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O ly m pi 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 5 )  
 

XXIII. OLYMPIJSKÉ HRY     LOS ANGELES 1984                          (14. část) 
 
TENIS                                                                                                     (pokračování z minulého čísla) 
                                                  
 
GRAF Steffi (Spolková republika Německo) -  zlato v ženské dvouhře                
  GRENADA 1989 Yv. 1767 (1763/70) Mi. 1962 (1961/8) 
    1995 Yv. 2577 (2570/7) Mi. 2971 (2964/71) 
    1998 Yv. 3296 (3293/9) Mi.  
  GUINEA  1987 Yv. 847 (245/8+A225/6)  Mi. 1182 (1180/5) 
    1988 Yv. 864 (861/4+A231/2) Mi. 1218 (1215/20) 
    1988 Yv. 864 v BF Mi. BF316 (313/8) 
    1991 Yv. 925 (922/31+A253/60) Mi. 1326 (1322/39) 
     (s novými hodnotami) 
  GUYANA 1989 Yv. BF  Mi. BF40 
  (seznam národů, které získali medaili) 
    1996 Yv. BF174 Mi. BF 
    1996 Yv. 4188 (4184/92) Mi.  
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  LESOTHO 1988 Yv. BF59 Mi. BF57 (741) 
  NIUE  1987 Yv. 520/3 Mi. 713/16 
    1987 razítko prvního dne, používané v Alofi Niue, 20.10. 

1988 Yv. 536/9 (přetsk 520) Mi. 733/6 
  PARAGUAY 1986 Yv. 2260 (2254/60) Mi. 4035 (4029/35) 
    1986 Yv. MF2260a (5 hodnot a 4 kupony) 
      Mi. KF Kb4035 
    1987 Yv. 2314/9 Mi. 4147/52 
                                    (Yv. 2254/60 s přetiskem „Philatelie 87“ s portréty Becker a Graf),  
              (reprodukce viz XXV. Olympiáda, u tenisu, Boris Becker) 
    1988 Yv. 2373+2377(2373/7) Mi.4257+4261(4257/61) 

    1988 Yv. MF2377a Mi. Kb 4261 
    1989 Yv. MF1118a Mi. Kb 4302 
    1989 Yv. A1118 (A1114/8) Mi. 4302 (4298/302) 
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  PENRHYN 1988 Yv. BF79 Mi. 494 (493/4) 
    1988 Yv. BF79 Mi. BF81 (493/4) 
     (Yv. BF78a s přetiskem Graf a Mečíř) 
  St. VINCENT 1987 Yv. 991 (987/94) Mi. 1024 (1020/7) 

 St.Vincent and Grenadines 1988 Yv. BF25 (s Edbergem) Mi. BF 37 (614/5) 
     (reprodukce viz u tenis,Edberg) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
  SIERRA LEONE 1987 Yv. BF66 (65/6)  Mi. BF66 (65/6) 
    1988 Yv. BF88 Mi. BG89 (89/93) 
               (Yv. BF66 s přetiskem „Australia open / Graf – Edberg)   
    1988 Yv. BF89 Mi. BF90 (89/93) 
               (Yv. BF66 s přetiskem „French open / Graf-Zvereva“) 
    1988 Yv. BF91 Mi. BF91 (89/93) 
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               (Yv. BF66 s přetiskem „Wimbledon / Graf-Navratilova“) 
    1988 Yv. BF92 Mi. BF92 (89/93) 
                (Yv. BF66 s přetiskem „U.S. open / Graf-Sabatini“) 
    1988 Yv. BF93 Mi. BF93 (89/93) 
       (Yv. BF66 s přetiskem „Gold medailist Seoul / Graf-Sabatini) 
  TANZÁNIE 1989 Yv. 456 (456/9) Mi. 556 (555/62) 
  TOGO  1989 Yv. A657 (A657/8)   Mi. 2122 (2122/3) (s Mečíř) 
    1989 Yv. A657 v aršíku    Mi. BF328 (328/9) (s Mečíř) 

  TONGA  1988 Yv. 692 (689/92) Mi. 1030 (1027/30) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
STŘELBA 
 
CARLISLE Daniel „Terry“ Thomas (USA) – bronz v trapu 
FM Z  Grenada and Grenadines  1995 Yv. 1745 (1742/7) Mi. 2097 (2094/9) 
 
GIOVANNETTI Luciano (Itálie) – zlato v trapu 
FM  Z  ITÁLIE  1984 poštovní lístek s přítiskem jeho jména 
 
 

Z italského originálu připravil Laco Kajaba                                                                Pokračování příště   
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Kam z Antverp? 
 
