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Roku 1932 mûla Slavia
finále Stfiedoevropského
poháru na dosah ruky –
doma porazila Juventus
4:0 a postup se zdál b˘t
jist˘. Zfa‰izovan˘ italsk˘
tisk v‰ak vytvofiil pfied
odvetou atmosféru re-
van‰e. V Turínu byli
PraÏané cestou z nádra-
Ïí v otevfieném autokaru
provázeni eskortou kara-
biniérÛ, ale i tak napa-
deni shnil˘mi rajãaty

a vejci. Utkání pfied zhysterizovan˘m hle-
di‰tûm se vinou domácích podobalo víc
corridû neÏ fotbalu a vídeÀsk˘ rozhodãí
Miesz si s tím nevûdûl rady. Josef Laufer
reportoval ten horor z budky, chránûné
ozbrojenou stráÏí. KdyÏ byl ve 46. minutû
za stavu 0:2 Plániãka zasaÏen kusem zpe-
ãené ‰kváry do hlavy, slávisté opustili
hfii‰tû. Sudí jim dal zapravdu, ale pozdûji
to popfiel a direktoriát diskvalifikoval oba
soupefie. Bologna získala prestiÏní trofej
bez boje...

Strkanice mezi rozvá‰nûn˘mi hráãi a ãinovníky za asistence pofiadatelÛ a policistÛ –
i to se mohlo semlít pfii mezistátním utkání, zvlá‰tû kdyÏ byl v sázce prestiÏní
Mezinárodní pohár stfiedoevropsk˘ch fotbalov˘ch velmocí. Z na‰ich v pruhovan˘ch
dresech jsou u toho Karel Meduna, Karel Podrazil, Karel âipera a zcela vpravo
v bílém svetru Franti‰ek Plániãka. (âSR–Maìarsko 1:1 – 8. 9. 1929 na Spartû.)

KdyÏ se Vlasta Burian rozhádal s milovanou Spartou, zaloÏil ve Slavii zájezdovou
jedenáctku, která nesla jeho jméno. Obãas porazila i ligové t˘my. Na snímku z roku
1931 stojí zleva hokejov˘ reprezentant ToÏiãka, Puã, Pleticha, âapek, Burian, Seifert
a Reichardt, v podfiepu Plodr, znám˘ tenista Síba, ·ubrt a Hejma.

Viktoria ÎiÏkov v zimû 1932–33 na jedné ze sv˘ch saharsk˘ch expedicí. V Sidi-bel-
Abbès stojí zleva Polaneck˘, Zajíãek, Bára, Watzata, mezinárodní sekretáfi Kotek,
Benda, DoleÏal, Steiner, Mi‰kovsk˘, Moudr˘ a Such˘, pod nimi jsou Skoãdopole,
Kedles, PrÛ‰a, KouÀovsk˘ a Hru‰ka.

PraÏsk˘ duel Slavia–Roma v roce
1931 skonãil plichtou 2:2. Hrál se

bezprostfiednû po prÛtrÏi mraãen na
terénu, v˘mluvnû dokumentovaném

snímkem z titulní strany sportovního
t˘deníku Star.

PÛvodním hfii‰tûm AFK Vr‰ovice, pozdûj‰ích Bohemians, byl povûstn˘ Dolíãek
v tûsném sousedství Edenu. Roku 1932 klub pfiesídlil na nov˘ DannerÛv stadion. Nese
jméno jeho pfiedsedy a fieditele vr‰ovické záloÏny, kter˘ se mimofiádnû zaslouÏil
o v˘stavbu. Na obrázku je za severní brankou je‰tû volné prostranství, kde pozdûji
vyrostla vr‰ovická sokolovna. Jméno Dolíãku se ãasem pfieneslo i na nov˘ stánek.


