
1. června 1921 – skupina fotbalových nadšenců
zakládá Sportovní klub Union Čelákovice. Prvním
předsedou je p. Voldán a první utkání hraje klub
s Dřevčicemi, kterým podlehl 2:5. V prvním roce
působení sehrálo mužstvo Unionu 22 zápasů, a to
na hřištích soupeřů.
1922 – Union má dvě mužstva hrající s okolními
soupeři, a to bez výraznějšího úspěchu. Hraje se na
hřišti na Mochovské.
1923 – velmi významný rok v historii čelákovické-
ho fotbalu. Po roztržce mezi hráči někteří z klubu
vystupují a 30.7. zakládají nový subjekt SK Čeláko-
vice. První „derby“ se hraje ještě na podzim a končí
nerozhodně 1:1.
1924 – SK získává hřiště V Rybníčkách, kde hrál
s řadou pražských klubů včetně kompletní Slavie,
které podlehli 1:12.
Union je v útlumu a další derby s SK se nedohrálo
pro inzultaci rozhodčího hráčem Unionu Voldánem.
Je založen další čelákovický klub Jiřínský SK.
1925 – celkům SK ani Unionu se příliš nedařilo.
1926 – vzniká nový klub – dělnický RH Jiřina. SK
přihlašuje své mužstvo do jednokolové soutěže,
Union jen paběrkuje.
1927 – SK končí v soutěži čtvrtý, Union má včetně
přátelských zápasů zajímavé skóre 102:98.
1928 – SK si vedl úspěšně v soutěži i v pohárech.
Celkem v tomto roce sehrál 47 utkání, ve kterých
se vystřídalo 32 hráčů! Union je stále v ústraní,
navíc řeší problémy s hrací plochou a na rok získá-
vá hřiště „U Příčné meze“ (Za Drahou).
1929 – SK vyhrál „Pohár sportovního věstníku“,
Union má „nové“ hřiště, a to v Rybníčkách vedle SK.
1930 – tento rok nebyl fotbalově úspěšný, SK
skončil předposlední, Union řešil existenční potíže.
1931 – SK sestupuje do II. třídy, Union slavil desá-
té narozeniny slavnostní schůzí a přátelským zápa-
se s Brandýsem, který Union vyhrál 2:1. Dále půso-
bí ve IV. třídě.
1932 – v Čelákovicích působí čtyři kluby Union, SK,
RH Jiřina, Viktoria Čelákovice (dříve Jiřinský SK). 
1933 – SK oslavuje deset let od založení zápasem
se St. Boleslaví 3:2, hraje II. třídu na 3. místě.
Vyhrál Pohár Volmana, kde Union skončil na 
4. místě. Oba kluby mají problémy s hrací plochou,
když končí nájemní smlouvy.
1934 – SK získává prostor „Ve Vrbí“, který upraví
na hřiště a na podzim zde již hraje. V soutěži se pří-
liš nedaří, i když v přátelském zápase poráží Union
5:1 a všechny branky dává Šimon. I Union ztrácí
hřiště, a tak dochází ke sloučení s RH Jiřina, a tím
Union získává konečně pevné zázemí! Hraje II. tř.
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ČELÁKOVICKÉHO 

FOTBALU
Devadesát let je časové období nejméně tří generací a za tohle období prošlo 
čelákovickými fotbalovými kluby na stovky lidí, kteří odvedli kus poctivé práce. Byla
léta, kdy byl fotbal na výsluní, byla léta, kdy jen přežíval. Přesto se vždy našli oběta-
ví funkcionáři či hráči, kteří jej dokázali „postavit na nohy“. Nemá smysl uvádět
jména všech bývalých či současných fotbalových nadšenců, ale všem patří skromné
poděkování a těm, kteří mezi námi již nejsou, tichá vzpomínka! 

Mužstvo Unionu Čelákovice v roce 1921

Mužstvo SK Čelákovice v roce 1923

Psal se rok 1938 a oba čelákovické kluby
hrají v jedné skupině II. třídy a oba celky bojují
o postup do vyšší soutěže. Podzimní utkání
obou rivalů na hřišti „Ve Vrbí“ skončilo remizou
2:2. V jarní odvetě byl úspěšný Union a porazil
svého soka 2:0, a tím měl Union blíže do I. B

třídy. Leč nějakým záhadným způsobem se na
sekci ztratil zápis z utkání SK – Mratín a bylo
nařízeno sehrát nový zápas. SK byl úspěšný
a duel v Mratíně vyhrál vysoko 9:0! Zápasu se
zúčastnilo hodně příznivců z Čelákovic a ti, co
zůstali doma, připravili mohutné uvítání. Od
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1935 – do II. třídy k Unionu sestoupil SK a derby
vyhrál Union 3:2. V tabulce brandýského okrsku
jsou SK třetí, Union osmý.
1936 – v derby úspěšnější SK, Union dosáhl vyso-
ké výhry nad Chabry 11:0 a skočil opět na 8. místě.
1937 – podzimní derby skončilo nerozhodně 2:2.
1938 – oba celky stále ve stejné soutěži, derby
vyhrál Union 2:0 a čelákovické týmy jsou na čele
tabulky. Lepším brankovým poměrem postupuje
SK do I. B třídy.
1939 – okupace německými vojsky utlumila i fot-
balový život. Přesto sport byl slabou náplastí na
politickou situaci. 
1940 – Protektorát Čechy a Morava přinesl výrazné
omezení sportovní činnosti. Union skončil ve II. třídě
šestý, SK skončil na 5. příčce. Oba sportovní kluby
byly organizátory kulturních akcí.
1941 – Union oslavil 20 let založení zápasem se
Spartou „B“ a v mistrovské soutěži skončil na 
6. místě. SK v I. B třídě obsadil 4. místo. Oběma
celkům vzniká konkurence SK Volman, který byl
nástupcem Jiřinského SK.
1942 – fotbalové soutěže pokračovaly s omeze-
ním. Přesto se SK podařilo postoupit do I. A tř. Král
střelců Mládek dal 58 gólů.
1943 – SK oslavil 20. výročí zápasem se Slavií,
které podlehl 2:6, kdy tři branky dal Bican, v soutě-
ži skončil třetí. Union zachraňoval II. třídu a to se na
úkor Veleně povedlo.
1944 – po jaru byl SK třetí a Union v nižší soutěží
druhý. Podzimní část soutěží byla zrušena, hrálo se
jen přátelsky.
1945 – s novým elánem do mistrovských soutěží.
SK v I. A třídě a Union ve II. třídě.
1946 – pro SK úspěšný rok, znamenající účast
v tehdejším divizním mistrovství. Union stále ve 
II. třídě.
1947 – SK obsadil jako nováček divize 5. místo,
Union skončil osmý a obnovil činnost dorostu
i žáků. 
1948 – léto přineslo mnoho změn a politické okol-
nosti přinesly „sjednocení tělovýchovy“. SK se slou-
čil s SK Volman, vznikl Sokol TOS Čelákovice
a dostal se do Zemské ligy. Druhý klub Sokol Union
přebírá název Sokol Kovohutě Čelákovice a stále je
účastníkem II. třídy.
1949 – TOS Čelákovice skončil v Zemské lize
hrané systémem jaro – podzim na 7. příčce, Kovo-
hutě sestupují!
1950 – TOS se tlačí na čelo tabulky, i když z postu-
pu se raduje AZNP Mladá Boleslav. Kovohutě ve III.
třídě tápou.
1951 – další reorganizace, TOS je zařazen do Pře-
boru kraje Praha a příliš se mu nedařilo. Kovohutě
oslavily 30. výročí zápasem se Spartou ČKD a pod-
lehly 0:11, hrají stále III. třídu.
1952 – TOS v přeboru obsadil 9. místo z 12 muž-
stev, Kovohutě v okresním přeboru se umístily ve
středu tabulky.
1953 – z TOSu je Spartak, z Kovohutí je Baník, sou-
těže se hrají jednokolově. Pro Spartak „rok zlomu“.
Vítězstvím v krajském přeboru získal tým možnost
vyzvat Sp. Žebrák k zápasu o Přeborníka kraje
a následně po výhře vyzývá Kutnou Horu k utkání
o postup co Celostátní soutěže (II. liga)! Postup byl
impulzem k vybudování nového stadionu. Baník
hraje stále III. třídu a otevírá zděné kabiny.
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kapličky šel průvod fandů a hráčů v čele s hud-
bou a pak následovala dvojice, kdy Fanda Sed-
láček vezl na kočárku Bohouše Šajna a poté se
slavilo v restauraci „U Bohuslavů“ Na druhém
konci Čelákovic v Jiřině vládl smutek a pilo se
na žal, protože o postupu SK rozhodl lepší bran-
kový poměr nad Unionem. I takový je fotbal!