   Antverpské hry boli 
vzpruhou, ktorú olym-
pijské hnutie povojno-
vých rokoch potrebovalo 
ako oživujúcu infúziu. 
Organizátori, štátne orgá-
ny i verejnosť olympij-
ského mesta urobili 
v krátkom časovom obdo-
bí, ktoré mali na prípravu 
hier k dispozícii. Kus 
poctivej práce. Bokom 
nezostala ani belgická 
pošta, ktorá hry propa-
govala masovým a dlhé 
mesiace trvajúcim používaním strojovej 
propagačnej pečiatky (1). Používali ju viaceré 
poštové úrady v Bruseli, Gente, Liége. Charleroi a 
samozrejme i v Antverpách. Okrem domicilu 
(názvu mesta) a dátumovej časti (kruhovej) sa 
vzhľadom na dvojjazyčnosť Belgicka líšia i 
textovou častou, ktorá je striedavo najprv flámska 
alebo valónska (francúzsky text). Aby sa nikto 
neurazil a aby sa Belgicko nedajbože pre poštovú 
pečiatku nerozpadlo... 
   A ešte jedna pekná tradícia vznikla práve v 
Antverpách: tradícia putovnej olympijskej vlajky. 
Belgický olympijský výbor venoval totiž vlajku, 
ktorú si odvtedy odovzdávali olympijské mesta 
ako symbol olympizmu. Haitskú známku, na 
ktorej sa olympijská vlajka po prvý raz objavila 
v roku 1940, sme ukázali v jednej z 
predchádzajúcich rubrík. 
   Keď sa antverpské hry v roku 1920 skončili, 
nebolo ešte jasné, kde sa športovci o štyri roky 
stretnú. Medzinárodný olympijský výbor 
rozhodnutie zatiaľ odložil. Kandidátov bolo 
nemálo, okrem iných Los Angeles, no 
predovšetkým Amsterdam, ktorý musel ustúpiť 
práve Antverpám. Záujem prejavili: Barcelona a 
Rím a isté obdobie sa s myšlienkou usporiadať hry 
zaoberali aj v Prahe. Vláda síce súhlasila. no 
problémom boli, ako to už býva, peniaze. A keď 
zišlo i z výstavby olympijského štadióna Obcou 
sokolskou zabudlo sa aj na úvahy o usporiadaní 
hier. 
   Pohľad do olympijskej histórie ukazuje, že 
všetci kandidáti sa skôr či neskôr dočkali. OH sa 
mali konať v roku, kedy si svet pripomenul 30. 
výročie kongresu na parížskej Sorbone, kde 
Coubertin obnovil myšlienky antického olympizmu 
a vzkriesil olympijské hry. I tak bola však 
Coubertinova žiadosť o pridelenie hier Parížu 
prekvapivou. MOV ju však podporil a sklamanému 
Amsterdamu pririekol ako bolestné usporiadame 
nasledujúcich, v roku 1928. Po 24 rokoch sa hry 
teda opäť vrátili do mesta na Seine s jej mostami 
a Notre Dame. Jej silueta je dominantou 
panorámy na jednej zo štyroch známok 
olympijskej   série   (2),   ktorou  sa, podobne ako 

