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Historie německé kopané v Čechách

FK Habsburg REICHENBERG (Liberec)

SV Amateure REICHENBERG (Liberec)
zal. 191 ? jako SV Amateure Reichenberg
klubové barvy: modrá-bílá
Velmi významný městský a regionální tým, který se stal zejména ve 20. a 30. letech zásobárnou kvalitních hráčů pro větší a bohatší liberecké kluby. Ve

dvacátých letech disponoval velmi kvalitním týmem, který tvořili: Hiebel, Andersch, Fritz, Kindinger, Self, Diessner, Fritschak, Elstner, Grosch, Patzak, Schär aj.

FK Kismet REICHENBERG (Liberec)
zal.190? jako FK Kismet Reichenberg
1914 - klub rozpuštěn
klubové barvy: černá- bílá
hřiště: v Ruprechticích

DFC REICHENBERG ( Liberec)
zal.1905 jako FC Kismet Reichenberg
1914 - klub rozpuštěn
1914 - znovu založen některými členy FK Kismet a FK Klein Spanien Reichenberg = DFC Reichenberg
klubové barvy: černá-bílá
hřiště: v Ruprechticích

DFK REICHENBERG (Liberec)
zal.1914 členy klubů FK Kismet a FK Klein Spanien Reichenberg 
= DFC Reichenberg
1919 - DFK Reichenberg
klubové barvy: zelená-bílá
hřiště: původní v Ruprechticích, později Dvorský vrch

Z fotbalového fotbalového regionálního tisku:
"Kdyby člověk chtěl označit ty nejférovější, klubu nejvěrnější a nejaktivnější hráče DFV, tak by

musel na prvním místě jmenovat Heinricha Knappe z DFK Reichenberg. Máme co do činění se spor-
tovcem, který představuje férového a obětavého hráče v pravém slova smyslu. Tým levého křídla H.
Knappeho by všechna pravidla a ustanovení  o nefér hře udělala zbytečným. Tato vlastnost je tou
hlavní věcí, kterou si Knappe získal úctu a cenění všech týmů a hráčů, kteří s ním přišli do styku.
Heinrich Knappe je nejstarším z fotbalového rodu Knappů a byl proto ve svém mužstvu označován
jako Knappe I. Kromě něho působilii v ligovém DFK Reichenberg ještě dva bratři, takže klub měl ve
většině zápasů k dispozici v sestavě trio Knappů. Už do zaběhnutého fotbalového dění přišel Knapp
v roce 1910, když vstoupil do tehdejšího FK Klein-Spanien Reichenberg, kde byl až do roku 1914.
Po začátku války byl tento klub rozpuštěn a většina "malošpanělů"
založila společně se členy SK Kismet, který patřil před válkou k herně
nejsilnějším klubům v Čechách - DFK Reichenberg. Od vzniku tohoto
klubu Knappe vykonal DFK řadu neobyčejných záslužných činů, čímž
měl i velký podíl na jeho vzestupu. Jeho věrnost, oddanost klubu je
dojemná, na hřišti vydal pro barvy svého klubu všechno a DFK
Reichenberg mohl být pyšný, že má ve svých řadách jednoho z nejza-
pálenějších a nejaktivnějších hráčů. Jeho místo bylo v posledních le-
tech to pravé a nemůžeme si určitě vzpomenout, že by Heinrich
Knappe vůbec někdy selhal. Při hře klid sám, Knappe znal své meze,
nikdy od něj nebylo slyšet ani slovo a nikdy jej žádný rozhodčí nemusel
trestat. Nikdy nebylo jméno Heinricha Knappa zaznamenáno v registru
trestů fotbalové obce. To samo stačí k tomu, aby byl H. Knappe za-
řazen do první řady fotbalistů DFV. Jeho fotbalové umění bylo na
tomto místě již často oceněno a také mezi hráči župy byl Knappe již
opakovaně činným v reprezentaci. Z osobního hlediska byl mimořádně
skromný a podle klubových kolegů byl i přes své spíše hlučné založení,
považován za zvláště oddaného. Knappe je ženatý a předešel vymření fotbalového rodu Knappů, v žákovském týmu nazývá jednoho z chlapců vlastním! To
aby byl H. Knappe ještě dlouho oporou DFK Reichenberg a velkým vzorem fotbalu, je naše nejupřímnější přání."

DT u SV REICHENBERG (Liberec)

DSV REICHENBERG (Liberec)
zal.1919 jako DSV Reicheberg
klubové barvy: modrá-bílá

pozvánka na místní derby

Výrazné postavy libereckého zeleno-bílého dresu Willy Weber a Josef
Kubinger

první mužstvo DSV se svým místním rivalem RSK v roce 1919

Heinrich Knappe - opora a fotbalový
vzor z DFK Reichenberg
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