Kronika Proboštov
Výročí sportu a fotbalu v obci - 75 let tělovýchovy v Proboštově

Rok 2020
Obec Proboštov

Vedení obce sportovcům
Vážení sportovci, reprezentanti naší krásné obce,
dovolte nám, abychom vám co nejsrdečněji blahopřáli k významnému jubileu.
Je úžasné, že tradice české tělovýchovy v Proboštově přetrvává již tři čtvrtě století.
Za tu dobu prošly vašimi řadami stovky nadšených sportovců, z nichž někteří dosáhli ve svém odvětví významných úspěchů. Máme velkou radost z toho, že i nadále
vychováváte velké množství mladých sportovních talentů, kteří dále šíří dobré jméno proboštovské tělovýchovy. Píšeme záměrně tělovýchovy, i když víme, že vlajkovou lodí TJ Proboštov je fotbalový oddíl a fotbalisté jsou dlouhodobě nejviditelnější
a nejpočetnější součástí tělovýchovné jednoty. Nesmírně si vážíme všech dobrovolníků, kteří se ve volném čase věnují amatérskému sportu, kteří nehledí na hodiny,
kteří musí leckdy, když se nedaří, překousnout spoustu kritických poznámek. Víme,
že prakticky jedinou, ale o to sladší odměnou je jim radost z pohybu a krásný pocit
při vstřelené brance, vyhraném setu či zápasu. Obec Proboštov je na svoje sportovce hrdá a snaží se jim pomáhat v každém směru. Kromě finanční podpory chceme
v nejbližším období přikročit ke kompletní rekonstrukci sportovního areálu. Ta je
v této době ve stádiu projektové přípravy a my se moc těšíme na to, že nejbližší kulaté výročí TJ Proboštov budeme slavit v krásném novotou vonícím prostředí.
S pozdravem Sportu zdar.
Bc. Jana Životová, starostka

Roman Nešetřil, místostarosta

Výročí sportu a fotbalu v obci -75 let tělovýchovy v Proboštově, léto 2020
Náhled do archivu kronik, fotografií a záznamů pamětníků připravila kronikářka Proboštova Jana Sedláková podle kronik, zápisů, vypravování a fotografií: R. Cajthamla,
Pavla Biedermanna, Karla Bůžka, Zdeňky Hroudové, Josefa Máry, Mgr. Vladimíra
Maška, Libuše Salačové, Josefa Skleničky, Karla Soukupa, Josefa Tvrdíka, A. Antošové, Romana Nešetřila a dalších.
Už před sto lety občané v Proboštově rádi sportovali. Češi i Němci cvičili, i když každý
ve svém spolku. Ve „svých“ hospodách si pořídili tělocvičny a budovali venkovní cvičiště. Nejdokonalejší hřiště a tělocvičnu měli Sokolové v nové sokolovně postavené
r. 1926.
I po roce 1945 se tělovýchově dařilo, vždyť se zde sešli hned tři generace sportovců. Starší navázali na tělovýchovu předválečnou, nově přistěhovalí Češi z vnitrozemí
měli ke sportu také vřelý vztah, proto vznikala dobrá parta.
Nadšenci založili oddíl kopané a oddíl hokeje. Zájemci o gymnastiku a Sokolové pokračovali pravidelným cvičením v sokolovně. Během let zájemců o sport přibývalo, vznikl oddíl tenisu a badmintonu, oddíl lyžování ale záhy po svém vzniku přešel
k teplické Lokomotivě. Denně se na sále sokolovny střídali cvičenci od nejmladších
žáčků po nejstarší muže a ženy. Pravidelně připravovali soutěže, turnaje, výlety
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pro děti, dospělí se radovali při karnevalech a veselicích, nacvičovali na spartakiádu. Jejich počínání však nemělo pokaždé jen „růžové“ chvíle. Sledujme důkaz
o tom, jak si svůj sport přes veškeré překážky rozvíjeli. Buďme však, prosím tolerantní k pamětníkům, jestliže jejich poznámky a zápisy v kronikách jsou neúplné. Vždyť
středem jejich zájmu byl sport.
Jana Sedláková

Fotbalový oddíl

Nejpočetnějším oddílem s největšími sportovními úspěchy zůstával po většinu uplynulé historie, oddíl kopané. Přátelé fotbalu, sami hráči a kamarádi odpracovali nespočetně hodin na úpravě hřišť. Dnes si jen těžko představíme obětavost fotbalistů,
fyzickou námahu a úsilí věnované splnění snu o vlastním klubovém fotbalovém hřišti. Fotbalisté si své místo na „slunci“ museli vydobýt a odpracovat.

Rok 1945

Zásluhou prvních nadšenců byl založen fotbalový klub s názvem SK Proboštov. Předsedou FK byl zvolen Jaroslav Černík, tajemníkem Václav Veselý, hospodářem Karel
Patrovský. Do slavné éry nezapomenutelných fotbalistů patřil Karel Soukup, Čenda Vostatek, Milda Školník, Franta Zajíček, Čudla Čermák, Antonín Šárovec, Josef
Sklenička, Antonín Bednář. Tito „staří pánové“ sehráli za Proboštov značný počet
zápasů.
První přátelský zápas s Čechií Košťany sehráli proboštovští na hřišti v Košťanech 26.
června 1945. Za rok už hráli na vlastním hřišti. Přibyly posily: Kouba, Kolínko, Jiruška,
Bubla. První historické dresy ušila Hedva Pospíšilová ve své dílně.
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Památná sestava: Rudolf Čermák, Dvořák, Soukup Karel, Antonín Šárovec, V. Čermák, Jáchym Křížek, Šikula, Školník, Werner, Lerch, Bernášek, dále Veselý, Patrovský,
Poličanský, Škopík, Jáchym Křížek st.
Josef Sklenička: „V Proboštově se hrál vždy dobrý fotbal. Na škvárovém hřišti bylo
tehdy vidět i mnoho významných hostí. Hrálo tu Kladno, spřátelení Němci, dokonce
i Sparta.Co na tom, že místní hoši s významným pražským klubem prohráli 30:0, když
se všichni doře bavili? Však to byla doba, kdy tělovýchovná jednota měla 600 členů.“
Josef Sklenička se narodil v roce 1915 v Proboštově, od roku1922 by členem Sokola.
Jako mladík hrával za Proboštov českou házenou. (Hřiště na házenou a atletiku spolu
s lanovou dráhou se nacházely v místech současného areálu tenisu). Po celý život
byl aktivním sportovcem, zakládajícím členem hokejového i fotbalového klubu. Fungoval jako trenér, organizátor i předseda klubu. Byl „duší“ poboštovské tělovýchovy,
ve vedení aktivně pracoval celých 50 let.