organizátori    hier,    chcela    francúzska   pošta  
rehabilitovať za nezáujem, ktorý sprevádzal II. 
OH v roku 1900. Tu je na celistvosti, obálke 
doporučeného listu v tzv. mnohonásobnej 
frankatúre. Poštovné, zložené výlučne zo známok 
jedného druhu, je vždy filatelistický 
pozoruhodnejšie a často veľmi vzácne. 
   Podobne ako na prelome storočia, neobišlo sa 
prípravné obdobie bez kompetenčných a 
lokálpatriotických sporov. Išlo to tak ďaleko, že 
ťažko skúšaný Coubertin v zákulisí dohodol 
prípadné preloženie hier do Los Angeles, kde 
práve dokončovali veľkolepý štadión. Nakoniec 
nebolo treba amerického záskoku a v Colombes 
postavili moderný štadión pre 50 000 divákov. 
Obrázok štadióna s Víťazným oblúkom v pozadí a 
zdraviacim atlétom v popredí je námetom ďalšej 
olympijskej známky (3). Na rozdiel od dokonalých 
grafických miniatúr, ktoré zanechali v našich 
zbierkach antverpské hry, treba konštatovať, že 
francúzska pošta sa kvalitou tlače 
nevyznamenala. Známky tlačené dvoma farbami 
v dvoch fázach (najprv „rámček“ a potom vlastný 
obraz) poznačili nepresnosti tlačiarov, a tak 
nachádzame výrazné posuny obrazu do rámčeka 
so vznikom nepotlačených bielych častí (4). A my, 
filatelisti, sme už takí, že nás namiesto poriadne 
vytlačenej známky nadchne kdejaký nepodarok ... 
A ešte potom frfleme na tlačiareň, ako to robím 
práve teraz ja! Tomu vravím nevďak, veď keby 
neexistovali odchýlky a chyby tlače, chýbalo by 
nám korenie našich zbierok! Len ten, čo už 
prepadol filatelistickej vášni, je ochotný prezrieť 
stovky a stovky rovnakých exemplárov v nádeji, 
že sa mu podarí nájsť taký „pekný“ posun, ako sa 
podarilo nájsť mne. 
   A ešte jeden dovetok, pokiaľ ide o olympijský 
pozdrav, ktorý môže pripomínať pozdrav 
nacistický. Ako vidíme, bol tu skôr ako Hitler, ba 
aj skôr, než ho urobil oficiálnym Mussolini. To , že 
sa dnes nepoužíva, je možno následok 
diskreditácie tohto gesta hnedou totalitou. Nemá 
s ňou však nič spoločné a duch olympizmu je s 
každou totalitou v príkrom protirečení. 

                     MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc. 
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 Prvá olympijská dedina 

 

      Organizačný 

výbor olympijských hier 

v Paříži (1) bol poverený 

Medzinárodným olym-

pijským výborom 

zabezpečit pozvanie 

účastnických krajín hier. 

Mohol tak urobit' podľa 

vlastného uváženia, 

MOV mu ponechal voľnú 

ruku. A tak sa stalo, že 

do Paríža boli pozvaní 

všetci bývali spojenci 

Nemecka, nie však 

Nemecko samotné. Brázda nenávisti, ktorú vyorala 

minulá vojna, bola hlboká. Francúzska vláda sa 

domnievala, že by nemohla zaistiť bezpečnost' 

nemeckých športovcov. 

   Na hrách sa tak zúčastnilo „malé'' Maďarsko, 

reprezentované športovcami, ktorí skutočne hájili 

svoje národne farby. Atletický zväz vydal k 

parížským hrám i peknú propagačnú vinetu (2). S 

„novým" československým dresom sa na svojej 

tretej olmypiáde lúčil už 39-ročný oštepár Mór 

Kóczán, rodák z Čilizskej Radvane, ktorý sa po 

vzniku ČSR aktivne zapojil do domáceho športového 

života v drese bratislavského PTE a pražskej Sparty. 

Kóczán súťažil už na hrách v Londýne v roku 1908 a 

v roku 1912 v Štokholme získal dokonca bronzovú 

medailu - pre Uhorsko. Tento všestranný vrhač, 

ktorý súťažil pri prvom štarte na OH v Londýne v 

hode diskom, guľou i oštepom, bol v rokoch 1922-

25 čs. rekordérom v hode oštepom (55,57 m). Bol 

pritom, a to je pozoruhodné, kalvínsky duchovný. V 

Paríži mu osud nežičil, nehodil kvalifikačný limit (50 

m) a do finále nepostúpil. 

   Okrem olympijských známok a pečiatok, ku 

ktorým sa ešte vrátíme, vyšli pri príležitosti Vlll. OH 

i celiny. Išlo o poštové lístky dvojakého druhu: 

oficiálne, ktoré vydala francúzska pošta, a 

polooficiálne, ktoré vyšli zo súkromnej iniciativy po 

ukončení hier. Bola to séria tzv. obrázkových 

poštových lístkov, ktorých jedna strana bola určená 

pre adresu a krátké správy, a rubová (z hľadiska 

olympijského filatelistu vlastně lícna) strana niesla 

obrázok niektorej z olympijských disciplín. Poštová 

správa povolila natlačiť na lístok 15-centovu známku 

z vtedy masovo používanej série s portrétom Louisa 

Pasteura (3) - a prvá obrázková olympijská cenina 

bola na svete. Bolo ich vlastne osem druhov a 

postupne sa s niektorými z nich zoznámime. Tá prvá 

nám móže pripomenúť právě Móra Kóczána - jej 

námetom je oštepár (4). Náklad tejto emisie lístkov 

nebol veľký, takže nečudo, že sú dnes  už  poměrně 

  vzácné. Rovnako vzácnou je i obálka 

organizačného výboru hier (1), ktorá niesla v záhlaví 

znak mesta Paríža vo francúzskych národnýoh 

farbách. Týchto obálok bolo použitých tisíce, no 

končili zväčša v odpadových košoch ako nepotřebný 

papier a konečný efekt je ten, že dnes sú rovnako 

vzácné ako spomínané lístky. 