Složitá postupová matematika byla vizit-
kou sjednocené tělovýchovy a setkali se s ní
i hráči Spartaku v roce 1953. Čelákovice vyhrá-

ly východní skupinu přeboru Praha–kraj před
Mladou Boleslaví, a tím získali právo kvalifikace
s vítězem západní skupiny, což byl Spartak Žeb-
rák. Čelákovicím se dařilo a po výsledcích 0:2
a 4:1 se staly přeborníkem kraje Praha. Podle
tehdejších zásad nový přeborník kraje vyzýval
dosavadního zástupce kraje v celostátní soutě-
ži k boji o účast v novém ročníku (mohl starto-
vat jen jediný zástupce příslušného územního
regionu). Soupeřem byl Spartak Kutná Hora
a čelákovický tým po porážce 2:1 na hřišti sou-
peře zvládl odvetu výhrou 5:0 a vybojoval teh-
dejší Celostátní soutěž, což bylo na úrovni II.
ligy.

Spartak hraje II. ligu a soupeři v roce 1956
jsou např. Plzeň, Teplice, Stalingrad (Bohemi-
ans), Liberec a právě k Liberci se váže zajíma-
vá vzpomínka. Na podzim 1956 se hrálo
v Liberci a oba celky patřily k průměru tabulky.
Spartaku se na severu Čech dařilo a vyhrál roz-
dílem třídy 4:0! To se však nelíbilo příznivcům
domácího celku, kteří po skončení zápasu vtrh-
li na hrací plochu a napadli sudího Razima,
který v průběhu utkání vyloučil dva domácí
hráče. Rozhodčí musel být odvezen k ošetření
do nemocnice a sanitka s ním byla rovněž
napadena domácími fandy a stejně tak dopadl
i čelákovický autobus, který byl zasažen několi-
ka kameny. Pochopitelně následoval pro Libe-
rec disciplinární postih.

Ročník 1960/61 byl pro Spartak patrně
nejtěžším během celé účasti klubu ve II. lize.
Spartak byl nalosován do moravské skupina
(Gottwaldov, ZJŠ Brno, KPS Brno postoupil do
ligy, Ratíškovice atd.) a navíc z 12 mužstev
sestupovala čtyři! Boj o udržení byl urputný do
posledního kola, kdy Spartak hostil Otrokovice.
Na souboj bylo zvědavo více než 3 000 diváků,
kteří viděli výhru domácích 3:1. Po zápase při-
pravili příznivci hráčům nadšené ovace. Spar-
tak skončil osmý a sestupovala mužstva Koby-
lis, Prostějova, Ratíškovic a Kutné Hory. V dal-
ším ročníku již hrál Spartak v „české“ skupině. 

Rodinné klany fotbalistů se najdou asi
všude a v historii čelákovického fotbalu vzpo-
meňme na dva, které se zapsaly do fotbalových
análů. Ve třicátých letech minulého století
působili na SK čtyři bratři Hronkové. Antonín
Hronek byl asi ze všech nejúspěšnější, hrával
v útoku a patřil mezi nejlepší střelce SK. Josef
rovněž patřil mezi ofenzivní hráče, který pozdě-
ji i se svým bratrem Karlem hrával za Union.
František byl levák, i on nastřílel pár gólů

a později se úspěšně
věnoval funkci rozhodčí-
ho. Dalším známým rodin-
ným seskupením byl v Jiři-
ně rod Jirkovských. Ve
dvacátých letech se man-
želům Jirkovských narodi-
lo osm synů a všichni pro-
padli fotbalu. Po II. světo-
vé válce se několik rodin
odstěhovalo do pohraničí,
konkrétně do Neštěmic.
Jak se rodiny rozrůstaly,
tak se zrodila myšlenka
fotbalových zápasů mezi
čelákovickou a neštěmic-
kou enklávou. Zápasy se
těšily pozornosti fotbalo-

vých fandů. Naposledy se hrálo v roce 1994
v Neštěmicích. Ještě se zastavme u Antonína
Jirkovského, který měl největší podíl na obrodě
Unionu v roce 1969.

V roce 1985 mužstvo Unionu v Okresním
přeboru atakovalo špici tabulky a v posledním
kole výhra nad Spartakem „B“ rozhodla o postu-
pu Unionu do kvalifikace o Přeborníka okresu,
a tím i postup do I. A třídy. Soupeřem byl Sokol
Ondřejov a první utkání se hrálo na půdě soupe-
ře. Na den, kdy se hrálo, připadla i svatba naše-
ho hráče Václava Černého, a tak do Ondřejova
odjíždělo i několik svatebčanů. Po remíze 0:0
bylo náramně veselo. Odvetu sledovalo na pět
stovek diváků a Union díky zlepšenému závěru
vyhrál 4:1 a to značilo postup, který se ještě
v časných ranních hodin slavil „U Kubelků“. 

O mistrovské body hrál tehdejší Spartak
s pražskou Slavií (Dynamem) čtyřikrát a ve
vzpomínkách utkvěl nejvíce zápas z dubna
1965. Po podzimní porážce v Praze 7:0 se
hrála jarní odveta na Stadionu míru. Hrálo se
ve čtvrtek a již před výkopem byl velký zájem
o vstupenky. Záplava příznivců Slavie, kteří
dorazili 57 autobusy, dále dvěma tisíci aut 
či motorek nebo dvěma zvláštními vlaky, při-
vedla do ochozů více než 12 000 diváků.
Pochod slávistů městem s vlajkami byl famóz-
ní a tehdy bez rušivých momentů. Hosté vyhrá-
li 3:1 dvěma góly Kadraby a jedním Fr. Veselé-
ho, když za domácí skóroval Šimice. Slavia se
vrátila do I. ligy. Hrálo se i o pohárový postup.
V roce 1963 Spartak podlehl Slavii v osmifiná-
le 1:3 a v únoru 2000 postoupil do IV. kola
Poháru ČMFS přes ligovou Duklu Příbram
Union a los mu přisoudil za dalšího soupeře
Slavii. Pro Pražany to byla poslední příprava
před ligovým startem a to přilákalo více než 
5 000 diváků. Na Městském stadionu se pro-
sadili hosté a góly Zelenky, Horvátha, Rady
a Ulicha vyhráli 4:0. Slávističtí „fans“ byli divo-
čejší než před 35 lety, ale vážnější konflikt se
nestal.

