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Historie německé kopané v Čechách
Župa Severovýchod - Nord-Ost Gau
1. MOSC Mährisch Ostrau
5
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2. DSV Witkowitz
5
0
3. SK Oderberg
4
1
4. DSK Teschen
4
1
5. DSV Neu Oderberg
0
0
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Mistrovství II. třídy - Meisterschaft II. Klasse
1. SV Jägerndorf
2. DSV Troppau
3. DSV Trzynietz
4. FC Hertha Troppau
5. SV Neutitschein
Vyřazovací zápasy mistrů žup o titul amatérského mistra svazu:
1. kolo:
DSV Brünn - MOSC Mährisch Ostrau 6:4
DFK Reichenberg - DSB Schreckenstein 3:2
2. kolo:
DSV Brünn - RFK Reichenberg 4:1 DFC Budweis - DSB Eger 6:3
Finále: DFC Budweis - DSV Brünn 1:0
Do amatérského mistrovství ČsAF postoupili oba finalisté.

Brněnský Sport ze 16. srpna komentuje finále: "…Kdyby
byli brněnští Němci hráli alespoň pět minut tak, jako jsme
zvyklí vídati je jindy, rozhodně by je neminulo vítězství
a s ním i amatérské mistrovství německého footbalového
svazu. Ale to, co hráli v neděli na pisáreckém hřišti právě
v rozhodném utkání, bylo tak zmatené a tak ubohé, že se ani
věřit nechtělo to, že je ten obávaný DSV. Hosté z Českých
Budějovic nebyli o mnoho lepší, ale přes to dával tušit výkon
některých jejich hráčů, že ve svém kompletním sestavení jsou
dosti silným a rutinovaným mužstvem. Mnoho toho ovšem
také nedokázal, jsouce ve druhém poločase těžce hendicapováni zraněním svého brankáře… Konečně v 85. minutě se
podařilo jejich střednímu útočníku Pobelovi vstřeliti skákavým "bodlem" jediný goal matche. Obecenstva nebylo
mnoho, ale ten, kdo tohle neviděl, nemá čeho litovat…!
DSV: Herschöder - Pelikan, Lolo - Zickerdle, Tumpach,
Altmann - Wendy, Mann, Borger, Blaha
DFC: Hofhansel - Menzel, Kahrer - Prager, Hadraba,
Raudnitz-Gaffal, Greimer, Pobel, Dvořák, Strnad."
Amatérské mistrovství ČsAF:
I. kolo:
DSV Brünn - AFK Kolín
DFC Budweis - SK Viktoria Plzeň 2:2,
losem postoupil DFC Budweis
II. kolo:
DFC Budweis - DSV Brünn
Finále:
I. ČsŠK Bratislava - DFC Budweis

venskému
mužstvu vítězství v celostátním mistrovství. V této
době činilo výborné mužstvo DFC co mohlo, ohromný nápor
Bratislavy nedovedlo ale s efektivním úspěchem odvrátiti.
V druhém poločase přišel DFC více k platnosti a velmi nebezpečně útočil a výsledek toho se také dostavil. DFC zmenšil
dvěma ranami k tyči náskok na 3:2 a to přinutilo mužstvo
Bratislavy k novému náporu, ze kterého resultovala čtvrtá
branka, která mu zajistila zasloužené vítězství. Branky padly následovně: v 5. min. provedla Bratislava rychlý a krásný útok,
Šoral přešel během útoku do středu a k tyči dal první branku,
v 15. min. Príboj vyslal jednu ze svých obávaných ran. Brankář
mohl jen krátce odvrátiti a Poláček mu vrátil míč do sítě. V 20.
min. Uher střelil na branku, před kterou vzniklo scrumage, ze
které Príboj dobyl třetí branky. Po poločase byl DFC o mnoho
více útočnější a dvě krásné rány Pobela a Weiganda v 53. a 68.
min., které se odrazily od postranní tyče do branky. V 70. min
při prudkém útoku dostal Uher od backa DFC odražený míč,
střelil na branku a Šoral dorazil míč do sítě, čímž score zápasu
bylo uzavřeno. Pak ještě Uher zahodil nejlepší chanci zápasu
a brzy na to výborný soudce Plecitý z Kladna ukončil zápas…"

3:2

6:1

Takto popsal průběh finálového zápasu brněnský Sport ve
svém vydání 22. listopadu 1927.

4:2 (3:0)

"K významnému zápasu finále o amatérské mistrovství republiky nastoupila kompletní mužstva finalistů v sestavách:
I. ČsŠK: Hollý - Čulík, Mutnyan - Kaulich, Karačony, Träger Uher, Poláček, Príboj, Čambal, Šoral.
DFC: Hofhansl - Raudnitz, Kahrer - Prager, Wehrberger,
Greilm - Schulze, Weigand, Pobel, Dworschak, Thaut.
Byl to krásný zápas, ve kterém obě mužstva podala výkony
naprosto prvotřídní úrovně. V první půlhodině útok co útok šel
na branku mistra německého svazu, každý z nich neobyčejně
rychlý, technický, bezvadný a ukončený dobrou střelbou. Tak
padly v min.5.,15. a 20. tři krásné branky, které přinesly slo-

Vítěz amatérského Mistrovství I. třídy DFV - DFC Budweis
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