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ОСНИВАЊЕ
Некада давно у једној далекој земљи... хеј,
стани, стани, па није то та прича! Ово је прича о фудбалском клубу Партизан, а она није
баш тако стара и није се догодила у некој далекој земљи, већ у Србији, у нашем Београду!

Али не брини, и ова прича је веома лепа и занимљива, уживаћеш док је читаш.
Не верујеш?
Онда „начуљи уши“.
Фудбалски клуб Партизан основан је 4. октобра 1945. године на иницијативу групе партизанских официра, победника тек завршеног Другог
светског рата. Припреме за оснивање трајале су
неколико месеци, а најважнији корак било је такозвано свеармијско првенство на којем је учествовало и око 400 фудбалера, који су тада носили
униформе наше војске. Модерно речено, била је то
својеврсна аудиција за пријем у новоформирани
клуб и, наравно, најбољи међу војницима-фудбалерима били су позвани да постану играчи Партизана.
Око имена новог фудбалског клуба није било
много дилема, будући да су га формирали партизани логично је било да се назове Партизан.
Истог дана када је формиран фудбалски клуб
основане су и секције за атлетику, кошарку, шах
и одбојку. Настајала је једна дивна спортска породица – Југословенско спортско друштво Партизан...
Први председник Фудбалског клуба Партизан
био је Ратко Вујовић.
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ЛЕПО ЈЕ ЗНАТИ
У последњих седам и по деценија играчи Партизана одиграли су на хиљаде утакмица.
Многе од њих биле су незаборавне и изродиле хероје које памте генерације навијача.
А све је почело овако...

Своју прву утакмицу фудбалски клуб Партизан одиграо је два дана након оснивања, 6. oктобра
1945. године, против Наших
крила, тачније репрезентације Земуна. Партизан је победио са 4 : 2.
Прве голове у историји Партизана постигли су Силвестер Шереш и Флоријан Матекало.
Прву утакмицу Партизан
је одиграо у саставу: Чулик,
Чолић, Белеслин, Чајковски,
Ђурђевић, Шваљек, Шереш (Б. Михајловић), Атанацковић, Рупник, Божовић и Матекало. Тренер
је био чувени голман Фрањо Глазер.
Партизан је на наредних седам утакмица постигао чак 45 голова, а није примио ниједан! Какав
страшан тим је имао Партизан сведочи и податак
да су 1946. године сви његови првотимци играли за
репрезентацију Југославије!
Своју прву интернационалну утакмицу Партизан
је одиграо 20. октобра 1945.
године против репрезентације чешког града Прага и
изгубио са 4 : 1. Том мечу присуствовало је чак 7.000 гледалаца.
Партизан је први пут гостовао
у иностранству, 28.
Силвестер Шереш
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октобра у Банској Бистрици победио је репрезентацију Словачке армије са 3 : 1.

Тим Партизана

уочи утакмице у
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Банској Бистрици

Највише голова за Партизан у свим такмичењима постигао је Стјепан Бобек, невероватних 425! Иза њега су
Марко Валок са 411 и Мустафа Хасанагић са 355 голова.
Највише првенствених голова за Партизан постигao
je Саша Илић – чак 130!
Надимак „парни ваљак“
Партизан је добио 1952. године, када је у једној утакмици купа савладао Црвену звезду чак са 6 : 0!
Највише утакмица у црно-белом дресу одиграо
је Саша Илић – чак 875! Други на вечној листи је
Момчило Вукотић са 791 мечом.
Душан Влаховић је најмлађи првотимац и стрелац Партизана јер је 2. априла 2016. године мрежу
Радника из Сурдулице затресао са 16 година, два
месеца и пет дана. Уједно је и намлађи учесник
„вечитих дербија“, против Црвене звезде заиграо је
са 16 година и 30 дана.
Никола Нинковић је 2012. године постао најмлађи капитен у историји Партизана.
Филип Стевановић је најмлађи Партизанов играч који је постигао гол у неком европској утакмици.
Партизан је одиграо прву утакмицу у историји Купа шампиона (претече Лиге шампиона) у Лисабону против Спортинга 4. септембра 1955. године, а меч је завршен резултатом 3 : 3.
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Најубедљивију победу у европским куповима
Партизан је остварио 2009. године против велшког Рила (8 : 0), а најтежи пораз претрпео је 1970.
од Динама из Дрездена (0 : 6).
Више од 150 Партизанових играча до сада је
играло за репрезентацију.
ЗАНИМЉИВОСТИ

Играчи са највише утакмица у црно-белом дресу
1. Саша Илић 875
2. Момчило Вукотић 791
3. Никица Клинчарски 565
4. Милан Дамјановић 537
5. Благоје Пауновић 514
6. Љубомир Михајловић 512
7. Ненад Стојковић 492
8. Владица Ковачевић 487
9. Влада Пејовић 485
10. Стјепан Бобек 478
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