Utkání Spartak Čelákovice – Slavia z roku 1965
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1954 – v prvním roce Celostátní soutěže skončil
Spartak na 8. místě, v přátelském duelu porazil
ligovou UDA Praha 1:0.
V Baníku nic nového, stále ve III. třídě a průměr. 
1955 – 9. května byl slavnostně otevřen Stadion
míru. Muži Spartaku skončili v Celostátní soutěži
na pěkném 4. místě. 
Velký zájem mládeže o fotbal. Baník stále ve stejné
soutěži.
1956 – po vzoru tehdejšího SSSR dochází k naříze-
nému sloučení Spartaku a Baníku a vzniká největ-
ší TJ na okrese. Spartak ve II. lize končí na 9. místě,
na hřišti v Jiřině se na protest proti sloučení hraje
jen přátelsky.
1957 – II. liga se hrála tříkolově a pro Spartak
úspěšné 5. místo, když postupoval Stalingrad (nyní
Bohemians), se kterým jediný Spartak neprohrál.
Bojkot na Unionu trvá.
1958 – Spartak na 7. místě II. ligy, jeho dorost
postupuje do dorostenecké ligy na jednu sezonu.
„U Hájku“ se obnovuje činnost pod hlavičkou Spar-
tak „C“, a to ve IV. třídě.
1959 – Spartak na 6. místě, v březnu příprava
s reprezentací s výsledkem 1:10, Spartak „C“ usta-
vuje vlastní vedení a postupuje do III. třídy.
1960 – Spartak obsadil 9. místo a od nového roč-
níku je zařazen do „Moravské skupiny II. ligy“.
„Céčko“ ve III. třídě na 6. místě a mimo dospělé
jsou velmi úspěšní žáci. Na Stadionu míru proběhla
Krajská spartakiáda. 
1961 – Spartak udržel II. ligu, což rozhodlo posled-
ní kolo doma s Otrokovicemi a další ročník hraje
opět v České skupině. „U Hájku“ se slaví 40 let od
založení a hraje s kompletním Sp. Praha Sokolovo
(to byla Sparta), který i s Kvašňákem vyhrál 17:0!
Mužstvo skončilo na 3. místě. 
1962 – 6. místo Spartaku, kde byl nejlepším střel-
cem Míla Hlaváček s 22 brankami. Spartak „C“
stále ve III. třídě.
1963 – Spartak se v jubilejní sezoně umístil na 
9. příčce. V rámci oslav hrály staré gardy. „C“ stále
ve stejné soutěži.
1964 – deset let Spartaku ve II.lize, umístění na 
8. místě, střelecky se prosadil Pepa Vokáček. 
„U Hájku“ se hraje III. tř. a začínají se projevovat
požadavky na osamostatnění.
1965 – v sezoně 1964/1965 hrál Spartak o body
se Slávií a na jarní zápas přišlo 12 000 diváků!
Hosté vyhráli 3:1 a postoupili, Spartak skončil na 
7. místě. „C“ obsadilo 2. místo a využilo služeb mla-
dého brankaře Vilda, odchovance Spartaku, který
později chytal ligu v Třinci.
1966 – ve II. lize Spartak osmý, „B“ hraje I. B tř.,
a „C“ ve III. třídě na 3. místě. Podzim již nebyl tak
úspěšný.
1967 – Spartak znovu osmý, ale před podzimem
odchází Vokáček do Slavie a celku se již tak neda-
ří. V Jiřině také osmé místo a na podzim nastupuje
omlazený celek.
1968 – s pouhými 11 body Spartak sestupuje 
z II. ligy! Naopak v Jiřině se slaví postup do Okres-
ního přeboru! 
1969 – události roku 1968 provětraly i sportovní
život a od dubna 1969 znovu žije Union, který
vystupuje ze svazku Spartaku! Union udržel přebor
a dobře si vedla i mužstva žáků a dorostu. Spartak
v divizi končí šestý a díky reorganizaci se posouvá
do nově vytvořené III. ligy.
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O postupu Unionu v roce 1985 jsme již

psali. Připomeňme si i další památné postupy.
V létě 1993 v předposledním kole remizoval
Union 0:0 v Nelahozevsi, což rozhodlo o postu-
pu do I. A třídy. Již v autobuse teklo šampaň-
ské, ale hlavní oslavy proběhly za týden při
posledním mistrovském utkání s Lužcem. Hrálo
se na Městském stadionu, kde koncertovala
dechová hudba, diváci soutěžili v přestávce
o 100 Kč ve střelbě penalt. Více něž 400 divá-
ků vidělo výhru Unionu 3:2. Po zápase proběhl
průvod s hudbou přes celé město na Union,
kde se v nové restauraci slavilo do časných ran-
ních hodin. V roce 1997 útočil Union na špici
Krajského přeboru, ale na vedoucí Říčany
nedosáhl a po výhře s Kročehlavy 6:0 obsadil
2. místo. Během celého jara probleskovaly
zprávy o neutěšené situaci Benešova, který
měl sestoupit do divize, na niž se necítil. Po
posledním zápase ve vlahém červnovém veče-
ru seděli funkcionáři i hráči u grilu a očekávali
návrat manažera Tangla z Benešova, kde jednal
o přenechání soutěže Čelákovicím. Kolem 
22. hodiny se všichni dozvěděli, že divize po 
26 letech na Unionu bude! A bylo co slavit! 

V sezoně 2000/01 hrál Union divizní „B“
skupinu a po rozpačitém začátku dovedli tre-
néři Bielik – Jarolím tým k prvnímu místu a již
v předposledním kole 16. 6. 2001 po vítězném
zápase s Litvínovem se slavil postup do ČFL.
Hráči oblékli trička s logem postupu a šam-
paňské teklo proudem na trávníku i později
v restauraci, kde vyhrávala muzika.

Reprezentanti a ligisté
S čelákovickým fotbalem jsou spojena

i jména reprezentantů České (nebo Českoslo-
venské) republiky. Ve Spartaku působil tři sezo-
ny brankař Karel Hanáček, který měl na svém
kontě 2 starty. Útočník Karol Dobay měl tři star-
ty a ve Spartaku
hostoval jednu sezo-
nu. V dresu Unionu
nastupoval polovinu
sezony Tibor Miči-
nec a ten v letech
1984-87 odehrál 7
re p re ze n t a č n í c h
zápasů. Současný
hrající trenér Vráťa
Lokvenc má nejús-
pěšnější reprezen-
tační bilanci. V mlá-
dežnické kategorii
odehrál 13 zápasů
a za dospělé 74
zápasů, vstřelil 14
gólů. Byl účastníkem
MS 2006 a dvou ME
v roce 2000 a 2004. Na trenérské lavičce Uni-
onu dále usedli Jula Bielik s 18 reprezentační-
mi zápasy, účastník MS 1990, Günter Bittengel
s pěti starty a také Radovan Hromádko a ten
má na svém kontě dvě utkání. V mládežnických
reprezentacích si zahráli z bývalých nebo sou-
časných hráčů Jakub Slunéčko - sehrál 8 zápa-
sů, Fr. Jakubec mladší 6 utkání, Jirka Homola
a Jirka Dalekorej po 2 zápasech a Jirka Dozorec
mladší jedno utkání. 

To jsme si vzpomněli, kdo ze známých fotba-
listů působil v Čelákovicích, a tak si ještě připo-

meňme, kdo odešel opačným směrem, a to do
ligy. V roce 1962 po jedné sezoně odešel ze
Spartaku do Sparty obránce Dostál (nebyl
odchovancem Spartaku, přišel z Ďáblic), V zimě
1967 přestoupil do ligové Slavie čelákovický
kanonýr Josef Vokáček. Ve Slavii pobyl jednu
sezonu a poté se vrátil do Čelákovic. Do ligy
zamířil rovněž Pepa Kolman, a to do Bohemky.
Odchovanec Unionu Jirka Dozorec odcházel ze
Spartaku na vojnu do Dukly Tábor a po jejím
skončení přestoupil do Vlašimi, později do Jab-
lonce. V nejvyšší soutěži si připsal 5 branek.
Poté se věnoval kariéře trenéra, což vykonává
dosud. V roce 2000 přestoupil z Unionu do ligo-
vého Jablonce odchovanec klubu Jirka Homola,
který začínal v Přerově n. L. Po štaci v Jablonci
přestoupil do Sparty, se kterou oslavil i titul.
Dále byl na dvou zahraničních angažmá, vrátil
se do Jablonce, v současnosti hraje na Kypru.
V poslední době byl zajímavý transfer Martina
Dostála. Do Unionu přišel v průběhu podzimu
2008 na hostování, které se prodloužilo. V zimě
2010 nás Slavia „přitlačila“ k přestupu. Po roce
jej Slavia angažovala na hostování s opcí na pře-
stup. Nyní hraje Dostál ligu pod trenérem
Michalem Petroušem, který na své trénování ve
Slavii přišel z Unionu, kde působil dvě sezony.

