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O l y m p i j š t í  m e d a i l i s t é  a  f i l a t e l i e  ( 7 2 ) 
 
XXIII. OLYMPIJSKÉ HRY     LOS ANGELES 1984                (11. část) 
 
BASKETBAL                                                                                           Pokračování z minulého čísla 
 
PETROVIČ Dražen  
FM Z     CHORVATSKO    
  1995  ruční razítko „Cibona-Real Madrid“ (s podobou) používané v Záhřebu 9.3. 
   ruční razítko „Omaggio a D.Petrovič“ používané v Záhřebu 29.4. 
   ruční razítko „ Fierra di Losanna“ používané v Záhřebu 6.10. 
   dobročinná série se jmény Yv. 39W (39U/Y) Mi. 60 (58/62) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
USA – zlato v soutěži žen (družstvo ve složení Carol MENKEN-SCHAUDT,  
Lynette WOODARD, Cindy Jo NOBLE, Lea HENRY, Cheryl MILLER, Kim MULKEY,  
Teresa EDWARDS, Anne DONOVAN, Denise CURRY, Janice LAWRENCE,  
Pamela MCGEE, Cathy BOSWELL) 
 
Mezi členkami týmu Spojených stát ů je připomínána jednotliv ě:  
MILLER Cheryl  
FM Z  GRENADA-GRENADINY  
    1990          Yv. 1151 (1148/51)     Mi. 1334 (1329/34) 
 
FM Z  GAMBIA  1994          Yv. 1856 (1849/56)     Mi. 2151 (2139/54) 
 
 
HÁZENÁ 
 
JUGOSLÁVIE  – zlato v soutěži žen (družstvo ve složení Svetlana ANASTASOVSKI, Zorica  
PAVIČEVIČC, Ljiljana MUGOSA, Biserka VIŠNJIČC, Jasna PTUJEC, Mirjana OGNJENOVIČ,  
Mirjana DJURICA, Dragica DJURIČ, Jasna MERDAN, Svetlana KITIČ, Slavica DJUKIČ,  
Emilija ERČIČ, Ljubinka JANKOVIČ, Alenka CUDERMAN, Svetlana MUGOSA-ANTIT) 
FM Z  KAMERUN  1984 Yv. A336 (A335/8) Mi. 1056 (1055/8) 
  JUGOSLÁVIE  1984 Yv. 1961 (1955/62) Mi. 2081 (2075/82) 

                          (aršík s kuponem uprostřed) 
 
JUGOSLÁVIE  – zlato v soutěži mužů (družstvo ve složení 
Veselin VUJOVIČ, Mirko BASIČ, Zdravko ZOVKO,  
Zlatan ARNAUTOVIČ, Pavle JURINA, Mile ISAKOVIČ, 
Slobodan KUZMANOVSKI, Zdravko RADJENOVIČ, Momir 

RNIČ, Branko ŠTRBAČ, Dragan 
MLADENOVIĆ, Jovica ELEŽOVIČ, 
Veselin VUKOVIČ, Milan KALINA) 
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FM Z JUGOSLÁVIE  1984 Yv. 1961 (1955/62) Mi. 2081 (2075/82) 
                         (aršík s kuponem uprostřed) 
 
RUMUNSKO – bronz (družstvo ve složení Alexandru BULIGAN, Vasile OPREA, Alexandru FÖLKER,  
Nicolae MUNTEANU, Gheorghe COVACIU, Maricel VOINEA, Iosif BOROS, Dumitru BERBECE,  
Adrian SIMION, Gheorghe DOGARESCU, Vasile STINGA, Neculai VASILCA, Mircea BEDIVAN, 
Marian DUMITRU, Cornel DURAU) 
FM Z  RUMUNSKO  1984      mechanické razítko používané v Bacau 5 dne 14.8. 
 
VASILCA Neculai  
FM Z  RUMUNSKO  1984      mechanické razítko používané v Bacau 7 dne 14.8. 