Rok 1947

V prvních letech po vzniku měl fotbalový klub pouze jedno družstvo dospělých hráčů. Přesto se dostavil úspěch a družstvo postoupilo do I. B třídy. Postupně bylo
mužstvo i výbor doplňován dalšími novými jmény: Vaníček, Školník, Soukup, Šliksbír,
Vintr.

Rok 1948

Nad oddílem získal patronát místní důl Jaroslav, proto byl název oddílu změněn na
Baník Proboštov. Během padesátých let se jména hráčů často střídala. Oporou mužstva byli: Kaufman, Fiala, Penc, Mára, Ledvina, Müller, Bičák, Majer. Předsedu fotbalového oddílu vykonával Mil. Školník. Oddíl se pohyboval v okresním přeboru se
střídavými úspěchy.

Jakmile se konal nějaký zajímavý zápas, většina místních lidí přišla svým fotbalistům
fandit.
V padesátých letech se měnily fotbalové soutěže, střídaly se i různé názvy. Oddíl získal družstvo žákovské i družstvo dorostu, ale jen jedno družstvo dospělých.
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Rok 1964

Mužstvo vybojovalo poprvé postup do I. A třídy. O tento úspěch se zasloužili hráči,
kteří utvořili dobrou partu: Indra, Kaufman, Prošek, Soukup Jiří, Müller Fr., Seidl,
Mráz, Moravec K., Pavlíček, Basl, Kotěšovský, Body, Smetana, Šturm, Traxler.

Mužstvo Proboštova vybojovalo postup do I. A třídy kraje Ústí nad Labem roku 1964

Rok 1966

Název oddílu změněn na TJ Proboštov. Tělovýchovná jednota Proboštov v tuto dobu
patřila mezi nejagilnější tělovýchovné jednoty Teplicka. Počet členů v oddílech kopané, hokeje, lyžování a ZTV stoupl až na 540. V následujícím roce přišla katastrofa,
oddíl přišel o tělocvičnu.

Rok 1967

Katastrofa postihla sportovce. Ve zdi sokolovny byla opravována trhlina, po celé
délce tělocvičny měly být provedeny betonové injekce. Po vytrvalých deštích nastala
silná bouřka. Špatně zabezpečená budova tělocvičny se zřítila. Zůstala stát jen přední část s restaurací.
Několik let sokolovna chyběla. Proboštovští nakonec našli pochopení u mnoha patronů, pomáhali okresní i krajské úřady. V roce 1973 byly zahájeny přípravné i projektové práce. Technici z Báňských staveb vypracovali projekt sportovní haly, dodavatelem se staly Stavomontáže, Pozemní stavby a Rudné doly. Velkou pomoc poskytli
brigádníci v akci „Z.“ Nová sportovní hala byla slavnostně otevřena v květnu 1976
a už zůstala součástí sportovního života občanů. Správcem nového sportovního zařízení se stal Karel Soukup.
5

Jména iniciátorů výstavby sportovní haly se zachovala díky oběma kronikářům TJ
Karlu Bůžkovi a Josefu Márovi: Jaromír Babák, Radomír Černý, Vladimír Feix, Truda
Hodanová, Vojta Kreml, Milan Kubík, Zdeněk Křížek, Jiří Mašek, Jan Novotný, Rudolf
Havlín, Jaroslav Jiruška, Josef Sklenička, Jiří Smítka, Karel Soukup, Stanislav Šproch,
Josef Vojtek, Václav Vokál, Rudolf Zdrubecký.

Jaroslav Jiruška, Karel Soukup, Josef Sklenička, Josef Poličanský, se radují z příslibu
nové sportovní haly.

Rok 1968:

Několik hráčů z dobré party ukončilo aktivní činnost. Po dvou letech působení sestoupilo mužstvo do okresního přeboru. Znovu se začíná boj o návrat do krajské
soutěže.

Rok 1970

Z Teplic přišla posila, hrající trenér Stanislav Šproch, bývalý ligový obránce Teplic.
Snaha dosáhnout lepší úrovně přinesla úspěch. Oddíl má 4 družstva. Činnost zahájilo B mužstvo dospělých, hraje okresní soutěž. Ve vedení se střídají: Ant. Hrabec,
Zdeněk Křížek, Chytrý, Vejražka. Společně dostanou mužstvo na dobrou úroveň.
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Pohár předává předseda MNV Proboštov Antonín Polišenský.

Vítězné mužstvo TJ Proboštov v turnaji o Pohár 25. výročí založení oddílu kopané
a turnaje Františka Vorovky.
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Rok 1973 -1974

Shora mužstvo I. B, dole mužstvo I. A
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Rok 1975

Postupujeme. Mužstvo je opět účastníkem krajské soutěže. Přínosem jsou hráči odchovaní mužstvem. Bubla, Mestl, J. Müller, K. Soukup mladší, Vízner, Opacki,
F. Müller. Posilami se stali: K. Tvrz a P. Blažečka.

Stavba nových kabin v akci „Z“.

Při brigádách na výstavbě kabin a sociálního zařízení pro sportovce odpracovali
fotbalisté, členové TJ , přátelé a kamarádi v akci „Z “ 6221 hodin. Sociální zařízení
s kabinami vyrostlo díky obětavým brigádníkům, mezi které patřili členové TJ: Kubík, Mára, Zdeněk Křížek, Sklenička, Soukup, Novotný, Husák, Bůžek, Bubla, Kršiak,
Jiří Petrželka, Zdeněk Petrželka, Macek, Jiruška, Jahodář, Müller, Nohejl, Horna,
Sentiván, Hrabec, Fridrichovský, Šárovec, Seman, Majer, Jarolím, Jansa, Křížek Didi,
Šproch, Prokůpek, Klobása, Tvrz, Vejražka, Smitka, Čmejrek, Hálek, Košárek, Hrádek,
Nohejl a další obětavci. Vedením stavby se ujal Václav Vokál.

Brigádníci Zdeněk Křížek a Josef Mára.

Rok 1976 – 77

Výbor kopané: Josef Mára, Josef Vojtek, Mil. Kubík, Zdeněk Křížek, Jiří Smítka, Jiří
Mašek, Stanislav Šproch, Vojtěch Kreml, předseda Karel Moravec, Josef Sklenička,
Jan Škvor, Jan Novotný.
Na slavnostní schůzi při oslavě 30 let založení fotbalu předali zástupci Okresního výboru ČSTV Karlu Moravcovi, Josefu Poličanskému a Josefu Skleničkovi Čestné uznání
za rozvoj tělovýchovy.
Uznání si zasloužili všichni funkcionáři, kteří organizovali fotbalové zázemí. Během
let se v našem klubu vystřídali předsedové: Jaroslav Čermák, Veselý, Drudík, Huněk,
Červený, Toncar, Školník, Karel Sieber, Moravec, Ant. Hrabec. Také sekretáři se ve
funkci střídali: Veselý, Škopík, Jahodář, Soukup, Mára. Po roce působení B mužstvo
postupuje do krajské soutěže, postup do I. A třídy. Oddíl získává titul Vzorný oddíl
I. stupně.
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Dorost TJ Proboštov, vedoucí a trenér Josef Mára

Proboštov-Sklárny Dubí 23.10 1977, brankář Prokůpek
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Cílem oddílu je probojovat se do vyšší třídy. Předsedou je opět Mil. Školník. Oddíl
hraje v okresním přeboru, kde si vede se střídavým štěstí. Mužstvo trénuje hrající
trenér Standa Šproch. Oddíl se stal finalistou zimního turnaje o pohár Směru, kde
podlehl vítěznému mužstvu Jiskra Košťany.