   V praxi sme práve demonstrovali dve typické 

možnosti vzniku vzácného filatelistického mate-

riálu, zdanlivo protikladné, no v konečnom efekte 

podobné. Tretí, nemenej dôležitý faktor, je 

popularita určitého zberateľského odboru medzi 

filatelistami. Ide vlastne o realizáciu zákonov trhu, 

ktoré v plnom rozsahu platia i vo filatelii. Pri inak 

rovnakých východiskových parametroch (náklad 

známok či hojnost použitia pečiatky) je drahší ten 

materiál, o ktorý sa uchádza viac zbe- rateľov, teda 

je „zbieranejší". 

   Konkurencia množstva záujemcov zvyšuje ceny a 

znižuje výskyt materiálu. Ťažký chlebík máme práve 

my, filatelisti, zbierajúci ce- losvetovo populárny 

námet olympijský. Tých, čo zbierajú napr. 

významné postavy juhoamerickej literatúry či 

kaktusy na známkách, je oveľa menej. Podobné je 

to i pri zbieraní známok určitých krajín, keď sa tie 

blízké, za humnami ležiace, stávajú vzácnými práve 

preto, že ich tu mnohí zbierajú. 

   Parížské hry vošli do dejin jedným prvenstvom: 

časť športovcov bola ubytovaná v drevených 

domčekoch v okolí štadióna v Colombes. Prvá, hoci 

skromná a nekomfortná „olympijská dedina" bola na 

svete! Bola v nej dokonca i pošta a v nej sa 

používala ručná příležitostná pečiatka COLOMBES - 

VILLAGE OLYMPIQUE, ktorá dnes už tiež patrí k tým 

vzácnym (5). Vznikla tak tradícia olympijských 

dedín, ktoré sú v súčasnosti neodmyslitelnou 

súčasťou hier. Mnohoposcho- dové vežiaky však 

majú s tou prvou „drevenou dedinou" společné len 

málo. 

                                MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc. 
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 Nurmiho olympiáda  
   Olympijský oštep Móra Kóczána, 

o ktorom sme hovorili 

v predchádzajúcej kapitole našej 

olympijskej histórie, letel v Paríži 

naposledy. Oštepár sa stal 

námetom vinety, ktorú vydal 

organizačný výbor VIII. OH (1). 

Obraz vinety zachytáva pohľad na 

dominanty dejiska hier, ako ich 

poznáme z dovolenkových 

pozdravov: chrám Sacre Coeur, 

ktorého biele veže a kupola zdobia 

Montmartre, veže, Notre Dame a v 

pozadí všadeprítomná eiffelovka. 

Na rozdiel od centra, ktoré je 

čiernej farby, je okraj zelený, 

oranžový, hnedý alebo fialový. Existujú však aj 

ďalšie varianty, medzi nimi červená, olivová, 

žltozelená a iné. 

   Propagácii hier slúžili okrem poštových známok i 

strojové pečiatky, ktoré používali viaceré parížske i 

mimoparížske poštové úrady. Jednou z bežnejších je 

pečiatka PARIS DEPART (2), lebo poštou, ktorá ju 

používala, prechádzalo v tých časoch veľké 

množstvo zásielok. I napriek tomu je však, pri stále 

stúpajúcej popularite zbierania olympijského 

námetu, táto pečiatka stále hľadanejšia. To viedlo 

ruku falšovateľa, ktorý si chcel „prilepšiť“ na konto 

menej skúsených zberateľov. Jeho snaženie 

neuniklo bdelému oku odborníka (3), a tak sa 

môžeme na detektívov zahrať aj my. Falzum, ktoré 

sa pred pár rokmi šírilo predovšetkým v Nemecku, 

odkiaľ som ho vedome ziskal, sa líši vo viacerých 

znakoch od originálu. Predovšetkým falšovateľovi 

„nevyšlo" písmeno „L“ v OLYMPIQUES i prvé „L" v 

JUILLET. Celkový pohľad na originál i falzum nás i 

bez lupy presvedčí, že je odtlačený hrubšie, zatiaľ 

čo falzum je až príliš dokonalé a má čisté línie, čo sa 

pri rotujúcom pečiatkovacom valci docieli len 

výnimočne. 