 
VOLEJBAL  
 
ČINA – zlato v soutěži žen (družstvo ve složení Xilan YANG, Huijuan SU, Ling ZHU, Ying JIANG,  
Xiaolan ZHOU, Yanjun LI, Xiaojun YANG, Meizhu ZHENG, Yan LIANG, Rongfang ZHANG,  
Ping LANG, Yuzhu HOU) 
FM  Z  ČÍNA 1984 poštovní lístek pro připomenutí vítězství celého družstva 
    (reprodukce viz u gymnastika, Yanhong Ma) 
  TOGO  1996     Yv. 1459 (1459/67 s USA) Mi. 2429 (2427/39) 
 
ZHANG Ronfang  
FM Z  GRENADA  1995     Yv. 2576 (2570/7 s Hyman) Mi. 2970 (2964/71) 

 

 
 
 
 
 
 

 
USA – stříbro v soutěži žen (družstvo ve složení Paula WEISHOFF, Carolyn BECKER, Jeanne  
BEAUPREY, Kimberly RUDDINS, Flora HYMAN, Laurie FLACHMEIER, Susan WOODSTRA, 
Debbie GREEN, Julie VOLLERTSEN, Rita CROCKETT, Rose MAGERS, Linda CHISHOLM) 
FM Z  TOGO  1996     Yv. 1459 (1459/67 s Čínou) Mi. 2429 (2427/39) 
 
HYMAN Flora Jo   
FM Z  GRENADA  1995     Yv. 2576 (2570/7 s ZHANG ) Mi. 2970 (2964/71) 
 
USA – zlato (družstvo ve složení Dusty DVORAK, Christian MARLOWE, Rich DUWELIUS,  
Charles KIRALY, Paul SUNDERLAND, Craig BUCK, Marc WALDIE, Pat POWERS, Steve TIMMONS,  
Dave SAUNDERS, Aldis BERZINS, Steve SALMONS)  
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FM  Z  KAMERUN  1984 Yv. A337 (A335/8) Mi. 1057 (1055/8) 
  GAMBIA   1995 Yv. 1871 (1866/73) Mi. 2152 (2139/54 
  MALEDIVY  1985 Yv. BF105 Mi. BF107 (1107) 
 
KIRALY Charles  
FM Z  GUYANA 1996 Yv. 4190 (4184/92) Mi.  
 

 
 
 
 

 
VODNÍ PÓLO 
 
USA – stříbro (družstvo ve složení Christopher Taylor DORST, 
Jody CAMPBELL, Gary FIGUEROA, Kevin ROBERTSON, Craig 
WILSON, Douglas BURKE, Joe VARGAS, George Peter         
CAMPBELL, Tim SHAW, Andrew MCDONALD, John SIMAN,  
John SVENDSEN, Terry SCHROEDER) 
 
SVENDSEN John  
FM Z  GAMBIA   1995   Yv. 1872 (1866/73 s Fernandez) Mi. 2153 (2139/54) 
 
Spolková republika N ěmecko  – bronz (družstvo ve složení Thomas HUBER, Thomas LOEBB, Peter 
RÖHLE, Jurgen SCHRODER, Werner OBSCHERNIKAT, Santiago CHALMOWSKY, Armando  
FERNANDEZ, Rainer OSSELMANN, Roland FREUND, Rainer HOPPE, Frank OTTO, 
Dirk THEISMANN, Hagen STAMM) 
FERNANDEZ Amando  
FM Z  GAMBIA   1995   Yv. 1872 (1866/73 se Svendsen) Mi. 2153 (2139/54) 
 
 
MODERNÍ PĚTIBOJ  
 
ITÁLIE  – zlato, družstvo ve složení Pierpaolo CRISTOFORI, Daniele MASALA a Carlo MASSULLO 
FM Z  ITÁLIE  1984 poštovní lístek se jmény v přetisku 
   1987 ruční razítko s vyobrazením šampiónů, používané v Montelibretti 30.5. 
   1987  ruční razítko používané Coni v Římě 30.5. 
 
MASALA Daniele  – zlato v soutěži jednotlivců a zlato v soutěži družstev (družstvo viz výše) 
FM Z  ITÁLIE  1984 poštovní lístek se jmény v přetisku 
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BOX 
 
BARRY Kevin (Nový Zéland ) – stříbro ve váze polo-těžké do 81kg 
FM Z  TOGO  1985 Yv. A597 (A594/601) Mi. 1891 (1888/95) 
 
BIGGS Tyrell (USA)  – zlato ve váze super-těžké nad 91kg 
FM Z  LIBÉRIE   1997 Yv.  Mi. 1749 (1740/57) 
  NIUE  1984 Yv. 453 (450/4) Mi. 588 (585/9) 
  St. VINCENT 1996 Yv. 2955 (2951/9) Mi.  
 