Postup do I. A třídy

Petr Blažečka, Stanislav Šproch-trenér, František Prokůpek, Josef Müller, Karel Hykeš, Jaroslav Bůžek, Ladislav Mokrý, Miroslav Bubla, Karel Moravec vedoucí, Karel
Macek, Karel Tvrz, Otta Opacký-kapitán, František Zeman, Petr Hnízdil, Karel Soukup, František Doležal.

Před odjezdem k mistrovskému utkání do Boletic. 5. června 1977
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Do funkce správce hřiště nastoupil Milan Kubík. Úpravě hřiště a kabin věnoval nekonečný počet hodin svého času. Stal se nenahraditelným opatrovníkem celého fotbalového areálu.

Manželé Kubíkovi, záslužní správcovi hřiště a kabin. Po úmrtí V. Kremla paní Kubíková, první žena ve výboru kopané, převzala funkci pokladní.

Rok 1978

Slavnost otevření kabin- nového sportovního zařízení za 400 000 Kč se konala za
účasti předsedy MNV Proboštov Rudolfa Zdrubeckého a zástupců Okresního výboru
ČSTV Teplice dne 8. října.
Nové sportovní zařízení přebírá do užívání zástupce TJ Proboštov, Josef Sklenička.
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Okresní soutěž žáků okresu Teplic, odd. B

Trenér Machota a jeho svěřenci: Husák, Ferenc, Lidmila, Baník, Bayer, Jäger, Štěpánek, Ferenc, Opacki, Lidmila Jan, Kroka

Rok 1982

Oddíl se stal nositelem titulu Vzorný oddíl I. st., přihlásil se do soutěže O Bronzovou
plaketu.
13
12

Osmdesátá léta se řadí mezi roky velmi dobré práce s mládeží. Vedoucím mládežnického fotbalu byl Karel Sieber a J. Mára. Postupně je střídali: Jan Škvor, Šárovec,
Zd. Bůžek, Hrabec ml., Zd. Křížek, Vejražka, Fridrichovský. Později se také přidal
P. Machota a Jan Štika. Příkladnou práci s mládeží odevzdává trenér dorostu Polkoráb.

Rok 1985

Oslava 40 let činnosti oddílu. Mužstvo je účastníkem krajské soutěže. Trenérem je
Standa Šproch, vedoucím Fred Jakeš. Kádrem dobrého kolektivu mužstva: Lidmila,
Jiří Smítka, Aleš Smítka, Kordík, Čermák, Mučka, Müller, Blažečka, Urbaník, Šandrik,
Ostapowycz, V. Křížek, Drbal. Z dorostu spolehliví hoši: Baník a Polkoráb. Z řad fotbalistů odešel na věčnou cestu Mirek Himl.

Rok 1986

TJ Proboštov 1986, hráči: Müller, Mára, Krištůfek, Drbal, Ostapowycz, Aleš Smítka,
Čermák, Šproch, Baník, Doležal, Jiří Smítka, Blažečka, Kordík, Polkoráb. Odchází Stanislav Šproch trenér, který měl obrovskou zásluhu na úspěchu proboštovského fotbalu. Pracoval v Proboštově plných 20 let. Po jeho odchodu nemá oddíl valné výsledky, střídají se hráči i trenéři, rovněž úspěchy s nezdary .

Rok 1990 - 1994

V roce 1993 nastal v nové sezóně obrat k lepšímu. Je ustaven nový výbor, ten si dává
dva nové cíle: Uspět v soutěži a vybudovat na hřišti travnatou plochu.
Výbor: Vladimír Mašek, Václav Mašek, Vladimír Mašek mladší, Jiří Škvor, Jiří Jarolím,
Jaroslav Vejražka, Milan Kubík, Karel Bůžek, Jan Čermák. Družstvo se zaměřilo na
sportovní boj, zlepšil se přístup sportovců, zkvalitnila se příprava. V červnu 1994
nastala velká radost po vítězství na hřišti RD v Dubí. Pod vedením trenéra Doležala
se o vítězný zápas zasloužili hráči vítězného mužstva: Smítka, Múčka, Ostapowycz,
Blažečka, Urban, Štěpánek, Ledinský, Jánošík, Zdvořák, Žofka, Jarolímek, Trojan, Sajdl, Beneš.
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Provededení úprav na hřišti se ujala počátkem června firma Euroregion. Vvyřešila harmonogram prací a v září bylo na travnaté ploše proboštovského stadionu
možno sehrát utkání. Památný zápas sehráli „Staří páni“ za odměnu jejich někdejšího tvrdého sportování na škváře. 12. září 1994 bylo hřiště zatravněno a slavnostně
otevřeno. Výkop provedla starostka Alenka Antošová, která se svým vlivem velmi
zasloužila o včasné zajištění všech stavebních prací. Po zkvalitněné přípravě naše
mužstvo vyhrálo zápas a postoupilo do I. B tř.
Náš oddíl je na dobré úrovni, máme oddíl B dospělých, družstvo dorostu a žáků, nově
také družstvo veteránů. Obsazujeme všechny soutěže.