   Pohľadnici s originálnym, pravým odtlačkom 

pečiatky (2) však budeme našu pozornosť venovať 

ešte chvíľočku. Celkom dole pri strednej deliacej 

čiare nachádzame podpis muža, ktorý sa stal 

legendou nášho športu - hoci nikdy v nijakom športe 

zvlášť nevynikal. Je to podpis Jozefa Laufera, 

športového novinára a rozhlasového reportéra, 

ktorý sa desaťročia zúčastňoval na všetkých veľkých 

športových udalostiach a stal sa tak chodiacou 

históriou nášho športu. O tom, že podpisy slávnych 

osobností nezvyšujú filatelistickú hodnotu takýchto 

pohľadníc, som sa už zmienil. No ich historická a 

dokumentačná hodnota môže byť značná, a tak sú 

vítaným spestrením každého exponátu. 

   Dosť však „detektívky“ a poďme na škvarovú 

dráhu štadióna v Colombes. Tam žiarila a oslepovala 

hviezda Paava Nurmiho, ktorý svoju antverpskú    

zbierku    troch    zlatých    a    jednej    striebornej 

 rozšíril - o ďalších päť zlatých! Tesne pred hrami 

utvoril tento, bežecký fenomén v Helsinkách 

v rozpätí jednej hodiny dva svetové rekordy – v 

behu na 1500 a 5000 m. Tento neuveriteľný výkon 

mal logické pozadie. Časový rozvrh atletických 

súťaži na VIII. OH totiž určoval, že finále týchto 

behov sa v Colombes pobeží 

v polhodinovom odstupe. Protestujúci Fíni „vyhádali 

nakoniec hodinu a päť minút. A Nurmi to dokázal. 

Dokázal zvíťaziť a v prvom behu, na 1500 m utvoril 

dokonca olympijský rekord. Na päťtisicovke mu bol 

ťažkým súperom jeho krajan Vilho Ritola, ktorý 

dokonca viedol, no Nurmi ho nakoniec o jediný 

meter zdolal. Nad tým istým vytrvalcom zvíťazil 

Nurmi i v cezpoľnom behu na 10 000 m, no už s 

náskokom 1:24,6 min. a spolu s ním a 

Liimatainenom získal svoju štvrtú zlatú v rovnakých 

pretekoch družstiev. Piatu si potom odniesol zo 

súťaže družstiev na 3000 m. 

   Atlét, ktorému už za života postavili pomník, 

mohol v Paríži získať aj šiestu zlatú, vedenie fínskej 

výpravy ho však na 10 000 m nenominovalo. Nurmi 

údajne v čase konania týchto pretekov na znak 

protestu s týmto rozhodnutím bežal túto trať na 

vedľajšom ihrisku sám so stopkami v rukách a 

dosiahol na vtedajšie pomery neuveriteľný čas 

29:58 min. Zlato takto získal konečne aj Ritola a to 

v novom svetovom rekorde za 30:23,2! 

   Fínska známka s Nurmiho pomníkom vyšla až po 

jeho smrti a už sme ju v našej rubrike ukázali. A tak 

je zaujímavým paradoxom, že si fínskeho bežca prví 

uctili na známke - v Turecku. Jeho socha bola 

predobrazom bežca na známke (4) vydanej k 

Balkánskym hrám už v roku 1940. Na tejto tureckej 

známke niet však o Nurmim ani zmienky a len 

skúsené oko zberateľa a znalca dejín športu 

rozpozná, kde sa turecký grafik inšpiroval. Na 

francúzskej celine, o vzniku série ktorej sme písali 

minule, je bezmenný atlét (5). Dejiny však spájajú 

parížsku olympiádu predovšetkým s mlčanlivým 

Fínom... 

                          MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc. 
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     Rozlúčka s tenisom 
   Strojová propagačná pečiatka OH 

1924 sa používala už od konca roku 1923 

(1) na ôsmich parížskych poštových úradoch a 

tiež v Lyone, Bordeaux, Le Havre, Lille, Marseille a 

vo Versailles. Niektoré sú dnes veľmi vzácne a ak je 

súčasne použitá i olympijská príležitostná známka, 

je radosť filatelistu nad týmto nálezom ozaj veľká. 