BRELAND Mark (USA )- zlato ve váze welterové do 67kg 
FM Z  BHUTAN  1986 Yv. 721 (718/23) Mi. 971 (968/73) 
  DOMINIKA 1995 Yv. 1767 (1767/4) Mi. 1984 (1984/91) 
  LIBÉRIE   1997 Yv.  Mi. 1751 (1740/57) 
Union Islands / St.Vincent and Grenadines   1988 Yv. nekatalogizováno Mi.  
                     
FULGER Mircea (Rumunsko)  – bronz ve váze lehké welterové do 63,5kg 
FM Z  RUMUNSKO  1984      mechanické razítko používané v Bacau 6 dne 11.8. 
 
HILL Virgil (USA)  – stříbro ve váze střední do 75kg 
SHIN Joop-Sup (Jihokorejská republika)  – zlato ve váze střední do 75kg 
Bequias / St.Vincent and Grenadines   1988 Yv. nekatalogizováno Mi. 
 
HOLYFIELD Evander (USA)  – bronz ve váze polo-těžké do 81kg 
FM Z  SIERRA LEONE 1993 Yv. 1686 (1679/86) Mi. 1975 (1971/8) 

 
 

 
 
 

Pokračování příště                                                  Z italského originálu připravil Laco Kajaba 
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Štokholmskí hrdinovia  

 

 
   Atletické súťaže štokholmských hier mali okrem 
Thorpa, ktorému   sme venovali predchádzajúcu 
kapitolu, i ďalšie veľké postavy. Jedným 
z nezabudnuteľných sa stal Johannes Petteri 
Kolehmainen, prvý z galérie veľkých fínskych, v roku 
1912 ešte pod cárskoruskou vlajkou štartujúcich, 
vytrvalcov. V behu na 5000 m bol jeho najväčším 
súperom Francúz Jean Bouin. Kolehmainen ho    
porazil časom 14:36,6 min o jedinú desatinu sekundy, 
čo je na vytrvaleckej trati zriedkavosťou. Cieľová 
fotografia obletela svet a takmer po štvrťstoročí sa stala 
námetom kolumbijskej poštovej známky k III. národnej 
olympiáde Južnej a Strednej Ameriky, ktorá sa konala 
v roku 1935 v Barranquille. Vidíme ju na maximumkarte 
(1) z tej doby, ktorá tomuto, i dnes okrajovému, no 
zaujímavému druhu filatelie, nepriala. To je dôvod, 
prečo sú dnes podobné druhy vzácnosťou. I samotná 
známka je súčasťou na tie časy (ba i dnes!) veľkej série 
14 športových známok, ktorá bola v predaji iba niekoľko 
dní a dnes je ozdobou aukcií. Je v súčasnosti zároveň 
najdrahšou spomedzi všetkých športových a 
olympijských (a tých nie je, namôjdušu, málo!) 
známkových sérií. Najvyššia hodnota, mimochodom nie 
je na nej nič „športového“ ale skôr alegorický motív, 
akým je pre juhoamerické štáty kráľ andských výšav – 
kondor, bola vydaná v náklade 3000 kusov. Pre 
porovnanie: vrcholná hodnota prvej gréckej olympijskej 
série, s ktorou sme sa už zoznámili a ktorá je tiež 
vzácny kus, mala náklad 52 000 kusov. V oboch 
prípadoch išlo o vysokú hodnotu, za ktorú sa hádam dal 
odoslať expres – doporučene cez oceán i slon.  A v 
chudobnej Kolumbii, kde vtedy netiekli kokainové doláre 
takým tempom ako dnes, mali zrejme I filatelisti hlboko 
do vrecák. 
   V minulom roku si svojho hrdinu uctila i fínska 
poštová správa vydaním peknej známky k 100. výročiu 
jeho narodenia (2). Ja na nej zachytený v momente 
svojho víťazstva nad Bouinom. 
   Zlato na 5000 m nebolo jediným najcennejším kovom 
v Kolehmainenovej zbierke. Na dvojnásobnej trati 
porazil súperov o triedu, pred druhým  Louisom 
Tewanimom mal náskok takmer 46 sekúnd. Strieborný 
Američan bol, podobne ako Thorpe, Indián, no jemu 
medaila zostala. Ďalšie zlato získal slávny Fín 

