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Historie židovské kopané v Československu

ŽFS – Slezská ŽF ČSSF 1:5 

Zápas sehraný 13. září 1925 okomentoval brněnský Sport:
Pan župní kapitán Mikšaník měl před zápasem mnoho starostí! Sestavil řádnou jedenáctku, ale v poslední chvíli byl 

nucen hledati náhradu za ty nejlepší hráče, neboť právě centrhalf Glas a centrforward Tlapák nemohli pro zranění, 

utrpěné s Ligou Witkowitz, nastoupiti. Representanti Židovského svazu přijeli ve své nejsilnější sestavě – a věru byla 

to radost se podívat na prvotřídní hru, kterou předvedli. Byli Slezanům skutečně vážným soupeřem a hlavně v prvním 

poločase byli velmi nebezpeční. Soudce p. Peterek byl velmi dobrý, návštěva pěkná.

28. února 1926 ŽFS – Slovenská župa ČsFS – výsledek zápasu se nedochoval
28. března 1926 ve Vídni XI. Žid. svazu sportovního Rakouska – ŽFS – výsledek zápasu se nedochoval
15. května 1926 v Bratislavě odveta – výsledek zápasu se nedochoval

ŽFS – MLSz ČsFA 4:1 

30. května 1926 byl sehrán další zápas a byl komentován bratislavským tiskem takto:
Židovské mužstvo získalo ve II. polčase znatelnej prevahy. Porážka fav. mužstva je nečekaná, ale zaslúžená, lebo muž-

stvo Židov bolo nadšene. Branky Mayer a Bronstein 3 za Židov. Tak zápas okomentoval redaktor Slovenské politiky. 

O něco více sdílnější byl brněnský Sport, který uvádí i jinak střelce branek: Zápas vybraných mužstev obou národnost-

ních svazů v ČSR, skončil se překvapující porážkou favorisovaného teamu maďarského, jenž měl sice jistou převahu 

ve hře, ale jinak nehrál dobře. Úroveň hry židovského teamu nebyla lepší, hráči hráli však krajně obětavě a energicky. 

Branky dali Mayer A. z Makkabea Bratislavy 3 a Bornstein z Prostějova za židovský team a Sloboda za Maďary. Dob-

ře soudcoval dr. Brüll.

Měsíčník Hagibor uvedl na svých 
stránkách ještě navíc sestavu: 
J .Weiss (Bratislava), Linneberg (Prostě-

jov), Löwinger 3 (B), Berl (B), A.Weiss 

(B), Wiesner (P), Gross (B), Mayer (B), 

Bornstein (P), Nagel (B), Löwinger (B).