   Tenis bol súčasťou programu olympijských hier od 

ich prvej reprízy v roku 1900 v Paríži a práve na 

VIII. OH sa v tom istom meste konal olympijský 

tenisový turnaj na dlhé desaťročia naposledy. 

Príčinou bola nepochybne začínajúca komer-

cionalizácia tohto krásneho športu, ktorá, hoci v 

dnešných reláciách dojemne skromná, znamenala 

narušenie ideálov najčistejšieho olympizmu, ktorých 

bol práve Coubertin vyznávačom. Zaujímavým 

poznatkom z histórie antických hier je však v svetle 

týchto skutočností fakt, že i vtedajší víťazi boli, hoci 

nepriamo, za olympijský triumf odmeňovaní. A nešlo 

len o odmenu v podobe oslavnej básne či sochy, 

ktorú smeli postaviť priamo v Olympii tým 

najslávnejším... Ba ani novodobý víťaz maratónu z 

OH 1986 v Aténach Grék Louis neodišiel nasucho.  O  

bohatú  nevestu s venom síce prišiel, lebo už bol 

ženatý, ale od pyšných spoluobčanov  a  rodákov  sa  

mu dostalo i hmotného ocenenia. Nezomrel ako 

chudobný pastier, akým bol, keď sa postavil na štart 

olympijského maratónu. 

   Tenis sa postupne stával stále populárnejším a s 

tým pokračovala i jeho komercionalizácia. A je 

paradoxné, no zároveň chvályhodné, že na jej 

vrchole sa našiel človek, ktorý rozťal gordický uzol 

protirečenia medzi športom a peniazmi. Juan A. 

Samaranch tak prelomil bariéry chrániace 

chátrajúcu zrúcaninu čistého amaterizmu. 

   Vráťme sa však do 

Paríža dvadsiatych 

rokov. Tenis ovládli 

Američania a preto 

neprekvapí, že všet-

kých päť zlatých 

putovalo do USA. 

Svoje slovo do pora-

dia však povedali i 

Francúzi, ktorí vyslali 

na olympijské kurty 

svojich neskôr legen-

dárnych tenisových 

mušketierov. Boli nimi 

Herni Cochet, Jean 

Borotra,  Jacques 

Brugnon a René 

Lacoste. Meno toho 

posledného nesie 

dodnes svetoznáma 

firma         vyrábajúca 

  potreby  pre  tenistov, odtlačok výplatného stroja 

ktorej zdobí jej populárny emblém - krokodíl (2). Ich 

veľkým súperom sa v blízkej budúcnosti stal vtedy 

mladý Jan Koželuh, prvý veľký československý 

tenista-profesionál, ktorý však v Paríži vypadol v 

dvojhre i štvorhre mužov priskoro. A keďže neuspel 

ani jeho partner, starý mazák Ladislav Žemla, ktorý 

získal v zmiešanej štvorhre na predchádzajúcich OH 

našu jedinú „letnú“ medailu, bola naša rozlúčka s 

olympijským tenisom neveselá. O to radostnejšie 

bolo naše znovuzrodenie po 64 rokoch v Soule. Do 

mojej zbierky sa z Paríža kľukatými cestami 

filatelistickými dostal pozdrav Jana Koželuha (3) a 

už spomínanou pečiatkou poštového úradu v 

olympijskej dedine adresovaný „p. kaderníkovi", 

ktorý je vzácnou pamiatkou na tohto veľkého 

športovca. Že by už vtedy patril k veci dokonalý 

dizajn hráča? Nuž, aj Noah má iste kaderníka. 

   Striebro, ktoré získala v ženskej dvojhre pre 

Francúzsko Vlastoová, pripomenulo slávne časy 

Suzanne Lenglenovej, ktorá na predchádzajúcich 

hrách získala dve zlaté. Božská Suzanne bola 

nepochybne inšpiráciou autora olympijskej celiny - 

obrázkového poštového lístka (4). Svedčí o tom 

nielen dlhá, skladaná sukňa - tenis sa hral dokonca 

„s dlhými rukávmi“, ale i páska vo vlasoch, ktorá 

bola pre Lenglenovú typická. Vo svojej dobe bola 

triedou sama pre seba, no v Paríži už nehrala a 

neskôr pomerne mladá zomrela. Bola prvou 

hviezdou v diadéme, v ktorom nasledovali až po 

mnohých rokoch ďalšie, ktoré pohli ženský tenis k 

moderne a do budúcnosti. Mená ako Kingová, 

Evertová, Navrátilová či Grafová rozšírili cestu, na 

ktorú vykročila práve ona. 

                               MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc. 