v disciplíne, ktorá sa už roky nebehá ako olympijská – 
cezpoľnom behu na 12 km. A pridal i striebro v tej istej 
súťaži družstiev, kde Fínov porazili domáci vytrvalci. 
Svoju olympijskú kariéru zakončil tento Nurmiho 
predchodca o 8 rokov neskôr, keď sa po apokalypse I. 
svetovej vojny športovci vrátili na štadióny. Na VII. OH 
v Antverpách získal poslednú zlatú v najťažšej bežeckej 
disciplíne - v behu maratónskom. To už získaval svoje 
prvé vavríny i najslávnejší spomedzi slávnych - 
„mlčanlivý Fín" Paavo Nurmi.  
   Nie všetci olympionici mali to šťastie a mohli sa znovu 
stretnúť v športovom zápolení. Na štart sa už nikdy 
nepostavil nešťastný, o desatinu sekundy „len 
strieborný" Bouin. Držiteľ svetového rekordu v 
hodinovke sa nedostavil na posledné atletické preteky, 
ktoré sa konali v Helsinkách v prvých dňoch vojny. Ani 
v jeho neprítomnosti sa Kolehmainenovi útok na rekord 
nepodaril. Bouinova hodinovka „nepadla“. O niekoľko 
týždňov však na verdunskom úseku frontu padol veliteľ 
strážnej hliadky Jean Bouin (3). 
 
   Coubertinovo presvedčenie, sformulované do verša 
jeho Ódy na šport, za ktorú, ako sme spomenuli minule, 
dostal (anonymne) zlatú medailu v literárnej súťaži 
štokholmských hier, dostalo žiaľ, od vojenských pánov 
odklad. Ó šport, ty si mier – neplatilo pro Bouina, ani 
pre mnohých ďalších. 
                                          MUDr. Peter OSUSKÝ, CSc. 

Johannes Kolehmainen porazil v běhu na 5000 m  
o 0,1 s. Francouze Jeana Bouina. 
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Štokholmské zaujímavosti
   Při listovaní histórií 
olympijských hier 
nájdeme v každej kapitole 
tú či onú zaujímavú 
stránku. A keď zalistuje vo 
svojom materiáli filatelista, 
podarí sa mu nájsť i 
patričný kúsok, ktorým 
môže históriu vo svojom 
exponáte doložiť.  
   Veľký skok urobili za 
desaťročia, ktoré nás 
delia od OH v Štokholme, 
pravidlá zápasenia. Prísni 
Švédi mimochodom vynechali z programu hier 
voľnoštýliarske disciplíny. A aby sa nepovedalo, že sú 
zlí len na zápasníkov, nekonali sa ani boxerské súťaže 
– box bol v tých časoch v Švédsku zakázaný vôbec. Ale 
ani klasici to nemali ľahké. V gréckorímskom zápasení 
bolo len päť váhových kategórií (pre porovnanie – dnes 
ich je 10!). O čo menej zápasov – o to boli dlhšie. 
Pravidlá totiž nepoznali časový limit a muselo sa 
bojovať do konečného rozhodnutia. Vďaka tomu videli 
diváci najdlhší zápas olympijskej histórie. Bojovali 
v ňom Rus neruského mena Martin Klein s Fínom 
Alfredom Asikainenom. Proti svojmu súperovi (zo 
spoločného ruského družstva) nastupoval zranený po 
predchádzajúcich siedmich zápasoch, z ktorých tri trvali 
viac než hodinu a jeden 90 minút. Po prvej hodine 
zápasu povolili borcom trojminútovú prestávku, potom 
prestávku skrátili na jednu minútu a po ôsmej hodine 
ich zrušili vôbec. A keď po 11(!) hodinách získal Klein 
konečne víťazstvo, bol už tak vyčerpaný, že na druhý 
deň vo finále nemohol nastúpiť. A tak na známke 
Stredoafrickej republiky nájdeme olympijského víťaza 
„bez boja” Claesa Edwina Johanssona (akože inak – 
Švéda), no autor návrhu mu do finále musel súpera 
vymyslieť – alebo ide o momentku z I. kola? Okrem 
neho je do obrazu známky zakomponovaný i pohľad na 
štokholmskú radnicu, markantnú tehlovú stavbu na 
nábreží, ktorá je jednou zo štokholmských dominánt (1). 
   Štokholm zažil premiéru ukážkového športu, ktorý 
čaká na svoju súťažnú olympijskú premiéru viac než 
trištvrte storočia. A dočká sa jej o dva roky v Barcelone. 
Baseball bol ukážkovým športom i v rokoch 1936, 1952, 
1956, 1964, no nie a nie preraziť. Je pritom 
najpopulárnejším športom nielen v USA, ale dnes už 
i v Japonsku, kde ukázal džudu, kendu i zápasu sumo 
dávno chrbát. V roku 1939 si Američania pripomenuli 
sté výročie jeho „vynájdenia”. Na obálke prvého dňa 
použitia (2) je i meno jeho „otca”: bol nim Abner 
Doubleday a stalo sa tak v Cooperstowne. A práve 
v tomto meste sa pečiatkovala táto obálka, ktorá 
pripomenula zrod veci najmenej tak americkej ako 
Coca-Cola. Priznám sa čitateľovi, že ten druhý 
americký vynález mám veľmi rád, ale baseballu som na 
chuť neprišiel, hoci mi bol počas krátkeho pobytu 
v Japonsku prezentovaný denne na televíznom kanále, 