Fotbal Proboštov 1993 – 2020
Barvou zvýrazněný text: autor Mgr. Vladimír Mašek mladší, narozen r. 1959, ředitel
ZŠ Edisonova, Teplice
V sezoně 1993 – 1994 Proboštov nastoupil v 1. B třídě. Družstvo vedené trenérem Frankem, dlouholetou oporou prvoligových Teplic, začalo remízou v Bezděkově 1:1 a druhý zápas na trávě prohrálo se Všebořicemi 1:3. Poté se však
výkonnost ustálila a družstvo v této sezóně uhrálo klasický střed tabulky. Zároveň však nastala přestavba A družstva. Zásluhou práce výboru, zejména pana
Vladimíra Maška staršího, přicházeli do právního mužstva hráči s ligovými zkušenostmi (Jaroslav Bříza jako vynikající hráč i střelec první ligy, hráči teplického
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dorostu a teplického B). Starší hráči postupně přecházeli do B týmu, který si obstojně vedl v okresním přeboru. Silná byla práce s mládeží, kde Proboštov zatím v okresních soutěžích obsazoval všechny věkové kategorie. Pozoruhodný vzestup korunoval
postup A týmu do první A třídy (trenér Štefko), kde se tým zdržel pouze sezonu
a v sezoně 1996/97 se probojoval na dlouhých 20 let do krajského přeboru. Tehdy
v mužstvu působili hráči: Bříza, Knapík, Chalupník, Jarolímek, Valenta, Port, Vobecký,
Trojan, Bílek, Sedlák, Jurenka, Beneš, Tvrz, Rudolf, Šnobr ml.
Kronika Proboštov
5.červance 1995 oslavil fotbalový oddíl Proboštov 50. výročí vzniku. Organizátorům,
bratrům Václavu a Vladimíru Maškovým a panu Kubíkovi, dalo hodně práce a starostí připravit tuto slavnost. Na programu bylo utkání „starších pánů“ TJ Proboštov
versus podnikatelé Proboštova a utkání TJ A Proboštov versus reprezentační družstvo
internacionálů ČR.
Před utkáním byl vyhlášen nejlepší hráč v historii proboštovské kopané, Petr Blažečka

Rok 1999

Z obecní kroniky: Na valné hromadě Okresního fotbalového svazu, která se zabývala
stavem fotbalu, bylo konstatováno, že obec Proboštov výrazně podporuje fotbal. Za
zásluhy o rozvoj kopané byl naší paní starostce Antošové předán první stupeň rytířského řádu.
Úspěšné sezony prožili hráči na konci devadesátých let a na začátku nového tisíciletí.
Hynek Chalupník se stal dvakrát nejlepším střelcem všech soutěží v kraji a A družstvo
Proboštova aspirovalo na postup do divize. V roce 2001 sehrálo A družstvo finále Severočeského poháru. Zároveň na začátku nového letopočtu vznikly přípravné
týmy – mladší a starší přípravka. Díky obětavým trenérům (Škvor, Čermák, později
Chroustovský, Polášek a další) byla zabezpečena zásobárna pro mládež, pro žáky
a dorost. B mužstvo v těchto letech střídalo první B třídu s okresním přeborem, přičemž několikrát okresní přebor vyhrálo – 2003/2004, 2010/2011, 2013/2014.
Z okresního tisku: Proboštovští fotbalisté dnes letí na Kypr
Pavel Biedermann
Už se začíná stávat tradicí, že v průběhu zimní přípravy cestují za teplem fotbalisté
TJ Proboštov. Účastník krajského přeboru má za sebou soustředění z posledních let
v Tunisu, ve Španělsku a teď je na řadě ostrov Kypr. Tam odlétají proboštovští dnes.
Cílem cesty je město Larnaca.Bydlet budou v hotelu Henipa. Vedoucím výpravy je
Vladimír Mašek, členy Václav Mašek, trenér Stanislav Mixa a šestnáct hráčů. Náklady hradí z větší části firma bratří Mašků, zbytek jde z kapes hráčů.
V průběhu devadesátých let a let 2000 – 2015 se vystřídalo u A mužstva množství renomovaných trenérů. Namátkou připomeňme Karla Chlada, Zdeňka
Chládka, oba dva Mixy, Přemysla Bičovského a další. Jedním z nejúspěšnějších
trenérů byl Zbyněk Záveský st. V jeho éře se Proboštov stal dvakrát finalistou
Severočeského poháru. Trenér Miroslav Janota pak dovedl Proboštov na druhé místo v krajském přeboru v sezoně 2015/2016. Ale protože vítězné družstvo
Štětí postupovalo do divize, dostalo A mužstvo šanci hrát v předkole MOLCupu. Zde
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po boji porazilo Neratovice - Byškovice 5:4 po prodloužení na pokutové kopy.
A v prvním kole MOL Cupu prohrálo s druholigovým Varnsdorfem 1:3. Zároveň
A družstvo obsadilo druhé místo v krajském přeboru a byl mu nabídnut postup do
divize. Po zvážení všech možností, zejména ekonomických, výbor oddílu tuto nabídku zamítl.
Tyto roky byly i ve znamení vzestupu mládežnického fotbalu. V Proboštově byla družstva mladších a starších přípravek, mladší a starší žáci, družstva dorostu, jehož početnost byla taková, že v sezoně 2017/18 byla utvořena družstva mladšího a staršího
dorostu a přihlášena do krajského přeboru, kde dosahovala vynikajících výsledků
(KP MLD – 2017/18 – 1. místo, 2018/19 . – 1. místo, KP STD 2018/19 – 2. a 3. místa
v Zimní lize ÚKFS ).

Góly a radost z nich jsou největší odměnou pro každého fotbalistu. Přejeme hráčům
Proboštova, aby jim každý zápas přinášel spoustu této radosti, aby mohli oslavovat
své sportovní úspěchy stejně jako na snímku ze zápasu s FK Chuderov na jaře 2019.
V červnu 2015 proběhly oslavy 70. let proboštovské kopané – v sobotu 20. 6. vidělo několik stovek diváků prohru proboštovského „A“ s hráči FK Teplice soutěžního
ročníku 1998/99 (např. Macháček, Řízek, Frťala, Vachoušek, trenér Pešice a další)
a v neděli 21. 6. opět stovky diváků shlédly zápas Proboštov (bývalí hráči) – AMFORA
CLUB (např. Panenka, Bičovský, Skamene, Šebrle a další) s výsledkem 4:5.

Libuše Salačová: Vydařené oslavy 70 let fotbalu

Oslavy nastartoval tým starších žáků. Po svém vítězství s Hvězdou Trnovany si udržel místo
v tabulce1.A krajského přeboru. V sobotu nastoupil na proboštovské hřiště tým FK Teplice 1999
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proti domácímu Áčku. Diváci viděli pěkné branky, brankářské zákroky, a hlavně se
bavili dobrým fotbalem. Proboštovské Áčko prohrálo 1:4.
Vydařené oslavy vyvrcholily 21. 6. 2015 dopoledne, kdy tým Amfory složený z populárních českých osobností nastoupil k zápasu proti „Staré gardě“ Proboštova, za
kterou nastoupili: Smítka, Tvrz, Radek Šnobr, dále hráči Bříza, Franke, Moulis, Chalupník, Hora, Škvor, Zeman, Bubla, Trojan, Kordík, Jurenka, Hálek, Petrželka, Knapík,
Lacl, Gallert, Jarolím, Ostapowycz, Beneš.
Před zahájením zápasu obdržel poděkování Stanislav Šproch, domácí proboštovská
legenda, který na trenérské lavičce strávil 20 let a zároveň mu bylo pogratulováno
81. narozeninám.
Ocenění se dostalo i hráčům proboštovského dorostu, který v krajské soutěži v sezoně 2014/ 2015 s vysokým bodovým ziskem obsadil 1. místo.