Čelákovičtí kanonýři
V dresu SK/Spartaku se podle zápisků

p. Františka Svobody zapsali mezi střelce:
V předválečném období to byl Václav Šimon,
který v r. 1927 nastřílel 76 branek a za devět
let působení to bylo úctyhodných 375 gólů.
Ještě více branek za patnáct let aktivní činnos-
ti nastřílel Láďa Veselý, a to 466. Jen v sezoně
1945/1946 jich bylo 61! V éře II. ligy si titul
kanonýra zaslouží Josef Vokáček, když za 17
let nastřílel 302 branek, a nutno připomenout
Václava Součka, ten za 11 let zatížil konto sou-

peře 259 góly. Nutno připomenout, že se dres
tak často neměnil a hrálo se více utkání. Za
Union je vedena bilance od r.1992 a tady dal
nejvíce branek Radek Skuhravý, a to 138 v 675
zápasech. Dařilo se i Dalekorejovi se 105 góly,
následuje Magada – 76 branek, Maruška 71
atd. Při větší fluktuaci hráčů je zajímavější se
podívat na průměr vstřelených branek proti
sehraným zápasům. Tady vládne Galovič s Jir-
kou Homolou starším s indexem 0,55, dále
Hromádko 0,51, Mičkal 0,45, Cabadaj, Zita
0,38, Jindráček, Richter 0,36 atd. 

Takto vypadalo hřiště „U Hájku“ v roce 1958
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1970 – pro Spartak velmi špatný rok, když ve III. lize
získal jen 4 body a sestoupil do divize! Tak skončila
éra čelákovického klubu v celostátních ligách.
Union udržel příslušnost v Okresním přeboru.
1971 – Union slaví padesátiny a odměňuje zaslou-
žilé členy. Mužstvo obsadilo 9. místo. Spartak po
odchodu hráčů i funkcionářů opět sestupuje, a to
z divize do přeboru Prahy.
1972 – Union skončil čtvrtý. Pro Spartak je účast
v Pražském přeboru ekonomicky výhodná, ale spor-
tovně jen průměr. Mění se vedení klubu.
1973 - Unionu odešli někteří hráči a nedaří se. To
přináší sestup do III.třídy. Spartak – v Pražském
přeboru pátý – slaví 50 let založení. V rámci oslav
se utkaly staré gardy Spartaku a Slavie (s Bicanem)
a hosté vyhráli 1:0.
1974 – tento rok nepřinesl nic významného jak pro
Union, tak i pro Spartak, který skončil na 6. příčce.
1975 – Union ve středu tabulky, ale zbudoval
ochranné sítě, Spartak také příliš nezáří – 9. místo.
1976 – konečně oživení, když Union postupuje do
Okresního přeboru, do čela klubu je zvolen na řadu
let Fanda Hájek. Vystavěla se garáž pro autobus
a nová klubovna. Spartak působí stále v Pražském
přeboru coby průměr.
1977 – Union po roce sestupuje, Spartak je zařa-
zen do Středočeské I. A třídy na rozdíl od Brandýsa,
který zůstal.
1978 – Union se po roce vrací do Okresního přebo-
ru, Spartak skončil pátý a začínají se prosazovat
mladíci Koch, Richter, Krejčí a další hráči.
1979 – v konečném účtování Union devátý, Spar-
tak druhý za Jiskrou Kolín, dobře si vedl v kraji
dorost Spartaku.
1980 – Union neměl vydařenou sezonu a sestou-
pil, Spartak opakoval druhé místo za Neratovicemi. 
1981 – pro Union jubilejní rok, vychází almanach,
„A“ hraje se st. gardou Slavie i Sparty, unionská
stará garda se SG Spartaku a SG Hradce Králové.
Do výboru vedeného Hájkem přicházejí Tangl,
Duška a mužstvo dospělých se vrací do Okresního
přeboru. Radost i na Spartaku, který pod trenérem
Vokáčkem postupuje do Krajského přeboru!
1982 – okres reorganizoval a ustanovil dva přebo-
ry, Union byl šestý. Spartak po podzimu ve vyrovna-
né tabulce šestý.
1983 – jiřinské mužstvo třetí a na podzim přichází
trenér Svěrek. Spartak slaví a v rámci oslav hraje
s Pospíchalovou Bohemkou 1:10. V tabulce po
podzimu 7. místo.
1984 – Union čtvrtý, ale na podzim se již projevuje
rukopis Svěrka – 2. místo. Spartak neměl dobrou
sezonu, ale Krajský přebor s vypětím sil udržel.
1985 – trenér Svěrek dovedl mužstvo do kvalifika-
ce o Přeborníka okresu, kde si Union poradil s Ond-
řejovem a postoupil do tehdejší I. A třídy! Poprvé
v krajských soutěžích! V Poháru se utkal Union se
Spartakem „A“ a podlehl 0:3. Po podzimní části 
I. A třídy obsadil tým 7. místo. Spartak stále působí
v Krajském přeboru stejně jako jeho dorost.
1986 – Union se udržel v I. A třídě, ale po podzimu
byl až 14. Spartak stále působí uprostřed v Kraj-
ském přeboru.
1987 – špatný rok pro čelákovický fotbal. Do
Okresního přeboru sestupu Union a do I. A třídy
i Spartak!

Jak š la  h istor ie . . .

Václav Souček byl odchovancem TP Slavoj
Lysá a do Čelákovic přišel z Liberce, kde absol-
voval vojenskou službu. Více než deset let ode-
hrál v dresu Spartaku, v němž si připsal téměř
čtyři stovky zápasů a více než stovku branek.

„Do Spartaku jsem přišel v létě 1956.
V Čelákovicích jsem našel i zaměstnání v TOSu,
který byl, jak by se dnes řeklo, hlavním sponzo-
rem fotbalu. Spolu se mnou přestoupil do Spar-
taku Zdeněk Svěrek z Jawy Praha a brankař
Karel Hanáček z Bohemky, který měl i reprezen-

tační starty. V tomto roce postoupil Tankista
Praha před Sp. Plzeň a Spartak skončil na 
9. místě. Další ročník se hrál tříkolově (jaro, pod-
zim 1957 a jaro 1958). Postup si zajistil Stalin-
grad (nyní Bohemka), se kterým jsme jednou
vyhráli 2:0 a dvakrát remizovali 1:1 a 2:2. Spar-
tak skončil na pěkném 5. místě. V průběhu roku
přišel Pepa Vokáček z Lysé a druhý Pepa Hájek
z Břevnova, což byl vytříbený technik. V dalším
ročníku postupoval do ligy Sp. Hradec Králové
a Čelákovice skončily na 6. místě. V dalším roč-
níku si postup zajistilo SONP Kladno a Spartak
skončil až na 9. příčce, když se nedařilo přede-
vším na hřištích soupeřů, což potvrzují vysoké
prohry v Děčíně 1:7 nebo na Kladně 2:7! Do
mužstva byli zařazeni nadějní hráči z dorostu
Šimice a Henyš. Mužstvo nastupovalo ve stan-
dardní sestavě: Hanáček - Čemus, Pánek,
Janoušek - Svěrek, Hájek, Šindler - Šimice, 
Souček, Chrudimský, Henyš, dále nastupovali
Šťastný, Hlaváček, Balcar, Ohnut. 

V sezóně 1960/1961 byl Spartak zařazen
do „moravské“ skupiny II. ligy a byla to velmi
těžká sezona. Mužstvo působilo ve spodní polo-
vině tabulky a tak došlo k posílení kádru, když
přišli Jarda Kubeš ze Slavie, brankař Limberk,
Skoupý z Bohemky, Dobay a Kotyšan. Sestupo-
valy čtyři celky a Spartak si zajistil záchranu
v posledním kole výhrou nad Otrokovicemi.
Postoupil Spartak Královo Pole. Další ročník II.
ligy poslal do naší skupiny pražskou Slavii (tehdy
Dynamo). Podzimní utkání se hrálo v Edenu

a Union inkasoval 7:0. Za místo jarní odvety zvo-
lili funkcionáři škvárové hřiště Smíchova, a to
kvůli větší návštěvě, a znovu byli úspěšní Praža-
né s výhrou 3:0 a postoupili zpět do ligy, Spar-
tak na 6. příčce. Před dalším ročníkem
1962/63 přišli noví hráči Pernecký z Řevnic,
Pištora ze Strašnic, Černý ze Kbel a Hrančík
z dorostu, dále přišli Kolman a Hendrych z Lysé,
Fišer z Rakovníka a Semecký ze Semic. Spartak
skončil na 9. místě, když postoupil Motorlet.
Zajímavá byla cesta Spartaku Pohárem - po

vyřazení ČKD Bohemians jsme vypadli se Slavií
1:3. V další druholigové sezoně si postup zajistil
tým Teplic, Spartak obsadil osmou pozici s mini-
málními změnami v hráčském kádru. Ročník
1964/65 byl za účasti pražské Slavie, která
sestoupila z ligy. 

