
Př ijď te s dě tmi mezi nás, zakopat si na krásném travnatém hř iš ti,
př ípadně př ihlásit dě ti do oddíl fotbalu.
Hledáme i dobrovolníky na trenérské a asistentské posty.

Kontakt / nábor / informace na emailu

skus1965fotbal@gmail.com

Historie fotbalu na Cibulkách sahá do roku 1965 a je spojena s oddílem SK Uhelné Sklady.
Areál fotbalu vč etně moderní víceúč elové sportovní haly byl dobudován v osmdesátých letech, jako zázemí
pro spartakiádu a slouž il historicky vš em oddílů m házená, fotbal, kuž elky, cyklistika. V souč asnosti je hala
stále ve vlastnictví spolku, využ ívána ke komerč ním aktivitám oddílu squashe.

Porevoluč ní vývoj -
rozpad pů vodních vlastnických struktur a noví vlastníci areálu.

Stav areálu hospodař ení SKUS a vývoj.

Vinou problematického hospodař ení funkcionář ů oddílu fotbalu a po vnitř ních sporech mezi pů vodními oddíly( fotbal, kuž elky) se od roku
2016-2017 do statutárních orgánů klubu postavili zástupci oddílu squashe.
Hospodař ení klubu a stav areálu se bohuž el ani novému vedení nepodař ilo zlepš it. Nemalé dotace, více než 10 000 000,- poskytnuté
MHMP se vedení klubu nepodař ilo proinvestovat a musely být vráceny, takž e areál nadále chátrá.

V posledním roce svitne nadě je a díky aktivní mediaci zastupitelů MHMP Praha Sobě a TOP09 se hledají nové cesty jak udrž et dospě lý
fotbalový tým a př edevš ím rozvíjecí se oddíl dě tského fotbalu, který zač al v lokalitě plnit funkci nízkoprahové sportovní instituce pro dě ti a
mládež .
Plánujeme ve spoluprácí s vlastníkem pozemků MHMP a navázanými př íspě vkovými organizacemi celkovou rekonstrukci fotbalové č ásti a
př ilehlého areálu. S cílem vybudovat moderní nekomerč ní volnoč asový areál pro dě ti a dospívající zahrnující nové tréninkové hř iš tě s
umě lým povrchem, pump track pro kolobě ž ky, zázemí pro volnoč asové krouž ky pod záš titou DDM.

Cíle oddílu fotbalu

Pů sobit jako volnoč asový nízkoprahový fotbalový oddíl,
který př ivede ke sportu opravdu vš echny zájemce z lokality
Cibulek.

Budovat sousedské a komunitní vazby rodič ů a tím
př ispě t k integraci dynamicky narů stající populace Cibulek.

Obnovit sounálež itost místních s fotbalovým týmem
SKSU.

Udrž et soutě ž A tým fotbalu muž ů v soutě ž i Praž ský
př ebor.

Dále rozvíjet č lenskou základnu fotbalu tak aby jsme
udrž eli dě ti v oddíle až do starš ích ž ákovských kategorií,
dorostu, juniorů a pozdě ji př echod odchovanců do A týmu
muž ů .

Rozvoj areálu - Ve spolupráci s MHMP vybudovat z
chátrajícího areálu funkč ní sportovní a volnoč asovou komunitní
infrastrukturu pro fotbal i volný č as.

Podě kování týmu trenérů

Souč asné vedení oddílu fotbalu se snaž í hledat nové finanč ní zdroje pro oddíl, př edevš ím z dotací které se nám nově dař í získávat, př esto trenéř i a
asistenti oddílu fotbalu SKUS pracují za symblickou odmě nu za což vš em dě kujeme.


