnosti,
výkony dětí. Je hezké, když opravdu malé děti dokáží hezky odtrénovat
nějaké cvičení, nějakou hru, to je obrovská radost. Na druhé straně
je trénování nejmenších dětí hodně, hodně náročné. Byl jsem potěšen,
když na sídlišti v městské dopravě na Proseku se dvě maminky bavily
o tom, že chodí do fotbalové školičky do Ďáblic a že je to tam perfektní.
O tom, že se s malými dětmi snažíme pracovat co nejlépe, svědčí
i to, že o naši školičku je velký zájem a každý rok máme kolem
dvaceti přihlášených dětí.
Michal Mošnička, trenér

15
TÝMŮ
369
členů
a z toho
téměř

200 dětí
je obrovský úspěch
posledního desetiletí
SK Ďáblice

100 LET ĎÁBLICKÉHO FOTBALU
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NÁŠ SPORTOVNÍ AREÁL
Sportovní areál SK Ďáblice v ulici Kokořínská nabízí hlavní travnaté hřiště,
hřiště s umělou trávou III. generace,
certifikované pro všechny zápasy pražských soutěží a připravuje se výstavba
multifunkční haly, na pozemku určeném
pro sport za travnatým hřištěm. Areál
prošel v poslední době rekonstrukcí
a rozvojem, například bylo realizováno:
zateplení hlavního objektu, nová střecha nad střední částí objektu, výstavba
dětského hřiště, osvětlení na hřišti s umělým povrchem a tribuna pro toto hřiště.
V realizaci je ozvučení areálu a hluková stěna za hlavní tribunou. Areál
využívá pro tělesnou výchovu a sportovní dny i naše základní škola a v letních měsících zde probíhá až pět týdnů
příměstských a fotbalových kempů.
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„Výstavba a rekonstrukce našich hřišť
byla velmi složitá. Například výstavba
s umělým povrchem trvala téměř 7 let.
Rozvoj hřiště se řešil dále samostatnou
stavbou třeba osvětlením UMT, zateplením areálu, rekonstrukcí hostujících
šaten, tribunou, střídačkou, ozvučením,” vzpomíná na roky práce a vyjednávání dnes už s úsměvem předseda
SK Ďáblice Michal Mošnička.

Hlavní budova dostala v roce 2016 novou
střechu díky grantové politice. Byl to další krok
k ochraně majetku naší MČ – ta původní
střecha byla starší než většina občanů Ďáblic.

Pod náš klub spadá i hřiště za Kulturním centrem Vlna,
které je využíváno pro neorganizované sportování
především dětí a mládeže.

Na nové tribuně se už fandí

Na nové umělce vyrostla v roce 2016
pro diváky menší krytá tribuna, která je
díky tomu, že se na umělce hraje hlavně
v zimě, dost důležitá hlavně pro rodiče
– diváky našich nejmenších fotbalistů,
a nejen pro ně.

100 LET ĎÁBLICKÉHO FOTBALU

Součástí sportovního klubu SK Ďáblice je
i tenisový oddíl, který má v současné době
přesně 30 členů.
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NÁŠ SPORTOVNÍ AREÁL

TĚŠÍME SE

na Multifunkční halu SK Ďáblice

„Pro sportování dětí, ale i dospělých vybudovat zakryté sportoviště s multifunkčním povrchem pro desítky různých
sportů je naším velkým cílem a přáním.
Jedním z hlavních dopoledních uživatelů bude ZŠ, které v současné době
schází kapacita další tělocvičny. Hala
je řešena nadčasově a chceme ji postavit i pro budoucí generaci. Halu mohou
využívat třeba až naši vnuci, vnučky
a nebo pravnuci! Prosím mysleme na to!
Chceme, aby děti seděly doma u počítačů, mobilů, aby vytvářely party, toulaly
se po Ďáblicích, a nebo jim nabídneme
možnost aktivního sportovního využití?“
Michal Mošnička,
předseda SK Ďáblice
Jak by mohl projekt multifunkční haly
vypadat a jakým sportům sloužit?
Konstrukce haly – lehká ocelová konstrukce s pláštěm ze zateplených sendvičových panelů, zateplení by mělo
vytvořit příjemné sportování jak v zimních, tak i v letních měsících.
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Pro jaké sporty bude povrch v hale?
Hrací plocha – by měla sloužit maximálně multifunkčně – futsal, basketbal,
florbal, volejbal, nohejbal, tenis a případně další sporty, hokejové sporty, inline bruslení, apod. Jde o americký
povrch SPORT COURT–DEFENSE,
což je modulový, polypropylénový,
interiérový povrch s plným, uzavřeným
designem, který se vyznačuje nejvyšší

mechanickou odolností a optimální
herní charakteristikou pro širokou škálu
sportů.
Zázemí haly – je projektováno dle velikosti haly a to se šesti šatnami a s příslušným zázemím.
Příchod k hale – hlavní přístup do
areálu z Kokořínské. Ze zkušeností
(projel jsem s dětmi za více jak deset
let snad stovky areálů) jsem pro jeden
centrální vstup do areálu – tzn., že projekt počítá se zachováním hlavního
vstupu do areálu z Kokořínské. Alternativní vstup/příjezd k hale pro obsluhu/
složky IZS pak z Hořínecké.
Víceúčelová hala lehké konstrukce by měla stát
za travnatým hřištěm.

