PŘESVĚDČIL NĚMCE O SAMOSTATNÉM ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ
Tvrdit o Josefu Rösslerovi-Ořovském, že je praotcem
českého sportu, není přehnané. Výstižně ho však
lze charakterizovat i anglickým výrazem all round
sportsman – neboli všesportovec. Byl totiž atletem,
veslařem, bruslařem, plavcem, lyžařem, šermířem,
tenistou, jachtařem, fotbalistou i vodákem… Všechna
tahle odvětví ovládal a v mnohých vynikal.

Koncem dvacátých let minulého století došlo v olympijském hnutí ke generačnímu střetu. Mladí funkcionáři – jak to bývá obvyklé – tvrdili o těch dříve
narozených, že jsou staří a nové době již nestačí.
Šedesátiletý Rössler se tak necítil, ale po kampani,
jež probíhala v tisku, byl natolik znechucen, že se
v roce 1929 všech funkcí vzdal.

Proto se roku 1896 podílel na založení Českého
výboru pro hry olympijské. Stalo se tak v restauraci U Černého koně na rohu Voršilské ulice a Ferdinandovy třídy, dnes Národní. Jako vlastenci mu při
každé příležitosti šlo o emancipaci českého národa
v Rakousko-Uhersku. Důkaz o tom podává například
článek sekretáře Svazu lyžařů Vítězslava Pavlouska
z roku 1908:

Tehdy se také neblaze projevilo jeho sportovní
bouřliváctví z mládí, kdy na jaře jako první vyplouval
v lodi a na začátku zimy první vyrážel na lyžích. Navíc
se k nashromážděným zdravotním potížím přidala
ještě bolestivá pakostnice… Když se však se zdravotními potížemi vyrovnal, napsal půl roku před smrtí
svým nástupcům v Československém olympijském
výboru smířlivý dopis s blahopřáním k úspěchu na
olympiádě v Los Angeles.
Zemřel jako třiašedesátiletý 17. ledna 1933 v podolském sanatoriu, na dohled od břehů Vltavy, klubovny
VK Blesk, Yacht klubu a Císařské louky, na níž soudcoval první fotbalové zápasy. Pohřben je na Vyšehradě v blízkém sousedství Karla Čapka, Olgy Scheinpflugové a Mikoláše Alše.

Němci na jednom z kongresů mezinárodní federace
lyžecké opět popírali českou samostatnost. Ukázali
jsme jim překlad z Palackého, že stavové čeští svobodnou volbou povolali Habsburky na královský trůn
český. Tvrdili jsme, že máme svůj sněm. Když ani
poté Němci nepřestávali, vytáhl Rössler z kapsy hrst
korun a ukázal na nich nápis „Franciscus Josephus,
imperator Austriae, rex Bohemiae, Hungariae etc.“ A
pak už věřili v samostatnost království Českého! Deset let před tím, než jsme ji v roce 1918 opět získali…
Pavlousek chválil Rösslera i za jeho diplomatickou obratnost: „Při jednáních v zákulisí držel krok
i s největšími milovníky truňku, neboť pil občas z
cizí prázdné sklenky, anebo truňkem nepozorovaně
zaléval květiny na příhodných místech kolem sebe...
I proto na kongresech získával odpůrce na svou
stranu! Navíc ovládal němčinu, angličtinu, francouzštinu, italštinu i ruštinu. Domluvil se také srbochorvatsky, polsky, norsky a švédsky!“
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SMUTNÝ OSUD VESELÉHO SOKOLA
Bedřich Šupčík, vítěz soutěže ve šplhu na olympiádě
1924 v Paříži, se zapsal do dějin českého sportu
jako první sportovec, jenž získal zlatou olympijskou
medaili. Jeho životní příběh je od samého začátku
plný zvratů. To, že se narodil českým rodičům v obci
nedaleko Vídně, není překvapující. V Rakousko-Uhersku žily a pracovaly tisíce našinců. Šupčíkovi byli
chudí, měli hodně dětí, a proto byli nuceni dát Bedřicha v útlém věku do opatrování k jeho tetě v Kvasicích u Kroměříže. On si však na moravském venkově zvykl, chodil zde do školy i do Sokola, tetičce
říkal maminko a k rodičům se už nevrátil. Sokolské
cvičení předurčilo celý jeho život, byť o tom sám
dlouho neměl ponětí.
Zisk devíti olympijských medailí našich gymnastů
v Paříži včetně Šupčíkova zlata je velice zajímavý
příběh. Sokolové totiž účast na olympijských hrách
dlouho odmítali. Vadilo jim, jak opakovaně tvrdili, že
„na nich jde pouze o honbu za rekordy a slávou, což
směřuje k vysilujícímu a nesmyslnému tréninku.“
V roce 1920 však názor změnili a na olympiádu do
Antverp gymnasty vyslali. Jednotlivci se však neprosadili a družstvo skončilo čtvrté. Zklamání, které
nastalo, je však vedlo k odhodlání, že na další olympiádě v Paříži 1924 budou úspěšní.
A devět medailí v Paříži toho
bylo důkazem.

Šupčík cvičil i na olympijských hrách v Amsterodamu 1928, kde skončil čtvrtý na bradlech a šestý
na hrazdě. Závod ve šplhu však v programu nebyl, takže zlatou medaili z Paříže obhajovat nemohl. Kariéru ukončil na mistrovství světa 1931 třetím
místem na kruzích a pátým na bradlech. Poté se
s rodinou přestěhoval z Brna do Prahy, do nuselské
sokolovny, kde pracoval jako sokolník. Po ukončení
kariéry vystupoval občas jako silák na exhibicích a
proslul i jako zábavný společník. Zpravodaj Sokolské župy severomoravské ze srpna 1934 líčil jeho
návštěvu v Litovli: Přijel k nám za obchodem, byl
zástupcem humpolecké továrny na látky. Denně
navštěvoval večer tělocvičnu a věnoval se výcviku závodníků. Jeho poznámky a vtipy zabraňovaly
únavě. (…) Po skončení jednoho závodu řekl náčelníkovi: „Tak ti, bratře, jménem ústředního topení,
gratuluji k úspěchu!“
Byl vždy veselý a společenský, dlouhé roky navštěvoval známou kavárnu Hlavovka na Vinohradech. Uměl
jednat s lidmi, a proto se nejspíš živil jako obchodní
cestující. Když si v padesáti letech přivodil první infarkt, po zotavení vyslyšel manželčino přání, aby se
odstěhovali do jihočeských Horosedel u Mirovic. Po
další srdeční příhodě odešel do invalidního důchodu, ale pobíral jen čtyři sta korun měsíčně, a proto požádal Státní výbor pro tělovýchovu a sport o
podporu. Se žádostí neuspěl, neboť Sokolové byli od
roku 1948 na indexu a komunistická strana uznávala
jen sovětskou fyskulturu. To, že je náš první olympijský vítěz nemocný a finančně strádá, nikoho nezajímalo. Nastoupil tedy u Československé pojišťovny,
po vesnicích získával nové klienty, až dostal třetí,
tentokrát poslední infarkt. Zemřel 11. července 1957
v Písku, nebylo mu ani devětapadesát let.
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