Chloubou proboštovského fotbalu jsou v posledních letech dorostenci, kteří opakovaně vyhráli nejvyšší krajskou soutěž. Na snímku část týmů mladšího a staršího dorostu sezony 2018/19 s poháry za titul krajského přeborníka.
Poté provedli slavnostní výkop: oblíbená zpěvačka Monika Absolonová, teplická
brankářská hvězda Jiří Sedláček, a zpěvák Lešek Semelka. Ze známých fotbalových
hvězd předvedli své umění: Antonín Panenka, Jan Berger, Přemysl Bičovský. Fotbalovými kousky diváky bavil šoumen Roman Skamene, dále Stanislav Hložek, Roman
Šebrle, Zbyněk Merunka. Na zápas zavítal i zpěvák Jiří Zoniga. Zápas vyhrál tým Amfory, když v závěru zápasu upravil skóre na 5:4 Roman Skamene.
Návštěvníci oslav se dobře bavili fotbalem a skvělým programem. Díky úsilí organizátorů byla na sále v Sokolovně instalována výstava fotografií z let 1945 až po současnost. Ocenili také výstavu historických fotbalových dokumentů. Líbila se i místními
školáky vesele pomalovaná zeď fotbalového hřiště. Fotbaloví fanoušci tak měli možnost si zavzpomínat.
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Asi nejkurioznější utkání, které Proboštov kdy odehrál, byl zápas posledního kola
krajského přeboru sezony 2015/16. Derby s TJ Krupka poznamenala průtrž mračen,
která zcela podmáčela trávník. Přesto rozhodčí zápas nechal dohrát. Otázkou je, zdali ještě šlo vůbec o fotbal.
Bohužel po skvělých výsledcích sezony 2016 přišel v sezoně 2016/17 útlum A družstva a po dvaceti letech klub opustil krajský přebor a sestoupil do 1. A třídy, kde hraje
dodnes. Zároveň poklesla hráčská mládežnická základna, a tak některá mládežnická
družstva musela být spojena s klubem Baník Modlany. Družstvo dorostu je opět jedno (hraje krajský přebor) a přípravky čerpají z probíhajících náborů.
Proboštov měl vždy výborně připravené hřiště i s jeho zázemím. Páni správci (jmenujeme je od devadesátých let) : Milan Kubík, Rudolf Tvrz, Lubomír Múčka, Petr Život
a Jiří Škvor odváděli vždy perfektní práci. Leč zázemí zaostává, hřiště stárne a je úkolem nového mladého výboru TJ Proboštov, z. s., aby ve spolupráci s OÚ Proboštov
započal výstavbu nových kabin a přestavbu hřiště.
Čest a chvála patří také předsedům ať už fotbalového oddílu nebo celé TJ, kteří obětavou prací přispěli k zviditelnění Proboštova v rámci okresu a regionu (od devadesátých let jsou to: Josef Tvrdík, Vladimír Mašek st., Vít Zajíček, Josef Moulis).
Proboštovský fotbal oslavuje 75 let své činnosti. Přejeme mu stejně obětavé a nezištné lidi, které jsme jmenovali v předchozím textu. Lidi – srdcaře.
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Lední hokej

Z kroniky Karla Soukupa
• První hokejové mužstvo vznikalo na rozhraní let 1945-46, trenérem byl Miroslav
Slánička, předsedou oddílu Zdeněk Krejčí a členem výboru Josef Sklenička.
• Hokejisty, oficiálně přihlášenými do soutěží roce 1948, byli: Ráda Černý, Vašek
Černý, Míla Trnka, Mirek Rabas, Josef Müller, Otta Müller, Dána Müller, Jáchym
Křížek, Emil Masopust.
• Zápasy se odehrávaly na přírodní ledové ploše vytvořené za primitivních podmínek přímo na fotbalovém hřišti poblíž silnice. Jednoduché mantinely dosahovaly
30 cm, doplněny byly navršenými hromadami odklízeného sněhu.
První úspěchy a nadšení přivedly příznivce hokeje na myšlenku vybudovat vlastní
hokejové hřiště mimo plochu určenou fotbalu. Vybraná nová plocha kluziště vznikala na zaniklém cvičišti Dělnické tělocvičné jednoty, v areálu zlikvidovaného Dělnického domu.
• Hokejové hřiště vznikalo z dobrovolné práce postupně, veškeré práce se prováděly zdarma bez mechanizace. Zásluhou mnoha brigádníků, především samotných hokejistů, vznikl pěkný stadionek s přírodní ledovou plochou, ohraničenou
mantinely, s elektrickým osvětlením, rozhlasovou kabinou, zděnou pokladnou
a střídačkami pro hráče.
• Podle záznamů v hokejové kronice Karla Soukupa největší podíl práce na stavbě
mají brigádnici bratři Müllerovi, Ráda a Václav Černí, M. Rabas, M. Trnka, Zavrtal,
Schovánek a zdatní pomocníci, hokejoví příznivci Spálenka, Loudil, Drudík, Michálek, Šrámek, Školník, Krupica, Sklenička, F. Dvořák, Veselý, Čmejrek, Trägner,
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• Rok 1956 přinesl proboštovskému oddílu slavný úspěch: Vítězství v okresním
turnaji. Sebevědomí nabyté v jiných sezónách přivedlo na proboštovské kluziště zajímavé hosty, tehdejší mistry ligy, Spartu Praha. Přestože hvězdná sestava
pražských hostů (Bünter, Ujčík, Petkov, Roziňák, Zábrodský, Konopásek, Slepička,
Řehla, Hřebík) porazila naše mužstvo poměrem 33:3, spokojení diváci ocenili obě
strany.
• V dalších úspěšných sezónách Proboštov hostil ligové SONP Kladno. Proboštovští
porazili dokonce známou Aritmu Vokovice a postoupili do 1. A třídy. Výborné posily z okolních klubů přinesli našemu mužstvu další výhry v pravidelných 11 až 17
zápasech během zimy. Mezi největší opory hokejového mužstva patřil Radomír
Černý, Míla Trnka, Ota Rabas, Milan Schovánek, s přezdívkou Bukna, po skvělém
Kanaďanovi. Hokejové mužstvo bylo chloubou vesnice.
Nepřítelem proboštovského mužstva byl nedostatek mrazů.
• V roce 1970 při oslavách 25 let trvání oddílu zajistil aktivní sekretář oddílu Karel
• Soukup účast České televize, zástupců tisku a dalších hostů, především sportovních funkcionářů. Hokejovému oddílu i nejstarším hráčům Radovi Černému a Mílovi Trnkovi předal předseda Ústřední sekce ledního hokeje Dr. Zdeněk Andršt na
slavnostním shromáždění v Besedě čestné tituly a vyznamenání.

