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KDO SI ZAČAL?
dáme však, aby i tábor druhé strany postavil se na
stejnou zásadu a nezaměňoval sport s kverulantstvím
„utiskované menšiny“.
DFC jest dnes více než kdy jindy představitelem německého sportu v republice, svým vedením ovládá německá
footballová ústředí a též
Čs. A. F. a všude tam
neprovádí politiku snášenlivosti, nýbrž jen
svou a svých domělých
zájmů. Nechávám úplně
nepovšimnuto,že mu při
tom nápomocni jsou
i lidé čeští, ač jejich intence bych nestotožňoval
s
oněmi
„Profesionála“. Němci
v republice požadují DFC
za pilíř německé menšiny pražské a za její
chloubu. Nemůže tudíž
býti pro českého sportovce sporu, že nesmí
býti nápomocen šířiti
domněnku o ohromném
významu tohoto pilíře
a nejméně povoláni jsou
k tomu čeští hráči, aby
chtěli udržovati pomocí
příjmů z českého návštěvnictva při životě jinonárodní útvar, který
svou existencí, zejména
co mu v Čs. A. F. dopřáno tolik místa, znamená element stálých ne
státotvorných pletich
v čs. sportu.
Dejte proto pokoj
s ligou s DFC, leda, že by
jeho prof. sekce prohlásila se za součást mezinárodní, nešovinistickou, snad, ještě jednou snad, dalo
by se o tomto problému uvažovati.
Složení mužstva jeho beztak je mezinárodní a proto tím
méně má DFC právo vydávati se za baštu odumírajícího
pražského Němectva.“
Jak vidno, vzájemným sporům, přes veškerá prohlášení
a ujišťování, že vše již k oboustranné spokojenosti bylo
vyřešeno, ještě nebyl konec. A menší či větší rozmíšky pokračovaly i nadále, s menší či větší pozorností tisku a postupně díky vnitropolitické situaci eskalovaly v roce 1939,
o dalších letech nehovoříc.

Slavia uznává, že tímto prohláše-ním byl dlouholetý spor
mezi oběma kluby čestným způsobem urovnán.“
Tímto prohlášením byly sice narovnány vzájemné vztahy
mezi DFC Prag a SK Slavia Praha, ale česko-německé
pražské fotbalové vztahy nebyly nadále na té nejlepší

úrovni, klubový časopis Sparta z 8. května 1926 např. pod
titulkem „Proč není DFC v lize?“ uvádí:
„Oficielní orgán Unie hráčů z povolání přichází s tímto
otřepaným heslem a činí ze sebe docela nepokrytě harcovníka za uskutečnění myšlenky špatné neb nejméně nedosti zralé.
Ježto považuji stanovisko časopisu „Profesionál“ za naprosto korektní, loyální a veškerou nepoctivost vylučující,
pokládám za nutno stejně otevřeně a bez obalu sděliti jim
stanovisko odchylné.
Předseda AC Sparta, p. min. Stříbrný, prohlásil výslovně
ve svém poselství k valné hromadě ACS, že nejsou to motivy politické, šovinistické, co nás zrazují od prohloubení
styků s německým DFC. Stanovisko toto plně sdílíme, žá-
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