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Českobudějovický rodák Ing. Jan Arnold Palouš (1888 - 1971)
Víme, že byl členem týmu na turnaji v Chamonix, kde 23. ledna 1909 v utkání
Čechy - Francie dal náš první mezinárodní gól v rodící se historii české a československé hokejové reprezentace. Chlapík s rychlým tahem na hokejovou branku
si užil jízdy tramvají dosyta až ve svém novém bydlišti. Praha rodinu Paloušů přivítala v létě roku 1893. Z rodopisných poznámek je zřejmé, že již o pět let dříve
Jan A. Palouš přibyl do rodiny císařského báňského rady a jeho paní k pěti starším
sourozencům. Bylo to 25. října 1888 v Českých Budějovicích, na Lannově třídě
čp. 2. Otec se zde právě zabýval psaním zpráv ze svého podrobného výzkumu
schwarzenberských ložisek tuhy v oblasti mezi Bližnou a Přísečnou na Českokrumlovsku. Odbornou stať s názvem Die Graphitbergbaue im südlichen Böhmen pak publikoval
ve vídeňském Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, XLI, 1889.
Nejmladší ratolesti rodu se v Praze dostalo kvalitního vzdělání jak na gymnáziu, tak na pražské technice. Heraldikou krajiny jeho srdce však byla tužka, tenisová raketa, nebo hokejové mantinely a puk. Stal
se trojnásobným Mistrem Evropy - 1911 v Berlíně, 1912 v Praze a 1914 opět v Berlíně. Stříbro držel
v Mnichově 1913 a ve Stockholmu 1921, bronzovým olympionikem byl na VII. OH 1920 v Antverpách. K dobrému jménu čs. ledního hokeje dál přispíval nejen skvělým osobním přístupem k výchově
sportovního dorostu, ale napsal mj. i dvě pěkné knížky: Mušketýři s hokejkou (1955) a S hokejkou
po světě (1956). Přes značné výhrady režimu byl přece jen po svých sedmdesátinách oceněn titulem
Zasloužilý mistr sportu (1959). Redaktor časopisu Sport a hry, později deníku Prager Presse, překladatel, filmový režisér a hokejový reprezentant zemřel v Praze dne 25. září 1971.
V albu osobností 1. republiky se v kapitole Tělesná výchova a sport (1928) dočkal prvního krátkého
zhodnocení své sportovní kariéry v medailonku od Dr. Prokopa Bureše z čs. olympijského výboru, který zaznamenal: Jan A. Pallauš , redaktor Prager Presse v Praze. *1888 v Čes. Budějovicích. Trojnásobný mistr v hockeyi kanadském, člen národního mužstva českého a representačního mužstva československého. Na Olympijských hrách r. 1920 v Antverpách dobyl jako člen čsl. národního mužstva třetí
ceny, za Kanadou a Amerikou. Účastník řady turnajů v hockeyi bandy i v kanadském hockeyi o mistrovství Prahy, Čech, zemí Koruny České a Rakouska jako obránce anebo v útoku mužstva České Sportovní
Společnosti, S. K. Slavie a A. C. Sparty, s nimiž rovněž dobyl četných cen. Též v lawn-tennisu jako člen
Sportovní společnosti byl po řadu let držitelem mistrovství klubu.
Krásné vzpomínání na Ing. Jana Palouše zakotvil žurnalista Dr. Miloslav Jenšík do knihy Kronika českého hokeje 1894 - 2000 (Olympia, Praha 2001). Biogram nezapomenutelného sportovce nechybí ani
v encyklopedii Kdo byl kdo - naši olympionici (Libri, Praha 1999). U pokračování malých biografií
rodáků z jihu Čech se opět sejdeme zjara 2010. Těší se
Nástin rodu Paloušů

Jan Pallausch
c.k. nadlesní na panství Liběšice
Liběšice č. 1, zámek
oo
Anna Hineisz
* Pardubice
Karel Limp
statkář, dvůr Mstětice č.18
oo
Karolina Duras
* Praha

* změna příjmení 20.3.1932
** změna příjmení 5.9.1947
*** rod pokračuje rodinami synů
Dr. Radima Palouše:
RNDr. Jan, astronom *1949 Praha
RNDr. Martin, filozof *1950

Marie (Mizzi) *1873

Jan Pallausch
sládek, zámecký pivovar
Dorf a. d. Enns
kmotr všech budějovických
dětí bratra Aloise

m.JUDr. Ernst Fritz, sekretář. St. drah, Praha
děti: Ernestina *1902 Praha, Gustav *1904 Praha
Anna *1880
Gustav Alois Anton Palouš, Ing. *
*3.6.1881 České Budějovice, Biskupská 9
bytem Horní Černošice

Alois Pallausch
*1835 Liběšice 1, zámek
† 9. 5. 1914 Praha
báňský rada, c.k. vrchní
horní komisař v Budějovicích,
abs. K. k. Berg - Akademie
Leoben, koresp. říšského
geologického ústavu Vídeň,
člen Jednoty českých
matematiků v Praze
oo
Leopoldina Limp
*1849 Mstětice č. 18

Ferdinand Alexandr Jan, Ing.
*29.9.1884 České Budějovice, Lannova 2
bankovní rada Vídeň
oo 12. 9. 1917, Františka Volná
dítě: Olga *1918 Vídeň
Jana Marie
*2. 3. 1886 České Budějovice, Lannova 2
oo 20. 7. 1911 Karel Kvapil, Vinohrady (Praha)
Jan Leopold Alois Palouš (Jan Arnold) **
*25. 10. 1888 České Budějovice, Lannova 2
† 25. 9. 1971 Praha, redaktor a olympionik
oo Marie 1889 - 1974, učitelka
syn Radim *6.11.1924 Praha ***
PhDr., prof. a rektor UK Praha
filozof, žák Dr. Jana Patočky

Miloslav Trnka

