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Historie židovské kopané v Československu

Tým FC Blue Star Brno

FC Blue Star – WAF Vídeň 0:0 – Na Dušičky si pozval Blue Star do Brna druhotřídní nyní WAF a ačkoliv bylo známo, 

že výkonnost vídeňských se v poslední době podstatně zlepšila a tento tým nastoupí v Brně zesílen hráči, pro něž 

nemá k ligovým zápasům povolení, přece se očekávalo jisté vítězství Blue Star. Ale WAF vložil do hry všechnu svoji 

energii, obětavost a houževnatost a na blátivém hřišti Brünner TV kladl soupeři nečekaně značný a vytrvalý odpor. 

Přes to byl „zralý“ pro tři až čtyři goaly. Blue Star: Zsigmondi-Hungler II, Szendrö II.-Emmerling, Pruha (dříve UTE 

Pešť), Borger-Rázso, Nikolsburger I., Kautsky (dříve Törekvés Pešť), Nikolsbuger II., Weisz. Začátek zápasu byl vyplněn 

ostrými a rychlými útoky Blue Star, zdálo se, že první goal je pouze otázkou času, trval dlouho, ale bez úspěchu, 

ačkoliv Rázso poslal před branku serii skvělých centrů. Několik dobrých chancí zkazil Nikolsburger I., stejně tak 

Nikolsburger II. špatnou střelbou. Mladičký Pruha, jenž mnohým připomíná Obitze, jehož bude jistě rovnocennou 

náhradou, měl práce hodně a zastal ji, vzdor tomu, že jeho místo je na křídelním halvu, skvělým způsobem. Také 

Kautsky, dobrý taktik, se napoprvé jako vůdce útoku plně osvědčil. Po změně branek zůstal obraz hry tentýž, Blue 

Star často, ale marně útočí. Ke konci hry nasadila mužstva prudký finish, snažíce se dobýti v poslední chvíli vítězství, 

ale obě obrany vytrvaly, třebas daly několikrát příležitost k diktování penalty, na což však soudce Feur z Bratislavy 

nereagoval. Měl-li tento vzrušující a ostrý boj řadu humoristických momentů, je to bezděčnou zásluhou tohoto 

agilního a svědomitého soudce, jehož korpulentní postava a úžasná hbitost tvořili svou kontrastností okamžiky 

a situace, jichž komiku kvitovalo obecenstvo smíchem, v němž však nebylo zlomyslnosti.

FC Blue Star takto nastoupilo proti WAF: Rázso, Weisz I., Kautsky, Niki I., Emmerling, Zsigmond, Szöndrö, Hungler, Borger, 
Niki II., Pruha