ktorý vysielal hodiny a hodiny len baseball. No, uvidíme 
v Barcelone. 
   Vráťme sa však opäť do Štokholmu. Záverečná 
bilancia hier bola viac než úspešná. „Odchádzali sme 
plní vďačnosti ku škandinávskym priateľom a s nádejou 
na olympijskú budúcnosť”, končí štokholmskú kapitolu 
svojich Olympijských pamätí Coubertin. Nadšenie 
poriadateľov i obyvateľov prekonalo všetky problémy 
a hry nakoniec skončili dokonca bez finančného 
schodíku. Zlatú si zaslúžili všetci organizátori a dostala 
ju za nich pani Wersallová, matka šiesti synov, ktorí 
všetci sa zúčastnili hier, dvaja najmladší ako spojky 
v organizačnom štábe! Do tabuliek sa síce nezarátala, 
ale je ukážkou prístupu k olympijskej myšlienke, ktorý 
bol pre OH 1912 typický. Niet sa čomu diviť, že si Švédi 
túto slávnu kapitolu olympizmu pripomenuli ešte po 
päťdesiatich rokoch príležitostnou pečiatkou. Jej 
motívom je atlét so zástavou (3), ktorého sme si na 
oficiálnej nálepke organizačného výboru vydanej 
v dvoch desiatkach jazykov, ukázali v jednej 
z predchádzajúcich kapitol.  
   Všetko sa zdalo byť na najlepšej ceste do olympijskej 
budúcnosti. Blížili sa oslavy 20. výročia obnovenia hier 
v roku 1914 a po nich ďalšie hry. Hry VI. Olympiády 
v Berlíne v roku 1916…               
                            MUDr. Peter Osuský, CSc. 
 
 
 
 
 
 

V roce 2012 vydala es tonská pošta 
p ř í leži tos tnou známku s  vyobrazením 
prvního estonského o lympi jského medai l is ty .  
T ím prvním medai l is tou by l  v  č lánku zmíněný 
zápasník  Mar t in  Kle in,  k terý  po nekonečné 
semif iná lové b i tvě  neby l  schopen do f iná lo-
vého k lání  nastoupi t  a  získal  „ jen“  s t ř íbro.  
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Berlín bol 
připravený… 

 

