Židovský fotbalový svaz
označených.“ Diskriminace Židů pak dále pokračovala různými dalšími výnosy a místními vyhláškami. Potlačováním
spolčovacích a sdružovacích práv Židů tedy šlo ruku v ruce s přímým likvidačním nátlakem na židovské spolky. Právní
cestu k definitivní likvidaci židovských spolků otevřelo nařízení Říšského protektora „O péči o Židy a židovské organizace
z 5. března 1940. ŽFS byl oficiálně zrušen a zanikl „de jure“ 30. června 1939, kdy byl vymazán ze Spolkového rejstříku
na základě výše uvedených rozhodnutí. Aniž bychom chtěli činnost tohoto svazu v kontextu s vývojem sportu v období
první Československé republiky jakkoliv přeceňovat, je nepochybné, že tento se svou aktivitou podílel na rozvoji
a zároveň i přispěl k pestrosti fotbalového života v zemi. Na kvalitě jeho činnosti se však negativně podepsalo nejen
to, že jednotlivé týmy musely mezi sebou překonávat velké vzdálenosti, ale i rozhodný postoj vůči profesionalizmu, což
se v konečném důsledku projevilo poklesem členské základny. V neposlední řadě se pod kvalitu činnosti podepsaly
i hospodářské krize na počátku a konci dvacátých let uplynulého století.

ŽFS – komb. Viktoria Žižkov a SK Meteor VIII 2:5
Hráno v květnu 1922 v Praze
A Židovské zprávy komentovaly takto:
První vystoupení V Praze nepřineslo sice židovskému mužstvu úspěchu, ale dojem, jež hra u diváků zanechala je velmi dobrý. Neuvěřitelná nedisciplinovanost několika moravských klubů zavinila, že židovské mužstvo musilo nastoupiti s 5 náhradníky. Bohužel nechápou dosud kluby, že židovské mužstvo, jež předstupuje před veřejnost, béře na sebe
mimořádné povinnosti: dokud však stojí v čele židovských sportovních klubů osoby, jimž jejich židovství je vedlejší,
neměl by žid. svaz takovéto závažné zápasy ujednávati. Tentokráte žid. svaz energicky zakročil a vyloučil několik hráčů z židovského sportu v republice Čsl. Hra byla, jak již řečeno, přes číselnou porážku, úspěchem. Bohužel, zdrželo
počasí mnoho diváků od návštěvy zápasu, k němuž však přihlíželo 1000–1200 diváků, z toho většina nežidovská! Židovské mužstvo hrálo v tomto sestavení: Neumann (branka), Hecht, Weiner (obrana), Frankll, Weissa Jancsi (záloha),
Rosner, Margo, Fischer Rup., Fischer Rud., Fischer Lud. Útok by lehký a bez průraznosti, pravá strana lepší. Ve 20. minutě získávají kombinovaní vedení, jež jim zůstává až do 6. min. II. poločasu. Pak vyrovnává Margo z podání Lud. Fischera. Ve 22., 23. a 26. minutě docilují komb. dalších 3 branek, na to střílí Rup. Fischer druhou branku. Tři minuty
před koncem komb. docilují krásnou ranou deﬁnitivního výsledku. Soudce Freimann dobrý.

ČsSF – ŽFS 5:1
Hráno 18. června 1922 v Brně
Týdeník Židovské zprávy okomentoval utkání takto:
Hra je kapitolou pro sebe a svědčí o absolutní neschopnosti svazového kapitána. Je mírně řečeno nezodpovědným postaviti hráče jako Mahler, jež je jistě dobrým sportsmane, ale do svazového mužstva nepatří. Přes nešťastné sestavení
bylo židovské mužstvo technicky soupeři rovnocenné a teprve po odstoupení zraněného brankáře ČsSF dospěl úspěchu. Uvidíme, zda funkcionáři se z této hry něco naučili a postaví napříště lepší mužstvo.

MLSz ČsAF – ŽFS 2:2
Informace z brněnského Sportu z 12. června 1923:
Minulou neděli sehrán byl zápas vybraných mužstev židovského a maďarského svazu. Ž.S.: Taussig – Feldmann, Fischer – Fischl, Reiner, Weisz – Rászo, Schwarz,
Obitz, Nikolsburger, Borger, tedy až na Fischla z pražského Hagiboru celá Makabi Brno. M.S.: Holly (PTE) – Meidlinger (Ligeti), Schultz (PTE) – Kovacsik (PTE), Hegyi (ESE), Kohut (PTE) – Gálik (Ligeti), Molnár (VAS), Müller (Ligeti), Priboj (MTE), Laczkó (ESE). V první polovině měl Ž.S. velkou převahu, vyniklo trio tří vnitřních. Goaly vstřelil Nikolsburger.
Ve druhém poločase hrálo mužstvo Ž. S. s malou ambicí, hlavně Schwarz dával znáti, že nechce hráti. Maďaři získávají
plus ve hře. Hrají obětavě a pěkně útočí. Již brzy po zahájení hry po poločase vstřelil Priboj pěknou ranou první branku. Pak zahodil Müller 11-metrový kop, přes to ale podaří se jim, když několik dobrých chancí nevyužili, ze scrumage
vyrovnati. Celkem mužstvo Ž. S. zklamalo, čekalo se od něho rozhodně více. U Maďarů dlužno se zmíniti o nadšené
hře, které děkuji za zasloužený nerozhodný výsledek. Přísně a dobře soudcoval Humpolík z Brna.
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