Hokejový stadionek s rozhlasovou kabinou
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Po odchodu některých nejstarších hráčů došlo k útlumu oddílové činnosti. Nejtěžší
situace vznikaly za mírných zim s nedostatkem ledu. Místo vlastní ledové plochy
vyhledávali hráči stadiony jiných oddílů s umělým ledem. Finanční náklady tím narůstaly a hokejové soutěže skončily.
Karel Soukup, protagonista oddílu hokeje: „Vzpomínky na hezké zápasy, které se hrály na našem ledě, zůstanou nejen hráčům, hájícím naše barvy, ale i velkému počtu
fanoušků. Vydrželi jsme dlouho a byli daleko nejlepším oddílem na okrese.“

Badminton v Proboštově
Z kroniky Hany Žádníkové

V Proboštově se začal hrát badminton v roce 1978. Postaral se o to Jindřich Žádník,
který spolu se dvěma kamarády a jejich manželkami založil odddíl.
Za několik let se oddíl pod vedením manželů Žádníkových, kteří zde trénovali hráče
všech věkových kategorií dosti rozrostl. Hráči se účastnili krajských i oblastních turnajů jednotlivců i družstev. Pravidelně se tyto turnaje konaly i v tělocvičně v Proboštově, kde byly k dispozici 4 hrací kurty a zázemí se šatnami a sociálním zařízením.

Mistrovství ČR roku 1994 v Břeclavi
Úspěchy v jednotlivcích i v družstvech na sebe nenechaly dlouho čekat a umístění na předních místech na všech turnajích bylo prakticky pravidlem. Někteří hráči
se probojovali až na mistrovství republiky a i tam dosáhli medailového umístění.
V soutěži družstev byl největším úspěchem dvojnásobný start družstva žáků na MČR,
který hráči proměnili v 8.a 3. místo.
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V mladších žákyních má oddíl i mistryni republiky, ve čtyřhře starších žákyň 2. místo
a v dorostenkách místo v reprezentaci republiky.

Nejvýznamnější úspěchy:
• Roku 1994 a 1995 se na Mistrovství Evropy do Švédska probojovala Markéta
Žádníková a skončila jako vicemistryně ve dvouhře i čtyřhře.
• Martin Nevečeřal, několikanásobný účastník Mistrovství ČR se objevoval každoročně nejprve v kategoriích mládeže, později i v kategoriích dospělých jak ve
dvouhře, tak ve čtyřhrách. Několik sezón hrál extraligu družstev za Slávii Liberec
a TJ Chemičku Ústí nad Labem. Velkých úspěchů dosáhl i jako vítěz mezinárodních turnajů ISBT v Berlíně a v Liberci.
Každoročně oddíl pořádal Vánoční turnaj. Na konci letních prázdnin se jezdilo na
letní soustředění, později i na soustředění o jarních prázdninách, kde se nejen pilně
trénovalo, ale zažilo i mnoho zábavy a legrace.Ve všech těchto činnostech se oddíl
snažil pokračovat i po smrti trenéra Jindry Žádníka, který v roce 1995 ve věku 46 let
zemřel. Po jeho smrti a na jeho památku se od roku 1996 začal hrát Maratón v badmintonu - 24 hodinové klání hráčů TJ Proboštov proti BK GORAM Teplice. V posledních letech oddíl působí jen v tělocvičně Hotelové školy v Teplicích.

Oddíl tenisu

Podle záznamů Josefa Tvrdíka

Baby turnaj 2005

23

Počátky tenisu se pojí s rokem 1977, kdy odvážnou myšlenku o výstavbě kurtů začali
naplňovat zakladatelé klubu Josef Tvrdík a Ing. Libor Wagner. Po vyřízení všech administrativních záležitostí se začalo s výstavbou dvou kurtů na skládce za restaurací
Sokolovna, kde brigádníci odpracovali tisíce brigádnických hodin.
• Mezi první členy oddílu patřili: Vladimír Mašek, Václav Vestfál, Jiří Myroniuk, Bohumil Jahodář, Milan Záhlava, Max Seifert, Ladislav Rabas a další.
• V září 1979 už měl oddíl 25 členů, kteří se dočkali otevření dvou kurtů. Činnost
oddílu nabývala rozmachu, výstavba tenisového areálu pokračovala. Tenis se hrál
pět dní v týdnu, zbylé dva dny probíhaly brigády.
• Roku 1981 stála tenisová zeď a dokončen byl třetí kurt. Oddíl měl v tu dobu už 40
dospělých a 25 členů z řad mládeže.
• V roce 1985 byl dokončen čtvrtý antukový kurt. V roce 1987 byla dostavěna klubovna a nová tenisová zeď. Konečná podoba areálu je spjata s vybudováním pátého kurtu s umělým povrchem v roce 2003. Nové šatny byly vystavěny v roce
2010.
• Družstvo dospělých hraje pravidelně od roku 1980 krajské soutěže 2. nebo 3. třídy. Nejúspěšnější sezónou byl rok 1994, kdy se hrála v Proboštově nejvyšší krajská soutěž. Střídavě se hrají soutěže týmů žáků nebo dorostu. Poslední postup
do druhé třídy byl v roce 2019. V letech 1981- 1987 byl zde zorganizován krajský
turnaj žen. Oddíl pořádá každoroční turnaje ve dvouhrách a čtyřhrách. Hráči se
účastní republikových a krajských turnajů. Členové oddílu žijí kulturní činností,
připravují hojně navštěvované maškarní plesy a stále udržují svůj tenisový areál
s klubovnou.
• Tenis Proboštov má v roce 2020 padesát dospělých členů a třicet členů z mládeže. Smíšené družstvo dospělých „A“ hraje krajskou soutěž druhé třídy, smíšené družstvo dospělých „B“ hraje krajskou soutěž třetí třídy. Družstvo žáků hraje
2. krajskou soutěž.
• Tenisový klub se v Proboštově udržel díky osobnostem zakladatelů Ing. Wagnera a Josefa Tvrdíka. Zásluhu na úspěchu proboštovského tenisu mají dlouholetí
členové Jiří Myroniuk, Josef Müller, Jiří Urban, Radek Horna, Vladimír Prokůpek,
Tomáš Tvrdík, Josef Vaic, Jiří Mašek, Miroslav Surovec, Jiří Škvor, Martin Opacki
a další aktivní bývalí i současní členové. Obětavý organizátor Josef Tvrdík vykonával celých 40 let zároveň úlohu předsedy klubu.