Jarní odveta na našem stadionu se zapsala
do historie čelákovického fotbalu. Zápas hraný
ve všední den vidělo více než 12 000 diváků!
Spartak nastoupil v sestavě: Limberk - Perne-
cký, Kubeš, Hrančík - Pištora, Lonk - Rathouský,
Šimice, Souček, Černý, Borecký. Oproti tomu
Pražané poslali do hry sestavu: Ledecký - Lála,
Hildebrant, Smolík - Beran, Nepomucký - Vese-
lý, Šindelář, Kadraba, Kopecký, Ulrych. Spartak
podlehl 1:3, když jedinou branku vsítil v 58.

SPARTAK VE DRUHÉ LIZE
ZE VZPOMÍNEK VÁCLAVA SOUČKA

Duel s tehdejším Stalingradem v pověstném „Ďolíčku“ z roku 1965

Spartak – Děčín 4:2. V síti hostí skončila hlavička
Šimiceho
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1988 – oba kluby se pohybují uprostřed svých
mistrovských soutěží. „U Hájku“ se rozšiřují kabiny.
1989 – „A“ mužstvo Unionu se po úspěšném jaru
vrací do krajských soutěží, a to do I. B třídy! Fotba-
listé Spartaku patří k průměru I. A třídy.
Podzim přináší politické změny ve státě, které se
později promítnou i do fotbalu.
1990 – vedení Unionu pracuje na vylepšení záze-
mí, ale hráči nedokáží udržet I. B třídu. Fotbalisté
se snaží vystoupit ze svazku TJ Spartak. Mužstvo
patří v I. A třídě k průměru.
1991 – na Unionu se oslavy 70 let založení neko-
naly, investovalo se do hráčů a byla zahájena
rekonstrukce hrací plochy. Celek se stal Okresním
přeborníkem a postoupil do I. B třídy, po podzimu
na 5.místě. Fotbalový klub konečně vystoupil ze
svazku TJ Spartak a vrátil se k původnímu názvu
SK ČELÁKOVICE. V I. A třídě končí SK na 8. místě,
na podzim přebírá tým trenér Šikl a po podzimu -
11. místo.
1992 – „A“ mužstvo Unionu našlo azyl na Stadio-
nu míru, V červnu zajížděly oba čelákovické kluby
na turnaj do Paříže a utkaly se ve finále - vyhrál SK
3:0. V soutěži skončil SK na 12. místě. Pak přišlo
pro Union „horké léto“ s řadou změn, po letech
nahradil předsedu Hájka JUDr. Václav Černý, z SK
přišel jako sekretář a trenér Milan Šikl, manažer-
ské funkce se ujal ing. Stanislav Tangl. Po podzimu
vedl Union tabulku I. B třídy o 3 body.
1993 – již 23. kolo rozhodlo o postupu Unionu do 
I. A třídy! Na hřišti „U Hájku“ se začínal zelenat tráv-
ník a měnilo se i okolí. Na podzim se po 55 letech
hrálo derby o body, před 700 diváků podlehl SK
Unionu 0:4. Po podzimu je Union 2. a SK na 
4. místě I. A třídy.
1994 – další milník v historii Unionu! „A“ v „jarním
derby“ poráží SK 3:0 (rozhodčím byl Angličan Web-
ster) a skvělým závěrem si zajistí postup do Krajské-
ho přeboru před Benátkami n. Jiz. Postupuje
i dorost do krajské soutěže a „B“ do III. tř. V červen-
ci je slavnostně otevřen stadion „U Hájku“ zápasem
s ligovou Viktorií Žižkov (0:10) před 2600 diváky. 
1995 – v premiérovém ročníku končí Union na 
7. místě, „B“ postupuje do Okresního přeboru. „A“
vedl populární „Manda“ Linhart, ale jen do polovi-
ny podzimu, kdy přichází k týmu Šikl. SK je ve stínu
Unionu a udržel I. A třídu.
1996 – do Unionu přišel trenér Helešic a po podzi-
mu dovedl tým na 2. příčku. Fotbal v SK je v krizi
a sestupuje do I. B třídy.
1997 – úspěšné jaro, kdy Union z 2. místa (místo
odstoupivšího Benešova) postupuje do DIVIZE!!! Po
26 letech se vrací divize do Čelákovic. Přichází tre-
nér Kolman a po podzimu je tým na 12.místě ve
skupině „C“. Postoupil i dorost do Krajského přebo-
ru. SK je zmítán ekonomickými problémy, které se
promítají do sportovních výsledků.
1998 – v říjnu valná hromada SK rozhodla o záni-
ku klubu důsledkem krajně nepříznivé ekonomické
situace. Hráči přešli do Unionu a sportoviště dostal
do užívání Union.
1999 – divizní Union převzal trenér Čermák a po
jaru obsadil konečné 5. místo. Na podzim se týmu
dařilo v Poháru ČMFS. Po Sibřině byla vyřazena
druholigová Mladá Boleslav a v září ligová Dukla
Příbram! Union na Městském stadionu obnovil
dříve tradiční letní kino.

Jak š la  h istor ie . . .

min. Šimice na 1:2. Slavia si nenechala postup
ujít, Spartak skončil za Viktorkou Žižkov na 
7. místě. Mimochodem Viktorku jsme porazili
na jaře doma 5:0. V sezoně 1965/66 přišli noví
hráči, a to brankář Zdeněk Šíma ze Slavie,
Vašek Potměšil ze Sparty, Jarda Borecký ze Žiž-
kova (jinak byl ze Zelenče), Boháč ze St. Bole-
slavi, Vojtěch z Milovic a odchovanci Kostenko
a Svoboda. Spartak měl celkem dobrou sezonu
a obsadil 8. místo. V roce 1966 měla Slavia
z disciplinárních důvodů zavřené hřiště, a tak
zápasy s VSS Košice 2:0 a s Interem Bratislava
1:0 sehrála na Stadionu míru. V dalším ročníku
II. ligy skupiny „A“ bylo mužstvo posíleno
o střelce Václava Waniu, který své kvality potvr-
dil v zápase s Duklou Praha „B“, kdy se podílel
na výhře 4:3 všemi góly! V tomto ročníku starto-
vala v naší skupině čtyři vojenská mužstva –
Dukla „B“, Dukla Tachov, Dukla Tábor a Dukla
Cheb. Spartak ze 14 účastníků skončil na 8.
místě, postoupila Škoda Plzeň. Posledním roč-
níkem ve II. lize byla sezona 1967/1968. Spar-
tak skončil na posledním 14. místě se ziskem
pouhých 11 bodů. Postupovaly Pardubice před
Vlašimí. Kádr v poslední sezóně tvořili brankáři

Limberk,Krystlík a hráči Lonk, Svoboda, Potmě-
šil, Hrančík, Kostenko, Borecký, Pištora, Šimi-
ce, Černý, Vokáček, Podhorský, Boháč. Tím
skončilo účinkování Spartaku ve II. lize, kde
působili fotbalisté 14 sezón. 

Ještě bych se chtěl zmínit o osobě Josefa
Piskáčka, který má nezastupitelné místo v čelá-
kovických fotbalových análech. Rodák ze Sojo-
vic přišel do SK v roce 1942 a po devět let oblé-
kal jeho dres. Poté se věnoval trenérské práci.
Ve Spartaku působil v letech 1957-61 a poté
v letech 1964-68. K týmu se vrátil do třetice
v letech 1973-75. K Čelákovicím měl velmi
vřelý vztah a rád se sem vracel. 

V současnosti se bývalí hráči druholigového
Spartaku scházejí „U Bohuslavů“, a jak jdou
roky, účastníků ubývá. Vzpomíná se na mládí,
prohlížejí se fotky. Poslední setkání proběhlo
letos koncem dubna za účasti dvanácti pamět-
níků. Z Prahy přijeli Šíma, Pernecký, Pištora,
Skoupý, Hájek, Borecký, doplněni místními
Součkem, Vokáčkem, Kubešem, Hrančíkem,
Krystlíkem.

