
 
 
 
 
 
Karel KOŽELUH (1895 - 1950), 

 
profesionální mistr světa v tenisu a reprezentant 
Československa  ve fotbale a ledním hokeji se 
více než padesát let po své smrti dočkal 
nejvyššího uznání. V červenci byl uveden do 
Mezinárodní síně slávy (Hall of Fame) v 
americkém Newportu. 
 Národní muzeum uspořádalo v 
Pantheonu Národního muzea výstavu 

Koželuhových trofejí, která trvala od 28.6.06 do 28.7.06. Česká pošta připomene ukončení této výstavy použitím 
výplatního otisku na poště Praha 6. Olympsport přidá přítisk na CDV. Otisk bude používán pouze 28.7.06. 
 Karel Koželuh byl profesionálním mistrem světa v letech 1929, 1932 a 1937 a dlouhou dobu byl považován 
za nejlepšího tenistu světa. V letech 1947 až 1949 byl nehrajícím kapitánem československého Daviscupového 
teamu. Dvakrát startoval ve fotbalové reprezentaci Československa a reprezentoval i v ledním hokeji. V letech 
1923 a 1925 se zúčastnil mistrovství Evropy, ve druhém případě dokonce získal titul hokejového mistra Evropy.  
 Tragicky zahynul při autohavárii v Klánovicích v roce 1950. 
 
 
 
MISTROVSTVÍ SVĚTA VE VODNÍM SLALOMU, PRAHA - TROJA, 2.- 6.8.06. 
 
 Divoká voda, to je doména našich slalomářů. Medaile 
vozíme už od časů začátku tohoto sportu v polovině minulého 
století. No a kdo by ze sportovních fanoušků neznal jména 
Hilgertová, Polert, Šimek, Rohan, z těch starších Sodomka, 
Jirásek, Kný, Horyna, Polesná a skončili bychom u Felixe 
Brzáka, který jezdil nejen hladkou vodu, ale i vodu divokou 
právě v jejich začátcích. 
 Světová elita vodního slalomu se letos sejde v začátku 
srpna v Praze. Kromě našich si čáku na úspěch připravují určitě Slováci a Francouzi a pozadu nezůstanu ani 
Němci a řada dalších. Tak jako v mnoha druzích jiných sportů, i zde se celková úroveň neustále zvyšuje. Bude 
rozdáno celkem osm sad medailí a můžete tipovat, kolik jich zůstane doma. 
 Česká pošta vydala celinovou dopisnici s originální známkou v hodnotě 10.- Kč a v sobotu 5.8. bude pošta 
Praha 6 v Dejvicích používat znehodnocovací strojové razítko Postalia s uvedenou reprodukcí. Ze slalomářské 
historie je zde připomenuta Ludmila Polesná - Vebrová (1934 - 1990). A teď čtěte pozorně. Lída byla mistryní světa 
ve slalomu K1 v letech 1961,1963,1967,1969, ve sjezdu na divoké vodě 1969. Držitelka stříbrných medailí v 
soutěži jednotlivkyň ve slalomu 1971, ve slalomářských hlídkách 1963, 1965, 1967, 1969, 1971 a hlídkách ve 
sjezdu na MS 1965, 1967 a 1971. Bronzové medaile vybojovala ve sjezdu jednotlivkyň na MS 1963, 1971, jako 
členka hlídky na MS ve sjezdu 1963 a na slalomářském mistrovství světa 1975. Zúčastnila se olympijských her 
1972, kde na umělém kanále v Augsburku bojovali slalomáři poprvé o olympijské medaile.  
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