Rejstrik.qxd

23.3.2006 16:54

StrÆnka 104

Historie německé kopané v Čechách
balu mezi místní mládeží. Na podnět, v Teplicích dočasně pobývajícího člena Ballspielclub
Leipzig, L. Kertschnera byl pak v květnu roku 1903 v hotelu Bahnhof (později Goldener
Humpen) založen Teplitzer FK. Začátky činnosti byly poněkud komplikované, protože úřady
několikrát vrátily klubu stanovy k přepracování, nakonec se podařilo i tuto překážku překonat a od okresního hejtmana bylo získáno konečně povolení k činnosti klubu a zároveň
k sehrání jednoho z prvních (oficiálně první!) zápasů. Starý zažloutlý dopis c. a k. okresního
hejtmanství v Teplicích ze dne 26. listopadu 1904 je toho dokladem: p.Kadletz - I. V.
Mannschaft - Na základě Vaší žádosti z 26. listopadu 1904 Vám sděluji, že je povoleno sehrát fotbalový zápas na sportovním hřišti za továrnou na droždí v Teplicích dne 27. listopadu 1904 proti Tetschen Fussballklub a to za vstupné 40 haléřů. C.a.K.okresní hejtman
Gräf v.r.“
Finanční únosnost činnosti klubu byla složitá a tak funkcionáři vymýšleli leccos ke zlepšení finanční situace a jedním z příjemných příjmů byl již v té době prodej tištěných brožurek
k zápasům - programů. Jako klubové barvy byly vybrány barvy města - modrá a bílá.
V prvním roce činnosti v roce 1903 byly sehrány dva zápasy, nikoliv však s povolením úřadů,
takže je možné je označit za "neoficiální", v následujícím roce již bylo sehráno zápasů
celkem jedenáct. V dalším roce - 11. června 1905 byl sehrán také první mezinárodní zápas
proti klubu Hohenstaufen Dresden v němž domácí zvítězili 3:0.
Německé kluby se staly častými soupeři modrobílých, vedle klubů z blízkých Drážďan, to
pak byly např. 1. FC Nürnberg (15. září 1907 - 3:0), VfB Leipzig (20. října 1907 - 7:1), mistr
Německa z roku 1903 a 1906. Stejně tak častými a pravidelnými soupeři byly kluby z Vídně,
jako např. I. Vienna, Sportklub a SK Rapid Wien. Na teplické hřiště v roce 1907 (7. dubna)
zavítal i první anglický soupeř - Nottingham Magdala, který zde zvítězil 2:1. Do 5. května
1910 byly sehrány všechny zápasy týmu na starém hřišti - Bramschplatz, ale 15. a 16.
května 1910 bylo slavnostně otevřeno hřiště nové nedaleko původního Na Bramši - v tzv.
Eichwaldské ulici dvěma zápasy s vídeňskou I. Viennou. K výstavbě přispělo město 500 korunami, členové klubu Stránský, Gerber a Fiedler postavili na vlastní náklady za 3 800 korun
dřevěnou tribunu, která dobře sloužila ještě za 50 let! V roce 1911 došlo k založení DFV
a tepličtí nesměli u této důležité události chybět. Vedle prvního týmu hrála pravidelně rezerva a silný juniorský tým. V roce 1912 poněkud klubová činnost polevila, situace došla dokonce tak daleko, že se uvažovalo o rozpuštění tolik úspěšného klubu, který nakonec vnitřní
rozpory vyřešil a následující jubilejní rok 1913 se nesl ve znamení klidného rozvoje. Pod vedením předsedy Stránského byl k dispozici tým s hráči: Steflik, Riedl, Kostial, Fischer,
Meissner, Bachmeier, Hojtasch, Schrenk, Hahn, Kirpal, Munk, Kunte, Junkert, Richter, Köppel,
Rohn, Bräuer, Probst, Böhnisch, Kostron a Wanna. Tomuto týmu se podařilo porazit např.
Guts-Muts Dresden 3:1, Preussen Berlin 3:1, Bayern München 7:2 apod.
Rok 1914 se nesl ve znamení velkých změn, hned na počátku, 18. ledna byl německočeský fotbalový svaz v důsledku sporů vyloučen z řad rakouského svazu OeFV a tak byl založen vlastní nový svaz pod vedením Siegmunda Stránského, který zároveň povolil konání zápasů s českými kluby. Bohužel, v důsledku
zahájení světové války bylo možno odehrát v tomto roce pouze 16 zápasů
a fotbalový ruch na několik let naprosto ustal, mužstva byla zdecimována
odchody hráčů na frontu.
Brzy však, když nastal dlouho očekávaný mír, klub ihned obnovil pod
vedením svého předsedy Stránského aktivní činnost, v roce 1919 byo již
sehráno prvním týmem 46 zápasů, v klubu vznikl lehkoatletický odbor
a odbor zimních sportů. I sestava doznala podstatných změn, válka si zle
zařádila v jednotlivých řadách teplických borců, tým měl k dispozici tyto
hráče: Guba, Golze, Riedl, Fischer, Meissner, Kostial, Polster, Prokop,
Schröder, Haberstroh, Koželuh, Gleissner, Jordan, Tampe, Ullrich, Beer,
Stejskal, Stránský, Eichler, Mahrer, Stiegler, Liebscher, Schrenk, Ehnert,
Mohr, Steflik, Kirpal, Nosovsky, Herzog a Hahn.
A znovu tu byly nádherné zápasy se skvělými soupeři, včetně zahaničních. Jeden z prvních, který si přijel do Teplic pro porážku byl drážďanský Guts-Muts (31. srpna - 5:1), další
kluby brzy následovaly I. Vienna Wien, DFC Prag, Holstein Kiel, Hamburger SV, přičemž právě
zápasy v Německu s Holsteinem Kiel a Hamburger SV přinesly cenná vítězství - 10:1 v Kielu
a 3:1 v Hamburku.
TFK se postupně dostával do fotbalového podvědomí Evropy jako kvalitní a spolehlivý tým. V roce 1922 se dostal klub i do popředí zájmu fotbalového světa, svým odvážným podnikem. Cestou do Jižní Ameriky na
sebe strhl klub všeobecnou pozornost nejen u nás, ale i na stránkách zahraničního tisku. Jako první klub ze "starého" kontinentu se odvážil na
turné do vzdáleného "nového světa". Byl to právě TFK, kterému připadla
ta čest, změřit síly fotbalu Evropy se silou jihoamerických klubů. Akce byla
velkým úspěchem, ale zároveň velkou tragedií, která málem dovedla Koželuhův tým po návratu do vlasti, k rozpadu.

Cyklistická dráha a hřišti teplického DFC z roku 1896, později původní hřiště TFK 03
v Nákladní ulici za Bramschovou továrnou na droždí. Od roku 1910 se hřiště TFK 03
přestěhovalo na rok Dubské a Nákladní ulice. Ludwig Bramsch 1859 založil
v Teplicích drožďárnu a továrnu na žitný líh a likéry. Tato továrna produkovala droždí
ještě v 70. letech 20. století a všichni pamětníci si jistě vzpomenou na typický odér,
který provázel sledování zápasů teplického týmu, ať již to bylo TFK nebo později český
klub TJ Sklo Union.

TFK 03 v závěru sezony 1909

Modrobílí ve svých začátcích

Tepitzer FK 03 ve třetím roce své činnosti

Teplický tým - označován občas ve svých začátcích i za F.C.
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