...na všetko. Športovci, ti šťastnejší, prežívali rok 1916, 
v ktorom sa mali konať hry VI. olympiády, v zákopoch a 
úspešné štokholmské vykročenie bolo krokom do 
prázdna. Čo mu však predchádzalo? Už v roku 1911 
boli na zasadaní MOV v Budapešti OH pridelené 
Berlínu a zároveň sa rozhodlo, že v roku 1914 sa bude 
v Paríži konať olympijský kongres. Mal byť oslavou 20. 
výročia obnovenia idey olympizmu, no prakticky 
Coubertinov duch sa programovo zameriaval do 
budúcnosti. Zdalo sa, že nad olympijským hnutím slnko 
nezapadá, i keď problémov bolo nemálo. 
Výročie historického zasadania Kongresu pre 
obnovenie olympijských hier na parížskej Sorbonne si z 
iniciatívy egyptského člena MOV A. Bolanakiho 
(pôvodom Gréka) pripomenuli športovými zápoleniami 
dokonca i na africkom kontinente. V Alexandrii ich 
propagovali peknou nálepkou, ktorá bola vydaná vo 
viacerých farbách a dnes je už pomerné zriedkavou (1). 
Samotný parížsky kongres nepripomínajú nijaké priamo 
k tejto príležitosti vydané filatelistické materiály. Keď si 
však prečítame čo-to o jeho priebehu, otvoria sa 
zberateľovi možnosti dokumentovať kongresové dianie. 
Coubertin predviedol zástupcom 35 národných 
olympijských výborov svoj návrh na olympijský symbol, 
ktorý dnes poznajú i ti, ktorí inak o sporte vedia málo. 
Bola to biela zástava s piatimi navzájom prepojenými 
kruhmi, symbolizujúcimi päť kontinentov: modrým za 
Európu, žltým za Áziu, čiernym za Afriku, zeleným za 
Austráliu (a Oceániu) a červeným za Ameriku. V plnej 
kráse olympijských farieb sa tento symbol, spolu s 
portrétom svojho autora objavil na haitskej známke (2) z 
roku 1940, hoci v „jednofarebnej verzii" ho filatelisti 
spoznali už skôr. 
Inak bol okrem iných veci na programe opäť problém 
účasti neslobodných národov, konkrétne Čechov a 
Fínov na berlínskych hrách. Rakúsky zástupca navrhol 
napriek predchádzajúcej dohode s Coubertinom, ktorý 
českú i fínsku účasť vždy podporoval, vylúčenie Čechov 
z kongresu. Sekundoval mu pri tom nemecky spojenec, 
no ich snaženie nebolo korunované úplným úspechom, 
hoci sa proti nim otvorene postavili len francúzski a 
švédski delegáti. Dvere do Berlína zostali poodchýlené, 
no politická situácia v Európe, pripomínajúca otvorený 
sud pušného prachu, týmto nádejam nepriala. A tak 
hoci kongres prijal viaceré zásadné otázky týkajúce sa 
programu hier, účasti žien i klasifikácie krajín, boli jeho 
závery zverejnené až po dlhých piatich rokoch. Nemeckí 
delegáti sa netajili optimizmom, že vojna, ktorá visela 
vo vzduchu, sa skončí ich bleskovým víťazstvom a o 
dva roky sa športovci novorozdeleného sveta môžu v 
Berlíne „pokojne" stretnúť. Ku cti britského delegáta 
Theodora Cooka treba poznamenat', že jediný reagoval 
návrhom na vylúčenie nemeckých zástupcov z 
Medzinárodného olympijského výboru.  Proti  návrhu sa 
 

však postavil sám Coubertin, ktorého idealizmus sa 
prejavil i v tom, že nechcel pripustiť rokovania o 
preložení hier a to dokonca v čase, keď pár týždňov po 
kongrese Nemecko okupovalo Belgicko a chystalo sa k 
rozhodujúcemu úderu proti jeho vlasti. Slnko, 
zapadajúce za Víťazný oblúk a poskytujúce 
nezabudnuteľný zážitok návštevníkom Paríža, ktorí v 
tom čase zablúdia na Champs Elyssés (3), zapadlo za-
krátko po kongrese nielen nad olympizmom, ale i nad 
Európou. Miesto streľby na olympijské strelnici padli 
štyri dni po skončení kongresu výstrely v Sarajeve... a 
zabili ,,nám" Ferdinanda (4). 
                          MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vlevo naho ře:  
Propaga ční  nálepka   
At le t ického svazu         
Německé ř íše   
Vpravo naho ře:  
Nálepka k OH 1916 
v Ber l ín ě   
V levo dole:   
Plakát  k  Národním 
hrám  1916 
v Amsterodamu, k terý 
bývá myln ě  považován 
za p lakát  k  OH 1916   
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cesty olympijskými dejinami 
ukončili výstrely v Sarajeve. Apo-
kalypsa I. svetovej vojny priniesla 
zmar dvadsiatich miliónov ľudských 
životov. Padli v nej i tisíce Slovákov 
a Čechov. „Nestřílejte, vždyť jsou 
tady lidi!" volal Švejk (1), no králi 
viedli vojnu a v zákopoch sa 
zomieralo. Starí Gréci odkladali 
kvôli olympij-ským hrám vojny, 
civilizované národy Európy to robili 
opačne. 