Základní a rekreační tělovýchova
Z kroniky Zdeny Hroudové
Nejčastější sportovní činností občanů v minulosti Proboštova dlouho let zůstávala základní tělesná výchova a gymnastika. Důkazem toho bylo zakládání dělnických
a tělovýchovných spolků, budování tělocvičen a přírodních cvičišť, příkladem je vystavění překrásné sokolovny v roce 1926.
• Zásluhu na tom, že se cvičení s mládeží v Proboštově udrželo až do konce devadesátých let 20. st., má celý zástup dobrovolných cvičitelů a cvičitelek. Těžko je
vyjmenovat
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všechny, ale je třeba zmínit největší opory. Obětaví Sokolové z rodiny Cicvárkovy,
manželé Marie a František Vestfálovi, celý zástup trenérů z rodiny Křížkových,
Skleničkových, dále Soukupovi, Müllerovi, Škopíkovi. Díky Traudě Hodanové, Věře
Tvrdíkové, Zdeňce Hroudové, Květě Koubové, Zdeňce Chládkové, Evě Hanzlíčkové, Ireně Králové, Ireně Prokůpkové, Haně Šimotové, Václavu Brůžkovi, Werneru
Šípovi, Bedřichu Sýkorovi, Rudovi Tvrzovi, Ervínu Müllerovi a dalším obětavcům
za to, že vnesli do sokolovny nový život a věnovali se především dětem. Přivedli
dvakrát týdně do tělocvičny nejen většinu místní mládeže, z jejich iniciativy gymnastická cvičení navštěvoval dorost i dospělí. Vznik fotbalového a hokejového
oddílu ovšem ovlivnil všechny. Většina chlapců toužila dostat se na soupisku ve
fotbalovém nebo hokejovém oddílu.
• Tehdejší cvičení bylo založeno na sokolských tradicích, na kolektivní radosti z pohybu. I když v poválečných letech budování socialismu tělocvičná jednota dostala
název TJ Baník, v tělocvičně zní stále sokolské oslovení „bratře“, „sestro“. Nad
jevištěm sokolovny vévodil sokolský znak a nápis „Paže tuž, vlasti služ.“ Cvičení
dětí, mládeže, žen i mužů v tělocvičně mělo podobný průběh. Začínalo počáteční
rozcvičkou, v další části pak nastoupily gymnastické prvky a cviky na nářadí.

Zájem o gymnastická cvičení se během času měnil, narůstal v období pořádání spartakiád a to zejména mezi děvčaty a ženami. Nácviky spartakiádních skladeb a snaha
dostat se na společná cvičení a na závěr do Prahy, přiváděly do tělocvičny nové zájemce. Tělocvičnu zaplnili cvičenci všech věkových kategorií.
• Roku 1955 vrcholily hromadné nácviky společných skladeb na I. celostátní spartakiádu. „Secvičná“ se konala společně s přítkovskými cvičenci v sále hostince „Zátiší“
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v Přítkově. Na další „ secvičné“ se dojíždělo na Letnou. Také na spartakiádu
o čtyři roky později nacvičovali hromadně mladší žáci i žákyně, starší žáci i žákyně, dorostenky, ženy i muži.

Proboštovské ženy na spartakiádě v Praze
• Během let se cvičení s mládeží věnovali dobrovolní cvičitelé. Kromě cvičení pořádali řadu zajímavých společných akcí. Ve svém volnu sami absolvovali cvičitelské
kurzy, aby pomohli s nácvikem mládeže na III. celostátní spartakiádu. Posilou byli
noví cvičitelé Anička Hadrabová, Marie Trägnerová, Eva Kračmarová, Helenka Selingerová, Gina Fialová, Jiřina Košárková, Helga Polišenská, Hana Bublová, Jitka
Školníková, Zdena Hroudová, Věra Fryšová, Alena Škopíková, Věra Guttwirthová,
Eva Bublová, Jarmila Škrabanová. Chlapce vedli bratři Vestfál, Josef Müller, Karel,
Jiří a Ruda Tvrzovi, Jirka Vejražka, Werner Šíp, Milan Bodlák, Petr Rameš, Standa
Bambásek, Jiří Šána. Ženy na okresní a okrskové spartakiády pečlivě secvičovala
v trnovanské sokolovně Truda Hodanová, Marie Vestfálová, Vlasta Klobásová.
Jen ti nejdokonalejší se však probojovali až na celostátní spartakiády do Prahy.
• V roce 1967 zřícená tělocvična proboštovské sokolovny znamenala útlum tělovýchovy.
• Avšak od otevření nově postavené sportovní haly 9. května 1976, nastala obroda
cvičení. Tělocvična je znovu plná nadšených cvičenců i cvičenek. Náčelnicí ženských
složek se stala obětavá Truda Hodanová, náčelníkem mužských zkušený František
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Vestfál. Dívky a ženy se věnují novým gymnastickým sestavám, s pódiovými
skladbami veřejně vystupují. Daří se jim na závodech ve sportovní gymnastice.
Také muži sklízejí obdiv veřejnosti.
• Cvičenci se v Proboštově připravují na spartakiády v roce 1955, 1960, 1964. Na
spartakiádu do Prahy v roce 1980 odjelo cvičit 7 žen a 3 žákyně. Žádné z nich
nevadí, že zkoušky na stadionu probíhaly v dešti, v pláštěnkách, v rozčvachtaném písku. Když ženy o slavnostním nástupu do brány Borců stadionu na pražském Strahově nastupují ve vyrovnaných řadách, prožívají silné emoce, smějí se,
přestože se jim slzy úspěchu a radosti tlačí do očí. Také v roce 1985 odjelo na
spartakiádu na Strahovský stadion do Prahy 8 žákyň, 8 žen a 4 muži. Nácvik vedli Tvrdíková, Zemanová, Šubrtová, Hroudová, Jungmannová, Nováková, Zeman.
Velký úspěch sklidila skladba žen s hudbou na výběr ze Slovanských tanců od
Ant. Dvořáka, kterou s našimi ženami nacvičila Truda Hodanová. Od září 1989.
nacvičují ženy novou skladbu na další- poslední spartakiádu. Do Prahy v červnu
1990 nakonec jede 5 žákyň a 8 žen. Návštěvníků v ochozech Rosického stadionu
je však poskrovnu, ale ženy se navzájem povzbuzují, mávají. Přichází změna společenského klimatu.

