Historie židovské kopané v Československu
O založení tohoto svazu bylo rozhodnuto v září 1921 na 12. sionistickém kongresu v Karlových Varech a svaz měl
své první sídlo v Berlíně. Následně v roce 1924 bylo ústředí přestěhováno do Vídně, v prosinci 1927 pak do Brna,
a o necelý rok později se vrátilo opět do Berlína. Vrcholovými akcemi tohoto sportovního svazu byly tzv. Makabiády,
sportovní hry židovské mládeže. Předchůdcem těchto byly Světové hry Makabi, jež se konaly v srpnu 1925 ve Vídni,
další pak v červenci 1930 v Antverpách, a třetí v roce 1933 hostila Praha. Myšlenka zorganizovat židovské hry po vzoru
olympiád byla vyslovena u příležitosti zasedání Světového svazu Makabi v roce 1929 v Moravské Ostravě, zároveň bylo
tímto jednáním přijato usnesení, že první Makabiáda se bude konat v roce 1932 v Palestině. Rok byl určen v souvislosti
s výročím posledního povstání židovského národa pod vedením Bar Kochby. Přestože do příprav vstoupila negativně
celosvětová hospodářská krize, poradou vedení Světového svazu Makabi v Praze (září 1931) bylo definitivně rozhodnuto
hry uskutečnit. A tak se první Makabiáda uskutečnila v Tel Avivu na jaře roku 1932, součástí této akce byly i soutěže
ve fotbalu.

Plakát z první Makabiády – 1932

Deﬁlé československého družstva

Další setkání židovských sportovců se uskutečnilo v dubnu 1935, místy konání se stal Tel Aviv a Haifa (přičemž zimní
Makabiáda proběhla v únoru v polském středisku Zakopane), zde však již fotbal na programu her chyběl. Třetí letní
setkání židovských sportovců se mělo uskutečnit opět v Tel Avivu v roce 1938, ale vzhledem k celosvětové politické
situaci a nástupu nacismu v Evropě se nakonec tato akce neuskutečnila. Druhá zimní Makabiáda se konala v únoru 1936
v Banské Bystrici, ale byla to již „labutí píseň“ těchto sportovních her. Na další sportovní setkání židovské mládeže došlo
až po skončení druhého válečného konfliktu – v roce 1950.

Vstupní brána na stadion, místo konání – Tel Aviv

Plakát ke druhé Makabiádě
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