Na závěr bych chtěl popřát dnes již jenom
Unionu - ať se daří!“ 

Václav Souček v domácím zápase s Duklou Tábor

V roce 1963 na Stadionu míru s Českými Budějovicemi
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2000 – v únoru IV. kolo Poháru Union – Slavia 0:4
před více než 5 000 diváky. V divizi „C“ na 5. místě
a do nového ročníku je zařazen klub do skupiny
„B“. Přichází trenér Janů, ale v již v září jej střídá
dvojice Bielik – Víger (po měsíci Josef Jarolím). Po
podzimu dovedou tým na 3. místo.
2001 – „A“ mužstvo vyhrává silně obsazený Zimní
turnaj na Xaverově, UNION NA 1. MÍSTĚ, COŽ JE
POSTUP DO ČFL!!! Podzim však není žádná sláva –
až 17. místo. V rámci oslav 80 let proběhlo setkání
bývalých hráčů Unionu i SK, výstava trofejí a utkání
s mistrem ČR Spartou 0:4! Došlo k zatravnění škvá-
rového hřiště v areálu Městského stadionu.
2002 – v ČFL se nedaří, odstupuje Dozorec, nastu-
puje dvojice Šikl – Tichý, ale Union stejně sestupuje
o bod za Semicemi! Postup do divize si zajistil dorost
vedený K. Bačou! K „A“ týmu přichází trenér Petřík
a hrajeme v „C“ – 6. místo po podzimu. Rathouský
a T. Matějka jsou v amatérské reprezentaci ČR.
2003 – Union obsadil 7. místo, skončil trenér 
Petřík a přichází M. Beznoska a ten obsazuje 
6. místo v divizi „B“. Vedení klubu uspořádalo I. roč-
ník letního turnaje o Pohár starosty za účasti ligo-
vých týmů – vítězí FK Teplice. 
2004 – Valná hromada zvolila do čela Unionu PhDr.
Václava Tichého místo V. Černého. Trenér Beznoska
dovedl mužstvo na 3. místo divize „B“, podzim ode-
hrálo mužstvo ve skupině „C“ a v polovině soutěže
bylo na 5. místě. Hrál se II. ročník Poháru starosty
a Union podlehl ve finále ligistům Teplic na penalty! 
2005 – Union vyhrál Zimní turnaj v Měcholupech,
v mistrovské soutěži skončil na 4. místě a po 106
zápasech ukončil trénování Beznoska. V Poháru
ČMFS vyřadil Union ligové Bohemians 1905 na
penalty, ve 3. kole však Union podlehl Teplicím 0:5! 
2006 – jarní povodně zaplavily Městský stadion,
zápasy se odkládaly. Mužstvu se nedařilo, trenéra
Bittengla nahradil Nykodým, ale soutěž nezachránil
a po 9 letech opouští Union divizi! V létě nastupuje
na trenérskou lavičku bývalý hráč Radovan Hromád-
ko a po podzim vytáhl mužstvo na 1. místo. Dorost
v divizi skončil šestý a letní turnaj vyhrála Slavia.
2007 – svěřenci trenéra Hromádka vyhráli Krajský
přebor suveréním způsobem, když získali 73 bodů
a vstřelili 98 gólů. 
Union vyhrál zimní turnaj Meteoru a do podzimní
části vstoupil v divizi C, kde po první části soutěže
skončil na 6. místě. Dorost v divizi sedmý a turnaj
vyhrála Slavia.
2008 – divizní jaro bylo slabší, Hromádko nedo-
končil sezonu a Šikl dotáhl tým na konečné 
12. místo. V létě přišel trenér Michal Petrouš
a v divizi skončil v polovině na 6. místě a zazname-
nal rekordní výhru v mistr. soutěži s Toužimí 10:0.
Pohár si odvezla Mladá Boleslav.
2009 – i v konečném účtování skončil Union šestý,
ale podzim byl již slabší – jen 18 bodů. Pohár zís-
kala opět Slavia před Brnem.
2010 – nakonec trenér Petrouš dovedl mužstvo na
11. místo a v létě odešel do pražské Slavie. Vedení
klubu jej nahradilo dvojicí Skuhravý – Lokvenc. Po
podzimu byl Union desátý. 
2011 – Na jaře Union špatně odstartoval, zlepšení
nastalo až s návratem dlouhodobě zraněného Vrati-
slava Lokvence. V hektickém finiši se Union zachrá-
nil. Celky dorostu i žáků skončily uprostřed tabulky
Krajského poháru.

1997/98 – V první divizní sezoně vedl muž-
stvo Unionu trenér Oleg Kolman, který přišel
z Blšan. Union byl nalosován do skupiny „C“,
což je východočeská. Posílit klub ve vyšší sou-
těži přišli brankař Rathouský, hráči Macela,
Hucek, Podlešák. V prvním zápase podlehl
Union Střížkovu 1:3 a první výhry se dočkal 
13. 9. s Pardubicemi 2:0. Střelci podzimu byli
Magada a Podlešák se 3 góly. Pro podzim z toho
bylo 12. místo se 16 body. Před startem jara
přišli Pašek, Brabec, Tichý, ale prvních pět jar-
ních kol bylo bez výhry. Před koncem přestupní-
ho termínu přišli z Xaverova Mičinec a Douděra
a od 22. kola Union nepoznal hořkost porážky
a nakonec obsadil se 44 body 5. místo! Střel-
cem jara byl Šenkýř se 4 brankami.

1998/99 – Pod Kolmanem ve skupině „C“
vstoupil Union do druhého ročníku. Přišel zku-
šený Petr Čermák z Mladé Boleslavi, dále bran-

kař Hikl, hráči Rott a Bulíř. Opačným směrem
odcházel dlouholetý brankař Vaňourek a skon-
čil i Mičinec. Za zmínku stojí zápas Union –
Holice 6:0, když čtyři branky vstřelil obránce
Jirka Homola a ten byl také s 9 góly střelcem
podzimu. V zimní přestávce odešel Kolman
a nastoupil Petr Čermák, který odstartoval jaro
ze 4. místa. Po odchodu Macely, Douděry
a Bulíře přišli Vodička, Štěpán a Maruška. Jarní
výsledky byly nevyrovnané a za pozornost stojí
výhra nad Říčany 7:2. V konečné bilanci to bylo
5. místo se 49 body. Střelecky se uvedl Maruš-
ka s 10 zásahy.

1999/2000 – Do funkce vedoucího muž-
stva a po boku trenéra Čermáka přišel Sváťa
Malina. Po odchodu Podlešáka, Marušky, Rou-
bíčka přišla náhrada ve zkušeném Tymichovi
a Niklfeldovi. V „C“ se celkem dařilo a po úspě-
chu v Poháru ČMFS skončil Union po první části
soutěže na 4. místě se ziskem 26 bodů. Stře-
lecky se dařilo Šenkýřovi s osmi góly. V zimní
přestávce skončili Tymich a Jirka Homola, který
přestoupil do ligového Jablonce. Do klubu se

vrátil Maruška, Podlešák a přišli Kargl, Čavoš
a Mally. Výsledky nejsou přesvědčivé a v květ-
nu končí trenér Čermák, kterého nahradil do
konce sezony Šikl a ten skončil s týmem na 
5. místě se ziskem 47 bodů. Maruška se vrací
i na střelecký trůn s 10 góly.

2000/01 – V letní pauze usedá na trenér-
skou lavičku Mirek Janů, který se vrátil Malajsie.
Z klubu odchází Fiala, Mally, Rott a přicházejí
nové tváře Jovanoski, Havlíček, Pflégr a Tomáš
Matějka. Trenér Janů však po měsíci končí a je
nahrazen Julou Bielikem, který přivádí Vígera
a po dalším měsíci Pepu Jarolíma. Týmu se daří
a po podzimu je třetí s 28 body. Před jarem
odcházejí Vodička, Pašek, Čavoš, Šenkýř a při-
cházejí Jindráček, Hromádko, Kubányi. Výhra
nad Roudnicí 6:0 nastartovala cestu Unionu do
ČFL – v konečném účtování 1. místo a 66 bodů.
Střelec Hromádko vsítil soupeřům 12 branek.

2001/02 – Jedna sezona v ČFL (došlo zde
ke změnám u trenérů i v hráčském kádru).

