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ב-11 בספטמבר 1943 היה לנו יום כדורגל גדול. שיחקנו נגד מעון X.  כאשר התייצבנו, נתנו לקבוצה
היריבה זכות קדימה בכניסה למגרש. הם זכו למחיאות כפיים סוערות. ואז נכנסנו אנחנו בריצה
והתקבלנו במחיאות כפיים מחרישות אזניים. זה לא היה קרב קל, אבל אנחנו ניצחנו 2:0. אך הקרב
עוד לא הסתיים, כי היה עלינו לשחק נגד מעון XVII  שעלה עלינו בהרבה מבחינה גופנית. הם הובילו
במחצית הראשונה 1:0 , אבל במחצית השנייה התהפך הגורל. החלוץ המרכזי שלנו הכניס תוך זמן
קצר שער שיוויון. שתי דקות לפני סיום המשחק הכניס אותו שחקן שער נוסף ואנחנו ניצחנו. קיבלנו

דיגלון כפרס.
כתב: אלפונס הלצלמכר, מעון XII  "גמדים", נערים בני 10-12 

(יליד 1930, אוסטריה, נשלח עם אמו לגטו טרזיינשטאט בפברואר 1943, ומשם לאושוויץ 
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"קסרקטין דרזדן גדוש אנשים, מעליית הגג עד לחצר. גם
מחט לא תעבור ביניהם. במגרש מתרוצצים ארבעה-עשר
שחקנים. מתנהל משחק בין הטבחים לעובדי מחסן
ההלבשה... בקהל רעש ומהומה. הוא כבר קרוב לשער,
בועט, אבל שוער הטבחים תופס את הכדור באוויר. הקהל
מתלהב וסוער...   המשחק נגמר. הקהל מתווכח בלהט,

חוזר למגוריו.  
 כאן נשאלת שאלה, מה היה אילו נבחרת הגטו הייתה
משחקת בתחרויות הליגה הצ'כית. נכון, בכל מודים כולם,
היא לא הייתה טובה יותר מקבוצה ממוצעת בליגה
הארצית, אולי אף נמוכה יותר. אבל מה בכך, בטרזין אנו
בתוך גטו סגור, מופרד על-ידי חומות עבות מן העולם.
מחסן ההלבשה, משטרת הגטו, הטבחים, אלה קבוצות

הליגה הנלחמות על אליפות הגטו".
                                                     מתוך עיתון הבנים

"וודם" (אנו מובילים, בצ'כית )
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הסיבוב השביעי של ליגה טרזין 
"המחלקה לטיפול בנוער" נגד "בוהמיה"

 6:5
"קבוצת "בוהמיה" עלתה למגרש עם שני
שחקנים חסרים שיצאו בטרנספורט
מטרזין. קבוצת "המחלקה לטיפול בנוער"
עלתה בהרכב מלא. למרות זאת לא שיחקה
טוב. ההגנה עשתה שגיאות אותן ניצל
במלואן "הטורף" מאהרר, שהראה כחלוץ
מרכזי שהוא משהו. אך המזל בגד
בבוהמיה כאשר מאהרר נפל ושבר את

ידו..."
מתוך עיתון הבנים "רים,רים,רים", גיליון

מס' 13
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סיבוב עשירי ליגה טרזין
 חשמלאים – פראג 7:3 

 קאדר – הגיבור פראג 6:1
 הגיבור טרזין – גננים 5:4

 מחסן ביגוד – מחלקה לטיפול בנוער 9:3
 טבחים – מחלקת העבודה  7:1

מגיעים בשישייה בלי טאוסיג. שתי הנבחרות מתחממות. בסוף מגיע טאוסיג. שחקני מחלקת העבודה
בעליונות, אבל שחקני המגן של הטבחים מונעים מהם לבעוט לשער.... טאוסיג (ממחלקת העבודה)
משחק נפלא. בדקה 16 מכה יפה על שער של מחלקת העבודה.... בדקה 20 ראאך (חלוץ) מטר לפני
השער ונותן שער ראשון. ...בדקה 1 של המחצית השנייה שער למחלקת העבודה, אבל השוער עוד לא
הגיע והשופט אינו מכיר בשער..... מחלקת העבודה נחלשים. וייס תופס יפה. מחלקת העבודה
איטיים, ולכן מפסידים את הכדור. ...הטבחים ביתרון, בדקות הבאות נותן ראאך שער שישי ושביעי.
ב-30 ו-33 יורה מחלקת העבודה לקורה ובסוף בדקה אחרונה נותן שער כבוד.השחקן הטוב ביותר

במגרש היו וילדה שיק וראאך. השופט היה טוב.
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סיבוב תשיעי של ליגת טרזין
מחלקת העבודה - "הגיבור" פראג 4:2

פראג-וינה 6:1
המחלקה לטיפול בנוער – "הגיבור" טרזין 1:14

המשחק התקיים ביום ד' והיה זה יותר קומדיה מאשר
משחק. המחלקה לטיפול בנוער היו על העליונה בצורה
מוחצת וכל השחקנים להוציא את ברידא ומאהר הבקיעו
שערים. ברידא למרות ששיחק בהתקפה לא הבקיע שער
ומאייר לא החליף את העשירייה. המחלקה לטיפול בנוער

שיחקו טוב ועל "הגיבור" טרזין מוטב שלא נדבר.
כתב: איוואן פולק (עיתון הילדים "קמרד")
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הסיבוב התשיעי של ליגת טרזין
"החשמלאים" נגד "ספרטה" 4:1

"משחק זה נועד להיות מעניין ומלא
פעילות. הבטחה זו אכן קוימה; כבר
בדקות הראשונות מתחו שתי הקבוצות את
יכולותיהן עד הקצה. בתחילה המשחק היה
מאוזן, אך הוא נעשה יותר ויותר סוער
לאחר תקיפה גסה של מאהרר את

טאוסיג..."
מתוך עיתון הבנים "רים,רים,רים", גיליון

מס' 14
 
 