PŘÍMĚSTSKÉ KEMPY

V létě zvesela
a sportovně
Náš sportovní areál v létě žije. Pořádáme několik příměstských kempů
pro všechny děti pod názvem Veselé sportovky a několik fotbalových kempů.

Odborná porota
Lukáš Horváth
a Michal Mošnička
v soutěži pro dětské hráče vybrala
vítězný obrázek,
který nakreslila
Eliška Herglová,
sestra hráče Lukáše, který kope
za předpřípravku,
ročník 2012.
Obrázek obsahuje
atmosféru, pokřik,
víru ve vítězství
a srdce.

100 LET ĎÁBLICKÉHO FOTBALU
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NAŠE DALŠÍ SPORTOVNÍ AKCE
Na hřišti se pravidelně konaly fotbalové turnaje. Známý byl turnaj žáků
o pohár starosty Ďáblic /původně
předsedy národního výboru/ – tyto
turnaje byly ukončeny po revoluci
v době, kdy zanikaly týmy mládeže.
V současné době pořádáme každoročně Memoriál Martina Horvátha –
na počest našeho člena a kamaráda,
který tragicky zahynul při autonehodě.
Jedná se o turnaj přípravek, na který
jsou přednostně zvány týmy z klubů,
ve kterých Martin jako aktivní fotbalista působil – Marilla Votice, Příbram,
Bohemians.
Turnaj se v letošním roce uskutečnil po
třetí a naši hráči si jako každoročně vybojují jedno z předních míst. Memoriál
se uskutečnil poprvé 8. května 2017.
Martin Horváth zemřel 21. 4. 2016
při tragické autonehodě ve svých 33
letech.
Poslední zápas odehrál za SK Ďáblice
ještě 17. 4. 2016 a svým výkonem pomohl týmu k vítězství. Jak symbolické,
že svou poslední branku střílel za bouřlivého skandování kluků ze starší přípravky, kteří zrovna skončili svůj zápas
a sledovali výkony svého „Horviho“.

MARTINE, MĚLI JSME
TĚ RÁDI A BUDEŠ NÁM
CHYBĚT.
„Martin se mnou hrál i na bubny, ale
moc hraní nestíhal, žil hlavně fotbalem.
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Rozjel si fotbalovou školu pro děti, ve
které pomáhal mladým, talentovaným
dětem rozvíjet se od raného dětství.
Šlo o takovou individuální fotbalovou
školu. Dařilo se mu, cítil jsem, že ho to
baví a že je šťastný,“ vzpomíná na
svého tragicky zesnulého bratra známý
hudebník Vlasta Horváth. „Píseň Stále
nevěřím z nového alba jsem napsal
a věnoval svému bratrovi. Tato píseň
pro mě moc znamená a musím přiznat,
že nebylo vůbec jednoduché ji nahrát.“
Martin a Vlasta při fotbalovém zápase,
Martin byl velký fotbalový talent, hrál
i nejvyšší soutěž 1. ligu.

Na našem hřišti
probíhají také

OSLAVY
DĚTSKÝCH
DNŮ
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PLESY – 10. PLES 2. 3. 2019

Z malého
plesu

FENOMÉN
Pamětníci pamatují, kolik bylo v naší sokolovně plesů během zimní sezóny.
Krom fotbalistů to byl i ples hasičů, myslivců, zahrádkářů, obce… No a dnes
nic. Proto jsme před několika lety tuto
tradici oživili a v roce 2019 jsme odtančili 10. ročník.
Začínali jsme v aule místní školy, poslední roky jsme se vrátili do sokolovny
u restaurace Na růžku. To, že je
o plesy zájem, vypovídá každoroční
vyprodání vstupenek do posledního
místa.
„Domnívám se, že nejzásadnější ďáblickou kulturní akcí v kalendářním roce
je Ples fotbalistů, který si vybudoval

NORBERT
RYBÁŘ
KOMENTÁŘ
NÁVŠTĚVNÍKA

9. PLESU
NA FACEBOOKU

„KDO VČERA
NEBYL
NA PLESE,
JAKO KDYBY
NEBYL“.
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V roce 2016 vystoupil na plese poprvé Richard Krajčo

velmi dobré renomé. Zásluhu na tom
má kromě pana předsedy Mošničky
také paní Lenka Miháliková, která této
akci věnuje veškerou energii a čas."

Byla jsem zvědavá, jaký bude
ten letošní ples, neboť jsem si
myslela, že překonat ten minulý
není možné. Ale vy jste opět zvedli
laťku nahoru, ples měl dynamiku,
část tomboly byla online, promítání
z činnosti oddílu bylo zajímavé
a Vlasta Horváth perfektně
zapadl do atmosféry plesu.