2002/03 – Po sestupu je Union zařazen do
divize „C“ a přišel trenér Milan Petřík. Došlo
v velkým změnám – odešli Kargl, Magada, Pod-
lešák, Hikl, Slunéčko a další hráči, kteří přišli
jen do ČFL. Přišli Galovič, Horkavý, Lindenthal,
Koller. O mistrovské body se hrálo i „derby“
Union – Brandýs 3:1. Po podzimu 6. místo s 24
body a střelecky se začal projevovat Galovič –
6 branek. V zimě odešel do Jablonce i Petr
Homola, do týmu přišel Zelenka a brankář
Galla. Naše mužstvo utrpělo výraznou porážku
na domácím hřišti od Pardubic 1:6! Ročník uza-
vřel Union na 7. místě se 46 body. Střelci jara
byli Galovič a Skuhravý se 6 zásahy.

2003/04 – Po roce z rodiných důvodů končí
trenér Petřík, přichází bývalý hráč Sparty Miloš
Beznoska a na post vedoucího mužstva Roman
Kovář. S nimi přichází Beznoska ml., dále Smej-
kal, Müller, Vyroubal, když bylo nutné nahradit
odchod Kollera a Gálly. Hraje se divize „B“
a v 1. kole prohrává Union v Roudnici 4:1

DVANÁCT DIVIZNÍCH 
SEZON UNIONU

Historický postup Unionu do ČFL v létě 2001
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a poté jen remizuje s Ovčáry 1:1, ale také přichá-
zí výhra nad Chebem 7:0. Po podzimu 6. místo
a střelce Galoviče (13 gólů) pronásleduje Doudě-
ra s 9 góly. Před jarem odešli Kaišev, Müller
a Zelenka, nahradili je Štumpf, Prošek, Kolín
a vrátil se P. Homola. Povedly se odvety, kdy
Union porazil Roudnici 5:0 a vyhráli v Ovčárech
1:0. Po skončení soutěže obsadil Union 3. místo,
což je druhé nejlepší umístění v divizi! Střelci si
vyměnili pozice – Douděra 11 a Galovič 7 bra-
nek, což znamenalo pro oba 20 branek a primát
v naší skupině.

2004/05 – Tentokrát ve skupině „C“ vedl tým
Beznoska, který se musel obejít bez Galoviče,
Proška, Beznosky ml., Kolína i Matějky. Místo
nich přišli brankař Foferka, z Mladé Boleslavi
naši odchovanci Dalekorej a Jelínek a s nimi sto-
per Jakubec. Nejvyšší výhra podzimu 5:2 byla
doma s Loko Pardubice, střelcem byl Douděra se
6 brankami a po 15 kolech byl klub na 5. místě
s 26 body. Zimní přestávka přinesla odchod
Vyroubala, Smejkala a Soukupa a příchod Jirky
Dozorce a Mičkala. Nejvyšší výhru si připsal
Union s Českým Dubem 6:0, ale poslední kolo
přineslo porážku 5:1 na hřišti sestupujících Svi-
tav. Konečné 4. místo.

2005/06 – Po 106 odkoučovaných zápasech
skončil trenér Beznoska a byl nahrazen Milanem
Šípem. Odcházejí Horkavý, Foferka, Douděra,
Jakubec, Mičkal a z nových tváří přicházejí Fin-
gerhut, Kozák, Václavík, Petržílka, Mlejnek
a Pechar. Trenér Šíp po měsíci z pracovních
důvodů končí a na trenérskou lavičku usedá
bývalý reprezentant Günther Bittengel. Přesto se
moc nedaří a je z toho 13. místo se 16 body!
Střelcem podzimu Štumpf se 4 góly. Před jarem
další změny – končí Václavík, Pechar, Lindent-
hal, Štumpf, Mlejnek a přicházejí brankař Šeda,
dále Šulc, Turek, Jirásek. Po porážce v 16. kole
od Benešova 0:1 odstupuje Bittengel a přichází
Milan Nykodým, kterému se přes veškerou
snahu nepodaří klub zachránit, což stvrdila
porážka 2:0 v Ovčárech. Nejvíce branek vstřelil
Turek – šest.

2006/07 – Jedna sezona v krajském přeboru
pod trenérem Hromádkem a suveréní návrat.

2007/08 – V divizi „C“ s trenérem Hromád-
kem. Odešli brankař Rathouský, Fingerhut, J.
Novák a přišli brankař Hofta, Kubeš, Skramuž-
ský, Markuzi, Mulač a dorostenci z vlastní líhně.

Soutěž otevřela
porážka 5:1
v Ovčárech, dále
byly výsledky
neurovnané a po
podzimu slušné
6. místo. Střelec
Dalekorej zatížil
konto soupeře 
8 brankami.
V zimě odešli
Dalekorej a Skra-
mužský, přišli
Pecka, Koloušek,
Víger a Herman.
Na jaře se neda-
řilo, v květnu
odstupuje Hro-
mádko a místo
něho nastupuje
Šikl, který se

svým týmem poráží ve 29. kole Holice 4:0 a tím
potvrzuje konečné 12. místo. Střelec jara – Jirka
Dozorec s 5 brankami.

2008/09 – Ve skupině „B“ vede tým bývalý
hráč Slávie, Viktorky Žižkov a Bohemky Michal
Petrouš. Rozloučil se s Kolouškem, Hermanem,
Mulačem, Vígerem i Dozorcem a zařadil do týmu
navrátilce Dalekoreje
i Dostála, brankaře Bohá-
če, Holana, Mikluščáka.
Na podzim největší výhra
v mistrovské soutěži s Tou-
žimí 10:0 a v polovině sou-
těže 6. místo. Střelec Dale-
korej dal 7 branek. Na jaře
odešli Holan, Mikluščák
a Boháč, nikdo nepřišel,
a tak se doplnilo z dorostu.
Zápasem jara byl duel pod
reflektory Blšany – Union
1:3! Konečné 6. místo se
44 body a střelecký primát
jara Dalekorej s 8 zásahy. 

2009/10 – Druhou
sezónu pod Petroušem,
kterému odešli Markuzi
a Pokorný. Z nových tváří

přišli Bílý, Matoušek a Jeník. Během podzimu to
trochu skřípalo a vše završila závěrečná porážka
0:5 od Teplic „B“. Bylo z toho jen 11. místo s 18
body. Králi střelců se stali Dalekorej s Matouš-
kem se 4 góly. Před jarem odešli bratři Bařinové,
Kubeš, Reichert a Bílý, přišli Vršek, Janda
a Mozr. V klubu bylo napětí až do předposlední-
ho zápasu, kdy jsme rezervě Teplic odvedli pod-
zimní potupu a výhrou 3:0 si zajistili divizní pří-
slušnost i na další sezonu. Konečné 11. místo,
král střelců Vršek se 7 góly.

2010/11 – V létě trenér Petrouš odešel do
Slavie a byl nahrazen dvojicí hrajících trenérů
Skuhravý – Lokvenc. Právě bývalý mnohonásob-
ný reprezentant měl pomoci v útočné vozbě.
Z kádru odešli Hofta, Jeník, Matoušek, Matějka
Petr, Mozr a byli nahrazeni Prokešem, Pártlem,
Veselým, a dvojicí brankařů Štěpanovský – Janá-
ček. Šanci dostali i dorostenci. Začátek byl skvě-
lý a Union byl po 3. kole dokonce první! Polevilo
se, přišel debakl v Roudnici 6:1 a po podzimu to

bylo 10. místo s 24 body. Na titul podzimního
střelce stačily tři branky Prokeše! Před jarem
odešli Dostál, Hakl, Ondřej Koch a Vršek. Do
kádru přišli Dušek, Nový, Krulich. Po rozpačitém
začátku si Union polepšil, ale o záchranu bojoval
až do posledního kola opět v Teplicích. Celkově
obsadil 13. místo ve skupině B.

Radek Skuhravý v divizním zápase na Střížkově

Pohár ČMFS s Bohemians v roce 2004

Vratislav Lokvenc v dresu Unionu na podzim 2010
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Uspořádáme letní turnaj za účasti kvalitních
týmů – to byl nápad předsedy klubu Václava
Tichého. Nápad dobrý, a tak se sháněl sponzor
a patron. Tím sponzorem byla speditérská firma

TOHOZ a patronaci převzal tehdejší starosta
ing. Bohumil Klicpera. To rozhodlo i o názvu
„Pohár starosty města Čelákovic“. 