Turistický výlet za ovzduším
• Ve volných dnech se většina cvičenců (dětí a trenérů) v 80. letech schází na soutěžích a závodech družstev. Populární jsou turistické výlety, jichž se účastní často
celé rodiny. Dálkové pochody, zájezdy „za ovzduším“, zimní výlety na běžkách
přinášejí nezapomenutelné zážitky dětem i dospělým.
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• Společné zážitky všechny členy sbližovaly, obohacovaly jejich život. Účastníci si
zlepšovali kondici plněním odznaků DOZ a BPPOV, zdokonalovali si fyzičku v orientačním běhu a při turistických pochodech, například do Hřenska, na Supí hrádek, na Kokořín, na Máchovo jezero, bavili se pořádáním turnajů v odbíjené. Velikonoční turnaj v proboštovské tělocvičně v letech 1983 a 1984 uspořádali naše
ženy dokonce pro celou oblast.
• Vyhlášené maškarní bály, pořádané tělocvičnou jednotou od roku 1977, byly vyhledávané v širokém okolí. Přinášely radost organizátorům i hostům. Při přípravě
společných akcí ženy uplatňovaly množství inspirací a nápadů. Zdařilá společná
zábava jim byla odměnou a uspokojením.
• Cvičení dětí probíhalo do r. 1998. S organizací pomáhaly odchovankyně TJ Míša
Sieberová a Šárka Tejklová. Aktivita pomalu upadala, ženy stále cvičily, i když střídavě, pod vedením Dany Toschové, Jiřiny Novákové a Petry Hálkové.
• V současnosti cvičí ženy, většinou v důchodovém věku, pod vedením neúnavné
Traudy Hodanové. Platí si pronájem tělocvičny. Na společná cvičení se scházejí
každý týden. Společně se vydávají na poznávací zájezdy s cestovními kancelářemi
po Evropě.

Další sporty (z kroniky obce)

Z iniciativy jednotlivců vznikaly v devadesátých letech, zejména zásluhou rodičů a učitelů,
některá další sportovní sdružení. Jejich snahou bylo, aby vlastní patronací přivedli k oblíbenému druhu sportu své potomky. Úspěšný byl školní kroužek stolního tenisu. Krátký
čas pracoval kroužek hasičského sportu, vedený I. Seidlem. Paní Mocová úspěšně vedla
kroužek mažoretek, občané dívčí taneční pohyby obdivovali na slavnostech obce. Paní Jana
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Havlová při učitelské praxi iniciovala společně s panem Viktorem Postlem vznik oddílu florbalu. Ten pod vedením Viktora Postla dosahoval od počátku devadesátých
let po celé desetiletí skvělých výsledků. Zásluhou paní starostky A. Antošové a získaných financí bylo později vybudováno hojně dorostem navštěvované hřiště pro
hokejbal.
Z okresního tisku: Novým účastníkem extraligy hokejbalu, nejvyšší hokejbalové soutěže ČR je HbC Proboštov. Mezi opory patří hráči: P. Koudelka, Žižka, Senft, K. Pavlíček, Rezek, Ondráček, Beka, Čáp, Mergl, Štefanský, Z. Pavlíček, Z. Koudelka, a úspěšný trenér Šuhajka.
Mladí hráči hokejbalu však po čase také odešli a hřiště nyní bohužel není využíváno.
Ve školní tělocvičně už po dvě desetiletí vede dětský oddíl juda Rajko Stanič. Trenér Stanič kluky i holčičky učí pohybu, vytrvalosti i atletické a gymnastické přípravě.
Mějme radost, že se tomuto sportu v současnosti mezi dětmi daří. Mnohé z nich
dovážejí ze závodů a soutěží diplomy a ocenění.
Všem, kteří se věnovali a dosud s mládeží pracují, děkujeme. Přejeme jim mnoho
radosti z úspěchu jejich svěřenců.
Obec má pro sport výborné podmínky. I životní prostředí Proboštova vybízí své občany ke sportování. Obec je výhodně položena, obklopuje ji pěkně členitý terén, rybníky, park, lesy. Veřejnosti se nabízí možnost sportování na hřištích, vybudovaných
z dotací pro sportovní využití obyvatel.

Nechť se i nadále v Proboštově daří fotbalu a všem dalším sportům, které si veřejnost vybere. Jana Sedláková, kronikářka a kolektiv spolupracovníků.
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Nejlepším střelcem TJ Proboštov byl v posledních
letech až do svého odchodu do Baníku Modlany
Josef Blažek. Mimo jiné vyhrál trofej pro nejlepšího kanonýra zimního turnaje Knauf Cup 2014
v Krupce. V sedmi zápasech dokázal tehdy nastřílet 20 branek.

Největším úspěchem proboštovského fotbalu bylo 2. místo v krajském přeboru sezony
2015/16. Mužstvo zvažovalo postup do divize,
ale nakonec se jej vzdalo. Na snímku kapitán
týmu, brankář Michal Račuk s pohárem za 2.
místo v kraji, který převzal z ruky předsedy krajského fotbalového svazu Martina Hrdličky.

Na lavičce TJ Proboštov se vystřídala řada výborných trenérů. Určitě největší osobností byl Přemysl
Bičovský, dlouholetý československý reprezentant, člen klubu ligových kanonýrů, bývalý hráč Sklo
Unionu Teplice, Dukly Praha, Bohemians Praha, SC Eisenstadt či VfB Mödling.
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Zápas proboštovských fotbalových legend se
uskutečnil v červnu roku 2017. Před jeho zahájením se dostalo zasloužené pocty bratřím Maškovým, kteří se významnou měrou zasloužili
o vzestup proboštovské kopané.

V sezoně 2018/19 ovládl B tým TJ Proboštov
Okresní přebor Teplicka a Mostecka a stal se jeho
suverénním vítězem. Po skončení sezony si hráči
„béčka“ nechali vyrobit speciální vítězná trička.

Tomáš Brodský, známý pod přezdívkou Spajk
se v sezoně 2018/19 stal v dresu B týmu okresním králem fotbalových kanonýrů.

Dlouhodobým partnerem Proboštova je prvoligový celek FK Teplice, který na probostovském hřišti
pravidelně zahajuje letní přípravu. Občas se také Teplice přátelsky utkávají s Proboštovem. V roce
2015 se proti Áčku Proboštova postavila takřka kompletní sestava Teplic, která v roce 1999 vybojovala druhé místo v lize a účast v předkole Ligy mistrů. Na snímku obchází teplický Pavel Verbíř (ve
žluto-modrém) Ladislava Noska.
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Na podzim 2016 si fotbalisté Proboštova zahráli Český pohár (MOL Cup). Po výhře
nad Neratovicemi v předkole, přivítali v 1. kole druholigový Varnsdorf. Po výborném
výkonu a remíze 1:1 v základní části nakonec podlehli silnému soupeři v prodloužení.
Na snímku proboštovský Jakub Cmíral (v bílém) v souboji s hráči Varnsdorfu.

Hlavním bodem programu k 70. výročí TJ Proboštov byl zápas staré gardy s týmem
fotbalových a uměleckých osobností Amfora Praha. Zápasu přihlíželo cca 800 diváků. Na snímku proboštovská legenda Hynek Chalupník (v bílém dresu) se známým
fotbalovým bouřlivákem Janem Bergerem.
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