Historie židovské kopané v Československu
Ignác „Naci“ FISCHER
(*7. 12.1913 Wien – †???)
Původně hráč vídeňské Austrie a Hakoah Wien, který
hrál v roce 1935 v SK Slezská Ostrava, později působil
v ŽSK Hagibor Praha. Do terezínského ghetta přišel
v roce 1941 a patřil zde mezi nejlepší hráče fotbalové
ligy. V roce 1943 byl deportován do koncentračního
tábora Osvětim, kde se dočkal osvobození.

Fischer vpravo, vlevo Klauber záběr je z utkání, sehraného pro propagační účely německé správy ghetta

Richard JOKUTTI (???)
Fotbalista rakouského původu, který hrával za vídeňskou Austrii a stejně jako jeho kamarád Ignác Fischer hrál v SK
Slezská Ostrava. V roce 1942 se dostal do terezínského ghetta, kde zářil v tamní fotbalové lize.
René Edgar TRESSLER
(*14. 6. 1927 Strakonice –???)
S fotbalem začínal v roce 1938 v žácích AC Sparta Praha, odtud přešel nuceně do SK Slovan Praha VII, a později
do dorostu ŽSK Hagibor. V roce 1942 odešel do terezínského ghetta, zde hrál v mládežnickém týmu, v roce byl deportován
1944 do Osvětimi. V únoru 1945 přežil pochod smrti do Buchenwaldu, kde byl 11. 4. 1945 osvobozen a 20. 5. 1945 se
vrátil zpátky domů do Prahy. V roce 1965 odešel do USA, kde žil a působil ve Washingtonu jako překladatel a tlumočník.
V USA působil také jako fotbalový rozhodčí.
Zdeněk KUMMERMANN, známý také pod přezdívkou Kumr
(24. 1. 1903 Praha – 1944 Majdanek)
S fotbalem začínal v SK Slavia Praha, propracoval se až do prvního mužstva a zde hrál v letech 1925–1928, v tomto
období 2x reprezentoval ČSR, 1x amatérský výběr země:
14. března 1926 – Wien – Rakousko 0:2
28. října 1926 – Praha – Itálie 3:1

Kummermann v běhu času

Později, 15. května 1942 byl deportován do terezínského ghetta, odtud do koncentračního tábora v Lublinu a zde
v roce 1944 zemřel. Přesné místo a datum úmrtí se nepodařilo zjistit ani dohledat v dokumentaci koncentračních táborů
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