Na ples mě
„vytáhla“
žena a známí,
já nechtěl, ale nakonec
jsme si to moc užili.

Fotbalisté, plesy umíte
opravdu fantastický a díky
za zábavu, kterou pro nás
Ďábličáky pořádáte!
Za Spolek Parkán Olga
Kocúrková, Patrícia
Martinková
a Karolína Šťastná

Na 10. plesu opět zazpíval Vlasta Horváth,
který i na svém novém albu vzpomíná na svého již zesnulého
bratra, který za SK Ďáblice trénoval a působil zde jako trenér. Na pódiu zazpíval se svým synovcem Lukášem.

K historii použity články z Ďáblických
zpravodajů, z webu Skdablice.eu
a portálu Ďablice.cz

K plesům patří předtančení. Pokaždé
je připravená bohatá výherní soutěž,
kterou naplňuje řada firem a dárců.

Každý rok plno

Vstupenky na ples fotbalistů jsou ihned
vyprodány. Ze skromného plesu pořádaného v jídelně ZŠ s malou kapelou
se ples postupně dostal do dnešní
podoby a v roce 2016 byl poprvé
v Sokolovně. Po téměř dvaceti letech se
100 LET ĎÁBLICKÉHO FOTBALU

vrátil do sálu, který SK Ďáblice 40 let
vlastnil. Ples se rozšiřuje ještě do prostor
v navazující restauraci.

Jsem Ďábličák a na vašem
plese jsem potkal lidi, se
kterymi jsem se nepotkal deset
i více let. Ze své třídy ďáblické
základní školy jsem na plese
potkal více spolužáků, než nás
bylo na srazu třídy,
děkuji moc.
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SK ĎÁBLICE DO TOHO I NA DALŠÍCH 100 LET!

VĚŘÍME VÁM a děkujeme
Děkujeme malým i velkým fotbalistům za jejich výkony, které předvádí
na hřišti. Bez vás by míče ležely ladem. Zásluhu na tom mají samozřejmě
i trenéři a vedoucí týmů. Na místě je poděkování celému realizačnímu
týmu SK Ďáblic.
Co k fotbalu patří – fandění
Proto veliké díky patří fanouškům, kteří nás chodí podpořit.
Rovněž chceme poděkovat rodičům, kteří nás celou sezónu podporují
a vozí kluky, a někdy i trenéry, na venkovní utkání.

Gepard Finance, Vladimír Michek, Start Production, JLK Servis,
Čáma-spol, Zlatnictví Němeček, CZECH SPORT TRAVEL a další

Nejvýznamější sponzoři SK Ďáblice

Fotbalový oddíl SK Ďáblice děkuje všem
za přízeň a podporu a těší se na setkání
i v dalších 100 letech.
30

DĚKUJEME
PANU
STAROSTOVI
RŮŽIČKOVI ZA JIŽ
TÉMĚŘ DEVĚT LET
PODPORY A ROZVOJE
SPORTOVNÍHO
AREÁLU.

VZKAZY ĎÁBLICKÉMU SPORTU ZA DALŠÍCH 100 LET
David Výborný

Lukáš Horváth

Pavel Hynek

Hokejový reprezentant, držitel olympijské
medaile a dalších medailí ze světových
mistrovství, ďáblický občan.
„Jako profesionální sportovec podporuji
rozvoj sportovní infrastruktury v Ďáblicích
určených územním plánem pro sport včetně
multifunkční haly. Určitě nechci, aby se tyto
plochy využily pro jiné účely a pro jiné
záměry. Rozvoj sportovních aktivit dětí je
ve vyspělém světě trend, který můžeme
nastartovat i u nás v Ďáblicích.”

Trenér mládeže a šéftrenér přípravek SK
Ďáblice.
„Pokud našim Ďáblíkům zůstane úsměv
na tváři a láska k fotbalu, tak jak je
tomu dnes, tak se budeme v budoucnu
potkávat se skvělými sportovci
a úžasnými lidmi. SK Ďáblice do toho
i na dalších 100 let!”

Hokejový trenér, ďáblický občan.
„Jako rodák z Ďáblic jsem na tomto hřišti
vyrostl, kopal za žáky, dorost i dospělé
v 1.B třídě.
Když přijdu se syny na trénink, tak se mi
pokaždé vybaví ty krásné chvilky, které
jsem tu zažil, tréninky, zápasy, vítězství
i porážky, ale i “dvojičky” nebo “okýnka”.
Jako bych slyšel tehdejšího správce hřiště
pana Kučeru, jak na pozdrav odpovídá
„nazdar vojáku”, a na lajně mával většinu
zápasů sekretář Pepa Karásek. To jsou
moje vzpomínky a trochu nostalgie.
Dnes mi dělá obrovskou radost vybudovaný
areál a věřím, že se naše děti dočkají
i multifunkční haly, která bude sloužit
nejenom sportovcům, ale i široké
veřejnosti.”
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