A tak sa do olympijského expo-
nátu dostávajú materiály, ktoré 
nemajú so športom nič spoločného. 
Dokumentujú však dobu, keď šport 
nebol mierom, ako po tom volal 
Coubertin. Lístky poľnej pošty 
prinášali utrápeným manželkám a 
matkám cenzurované správy z bojísk, no predovšetkým 
nádej. Veď ten ich ešte žije... a píše, že sa má dobre, že 
sa teší domov! Mnohí sa nedočkali. Lístok viac 
neprišiel... Upadajúce, ba neexistujúce „vlastenecké" 
city mali mobilizovať lístky s portrétmi ich výsostí 
spojencov. 

Okrem zlovestne pozerajúceho Wilhelma, cisára 
nemeckého s vykrútenými fúzami, na nás previnilo 
hľadí i František Jozef Habsburský (2), v „drese" 
ktorého bojovali naši dedovia a pradedovia. Namiesto 
olympijského kovu ich však čakalo v lepšom prípade 
„signum laudis" a v tom horšom hrob - ďaleko od 
domova. Počiatočné nádeje na rýchly vojenský úspech, 
ktorý očakávali nemeckí členovia MOV, keď v Paríži 
sľubovali zabezpečiť OH v Berlíne na rok 1916, sa 
rýchle rozplynuli. Rakúsko-Uhorské vojská obkľúčené 
už začiatkom roku 1915 v pevnosti Przemysl 
používali na spojenie s vlasťou leteckú dopravu až 
dovtedy, kým ich ďalšia ofenzíva neoslobodila z 
obkľúčenia. Filatelistom zostalo pár lístkov, na ktoré sa 
onehdy čakalo i v bratislavskej župe, kam bol 
adresovaný tento (3). Ten, kto ho písal, nakoniec peklo 
vojny prežil a cez jeho vnuka sa lístok dostal až do 
môjho exponátu. Je ťažko filatelisticky dokumentovať 
hry, ktoré sa nekonali. Mníchovský výtvarník, profesor 
Franz von Stuck vytvoril sériu desiatich návrhov na 
olympijské známky. K ich vydaniu nikdy neprišlo, a tak 
sa do súčasnosti zachovali len v malom počte - v 
podobe nálepiek (4,5). Veľkolepý, i keď architektonicky 
mylne koncipovaný štadión v Berlíne slávnostne otvorili 

te pred vypuknutím vojny, dňa 8. júna 1913, za účastí 
samotného cisára. Nízke, no o to rozľahlejšie tribúny 
však vzďalovali diváka od súperiacich športovcov až na 
280 metrov. Miliónová - a vlastne prvá gigantomanická 
olympijská stavba bola nakoniec zbúraná a po 20 
rokoch sa v Berlíne súťažilo na novom, modernom a 
účelnom športovisku, ktorého návrh vyniesol Wernerovi 
Marchovi zlatú medailu v architektonickej súťaži OH 
1936. To ale akosi predbiehame, hoci vlastne vidno, že 
dejiny sa v celej zlovestnosti mali po necelom štvrť-
storočí zopakovať. 

Berlín roku 1916 nebol mestom olympijským a je 
paradoxné, že nálepka, propagujúca mierové zápolenie 
športovcov sveta sa ocitla na pohľadnici nemeckého 
Červeného kríža, zisk z predaja ktorej bol určený 
obetiam vojny! Okrídlená Niké, bohyňa víťazstva, 
odovzdávajúca olivový veniec antickému olympionikovi, 
prekrýva jemný odtlačok „útvarovej" pečiatky 
delostreleckej batérie... (6) 

O smrti strieborného medailistu v behu na 5000 m na 
štokholmskej olympiáde Francúza Jeana Bouina sme už 
hovorili. Smrť si nevyberala. V Haliči padol čerstvý 
olympionik, maratónec Nejedlý, štvornásobný víťaz 
legendárnych pretekov Praha - Běchovice. Na bojisku sa 
skončil život nemeckého člena MOV baróna de 
Wenningen, ktorý si bol na 

 olympijskom kongrese v Paríži v predvečer vojny taký 
istý „bleskovým" víťazstvom nemeckých zbraní...  
                           MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc

                                                                                       


