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Často se říká, ,,v hudbě je život Čechů", ale spíše by mělo platit ,, ve sportu byl, je a snad i

bude život Čechů". Platí to jíž od poloviny 19.století, od vzniku Sokola, později KČT,
sportovních veslařských, cyklistických, tenisových, atletických, fotbalových, hokejových,

ALE též lyžařských klubů. Spolkový a klubový Život se tak stal páteŤí veřejného,

společenského Života, pomáhal stmelovat a zviditelňovat český národ a přispíval i
emancipačnímu procesu novodobého ,,češství"' Proto je třeba vítat i historický výzkum této

poněkud opomíjené stránky českých moderních dějin, protože nejde jen o ,,sport", ale i
každodenní žtvot a příběhy tzv. obyčejných lidí, kteŤí se svými sportovními záLibami

vývářeli sociální a občanskou pospolitost, často bez ohledu na měnící se reŽimy fiejichž tlaky

vlastně sportovními aktivitami zmírňovali). Proto si cením původní a přínosné diplomové

práce Jana Veselého o historii lyŽařského oddílu LK Tatran Chodov, který oslavil nedávno

šedesáté výročí vzniku, ale vlastně navazuje i na úctyhodnou tradici chodského běŽeckého

lyžováni, budovanou od roku I9I2 domažlickými Sněhaři. Autor pouze v nezbytné míře a

věcně upozornil na počátky lyžařského spottu nás, aby pak hlavní pozornost věnoval

konkrétnímu tématu. Jen třeba opravit ,,|egrační" omyl (či překlep?) na str. 12: ,,větší čóst

vedená RÓsslerem a ořovslglm zasahovala..." (Josef Róssler-ořovský je jedna osoba' ne

dvě). Svým příspěvkem obohatil mapu dějin západočeského sportu a zvláště |yžování. Nejen

to' jeho práce má ucelenou koncepci, logickou strukturu' bohatý poznámkový aparát citaci a

odkazů, je čtivě a přehledně napsána, graficky dobře upravena (včetně kvalitních obrazových

příloh). Autor podstatně oživil a věcně doplnil svůj text četnými citacemi z regionáIního tisku

i klubových dokumentů. Využil také plně moŽností orální historie a rozhovory s pamětníky a

otganízátory lyžováni v kraji pod Čerchovem dostala jeho práce přesvědčivější a plastičtější

charakter.

Veselého studie není první ,,historicko-sportovní" praci na KHI ZČU Gá se konstatovat, Že

uŽ v tomto ohledu vytváříme na katedře určitý směr mikroregionálního bádání), ale zato patŤi

k nejlepším počinům v této oblasti výzkumu. Vyhovuje přitom náročným kritériím' kladených

na diplomové práce, a proto ji doporučuji k úspěšné obhajobě s hodnocením ,,výborně".
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