To vše se událo na jaře 2003 a I. ročník se
uskutečnil na našem stadionu 5. 7. Nastoupilo
ligové mužstvo Teplic, dva druholigové celky
Sparta „B“ a Xaverov doplněni Unionem. Ve finá-
le uspěl proti Spartě tým Teplic. V dalším ročníku

již ligu zastupovala dvě mužstva, a to Teplice
a Mladá Boleslav, doplněná Spartou „B“ a Unio-
nem. Tady dosáhl Union výjimečného úspěchu,
když porazil Spartu „B“ a ve finále podlehl Tepli-
cím na penalty! V roce 2005 byl v červenci na
pořadu další ročník, a to již za účasti tří ligistů
a Unionu. Turnaji nepřálo počasí a neuspěly ani
Teplice, které porazily jen Union v boji o 3. místo.
Ve finále si to rozdal Jablonec s Mladou Bolesla-
ví a Severočeši přesvědčivě vyhráli 3:0. Čtvrtého
ročníku se poprvé zúčastnila pražská Slavia
a měla za soupeře ligisty SIAD Most, FK Jablo-
nec a Union. Pražané rozdrtili Union 8:0 a finále
s obhájcem trofeje Jabloncem rozhodla jediná
trefa Vlčka. 

Jubilejní V. ročník měl skvělou kulisu – nád-
herné počasí, účast Vladimíra Šmicra a poprvé
moravský celek. Diváci se kochali hrou Slavie,
Brna, Mladé Boleslavi a Unionu. Dopoledne
porazila Slavia Union jen 3:1 a ve finále narazila
na Mladou Boleslav. Slavia obhájila trofej výhrou
1:0, když skóroval Šenkeřík. 5. 7. 2008 opět za
pěkného počasí proběhl již VI. ročník „Poháru
starosty“. Pořadatel tentokrát pozval čtyři ligové
týmy Slavii, Brno, Jablonec a Mladou Boleslav.
Po dopoledních zápasech se do finále probojo-
vali Pražané a Středočeši. Finále mělo poněkud
překvapivý vývoj a po výhře 3:0 se radovala
Mladá Boleslav. V VII. ročníku turnaje muselo
vedení řešit odstoupení obhájce Mladé Boleslavi,
a tak se podařilo získat přední druholigový celek
Viktorii Žižkov. Dále startovalo Brno a poprvé
Liberec. Zápasy byly vyrovnané, ve dvou přípa-
dech rozhodovaly penalty. Finále bylo česko-
moravskou záležitostí, ve kterém Slavia nezavá-
hala a rozstřílela Brno 5:1! Loňský již osmý roč-
ník se musel kvůli MS posunout již na 19. 6.
a hrálo za účasti Slavie, Mladé Boleslavi, Jablon-

ce a Teplic. O postupu v dopoledních zápasech
rozhodovaly znovu penalty, při kterých neuspěly
týmy Slavie a Teplic (o 3. místo vyhrála Slavie
2:0). V odpoledním finále Mladá Boleslav porazi-
la Jablonec 3:1 a již podruhé si odvezla trofej. 

Za dobu svého působení si letní fotbalový tur-
naj „Pohár starosty města Čelákovic“ vydobyl
výsadní postavení mezi podobnými akcemi
v České republice a těší se velké pozornosti
všech médií. Na našem trávníku bylo k vidění
celkem osm ligových celků, které představily
celou plejádů hráčů. Tento turnaj neunikne
pozornosti fotbalových trenérů i hráčských agen-
tů a v neposlední řadě oblaží srdce všech fotba-
lových fandů. Turnaj dává prostor ke zviditelnění
podnikatelům a hlavně propaguje město Čeláko-
vice, a to nejen u fanoušků fotbalu!

Po uzávěrce
V neděli 26. června 2011 se uskutečnil 

9. ročník turnaje. Výsledky: semifinále Slavia -
Ml. Boleslav 0:1, Jablonec - Hr. Králové 2:0. 
O třetí místo: Slavia - Hr. Králové 0:2. Finále: 
Ml. Boleslav - Jablonec 2:2, na penalty 3:1.

POPULÁRNÍ TURNAJ LIGOVÝCH CELKŮ

Oba kluby měly ve svých začátcích potíže
s hrací plochou a vystřídaly několik lokalit, než
se našlo pevné zázemí. 

V případě Unionu se tak stalo v roce 1935,
kdy se klub sloučil s tehdejší RH Jiřina. Tento
klub měl od obce pronajat pozemek poblíž silni-
ce na Sedlčánky, a tak Union hraje svá utkání na
písčitém hřišti, u kterého jsou dřevěné kabiny.
Po válce v roce 1953 jsou dřevěné kabiny strže-
ny a za podpory Kovohutí postaveny kabiny
zděné. Další vylepšení areálu přichází v letech
1972-1976, kdy byla postavena garáž na auto-
bus, dále zděná vstupní brána a přistavěna ke
stávajícím kabinám klubová místnost. Hrací plo-
cha byla stále písčitá a v roce 1986 se vedení
klubu snaží vylepšit stav vlastními silami, což
nevyšlo podle představ. V roce 1989 probíhá pří-
stavba současné restaurace a v roce 1991 začí-
ná rekonstrukce hrací plochy. Terénní úpravy,
ochozy, vysetá tráva předchází otevření stadionu
v roce 1994. Celá rekonstrukce si v té době vyžá-
dala náklady kolem 850 tis. Kč. Po roce je vybu-
dována na kabinách tribuna pro stovku diváků.
V roce 2000 byla dokončena výstavba kiosku
a opraveno oplocení. V dalších letech byly posta-

veny nové střídačky, vyměněny sítě za brankou
a zabudováno automatické zavlažování. 

V roce 1934 se SK stěhovalo na nové hřiště
„Ve Vrbí“(dnes druhá travnatá plocha). Původně
zde byl ovocný sad a to znamenalo vykácet stro-
my a navozit materiál nutný ke srovnání plochy.

Zpočátku byl terén měkký a s tím se museli hráči
vyrovnat. Ve čtyřicátých letech byly vybudovány
zděné kabiny, kterým vévodil znak klubu (vydržel
dodnes). Povrch byl škvárový a trpěl častými jar-
ními povodněmi. Vzestup Spartaku do II. ligy si
vynutil požadavek nového hřiště. 

V roce 1952 byla vybrána plocha vedle stávají-
cího hřiště, kde byl na části sad a směrem k Labi
skládka popela. Zahájení prací bylo v roce 1953
a otevření proběhlo 9. 5. 1955. To ještě chybělo
zakrytí tribuny, které se uskutečnilo po dvou
letech. Stadion byl svědkem řady významných
sportovních akcí a nejslavnější z nich bylo vytvoře-
ní světového rekordu na 25 km. který zde zaběhl
v roce 1955 Emil Zátopek. Po vyčlenění fotbalu ze
svazku Spartaku v roce 1991 převzal areál fotba-
lový klub SK. Na zvelebení nebylo mnoho pro-
středků, a když SK ukončil v roce 1998 svoji čin-
nost, převzal areál od ČSTV Union. Na podzim
1999 zahájilo vedení Unionu rekonstrukci celého
přízemí tribuny včetně rehabilitační linky. Po dvou
letech je postavena nová vstupní brána z Rybář-
ské ulice, je opravena omítka tribuny, byla vybudo-
vána studna. V roce 2002 je sdružením prostřed-
ků zatravněno škvárové hřiště a další rok zhotove-
no zábradlí, rozvod vody a postaveny ochranné
sítě za brankami. V současnosti musí Union zajiš-
ťovat ne příliš levný provoz celého areálu.

Od roku 2008 je v provozu minihřiště s umě-
lým povrchem, které bylo vybudováno z prostřed-
ků ČMFS a města.

ČELÁKOVICKÉ STADIONY

V Poháru starosty startují známé tváře ligových 
trávníků

Rekonstrukce Unionu v roce 1992

Vloni se z Poháru starosty radovali fotbalisté
Mladé BoleslaviPřílohu připravil: Milan Šikl


