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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 8 )  

 
XXIV.  OLYMPIJSKÉ HRY     SOUL 1988                                    (2. část) 
 
LEHKÁ ATLETIKA 
 
DANNEBERG Rolf (NSR) – bronz v hodu diskem 
(filatelistický materiál viz XXIII. Olympiáda) 
 
DELOACH Joe (USA) – zlato v běhu na 200m 
FM Z  St. VINCENT 1990 Yv. 1185 (1185/8) Mi. 1539 (1539/42) 
     (spolu s Ereng) 
 
DRECHSLER Heike (NDR) – stříbro ve skoku dalekém, bronz v běhu na 100m a bronz v běhu  
           na 200m v soutěži žen 
(filatelistický materiál viz XXV. Olympiáda, kde získala zlato) 
 
ELLIOTT Peter (Velká Británie) – stříbro v běhu na 1500m a stříbro ve štafetě na 4x100m 
FM Z  NIKARAGUA 1992 Yv. 1690 (1687/93)  Mi. 3153 /3150/6) 
     (viz reprodukce u Rono) 
 
ERENG Paul (Keňa) – zlato v běhu na 800m 
FM Z  GUYANA 1989 Yv.  Mi. 2578 (2577/95) 
              (jméno na okraji dvou bloků série Motýle, přetisk ve zlatě a stříbře) 
  St. VINCENT 1990 Yv. 1185 (1185/8) Mi. 1539 (1539/42) 
     (spolu s Deloach, viz reprodukce) 
 
GAUDER Hartwig (NDR) – bronz v chůzi na 50km 
(filatelistický materiál viz XXII. Olympiáda) 
 
NSR – bronz ve štafetě na 4x400m 
FM Z  GRENADA 1988 Yv. BF 209 (208/9) Mi. 218 (217/8) 
 
GRFFITH JOYNER Florence (USA) – zlato v běhu na 100m, zlato v běhu na 200m, zlato ve štafetě   

                                   na 4x100m a stříbro ve štafetě na 4x400m v soutěži žen 
FM Z  AIUTAKI  1988 Yv. 472 (472/5) Mi. 638 (638/41) 
  ANTIGUA a BARBUDA   1996 Yv. 2030 (2030/3) Mi. 2354 (2354/7) 

BARBUDA 1998 Yv. 1741 (1741/4) Mi 
    (přetisk Antigua Yv. 2030)  

Středoafrická republika   1989 Yv. 805 (803/5)+A381B Mi. 1357 (1355/8)  
(aršík ze série a BF 457 (455/8) 
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   DOMINICA 1996 Yv. 1971 (1967/75) Mi. 2166 (2153/70) 
  GAMBIA  1995 Yv. 1853 (1849/56) Mi. 2148 (2139/54) 
  GUYANA 1988 Yv. 2050UC (2050UB/UE)   Mi. 2494 (2492/9) 
     Yv. BF 20G (20E/H) Mi. BF44 (41/50) 
     (s okraji ve zlatě a stříbře) 
    1989 Yv. medaile národů s fotkami   Mi. BF42 
     (reprodukce viz u Lewis, lehká atletika) 
    1994 Yv. 3374 (3372/4) Mi.  
    1995 Yv. 3818 (3816/23) Mi. 
    1996 Yv. 4166 (4166/7 v MF) Mi.  
  LAOS  1994 Yv. 1123 (1121/3) Mi. 1398 (1396/8) 
  MALEDIVY 1992 Yv. 1482 (1480/7) Mi. 1740 (1738/45) 
  MONGOLSKO 1989  Yv. 1681 (1680/3) Mi. 2075 (2074/7) 
  NEVIS   1992 Yv. BF47 Mi. BF45 (668) 
  PARAGYAY 1989 Yv. MF A11123a Mi. Kb 4308 
    (kupon dole, u hodnoty s Gross, plavání, viz reprodukce) 
    1991 Yv. MF a1198a Mi. Kb 4536 
                          (Yv. MF A1123a s přetiskem „Partecipation de Germania Unidada“, kupon dole) 
   St. VINCENT/GRENADÍNY    1992 Yv. 739B (739A/E) Mi. 937 (932/43) 
     (štafeta s Ashford) 
  TANZÁNIE 1994 Yv. 1341 1336/43 Mi. 1579 (1574/81) 
    1995 Yv. BF  Mi. BF300 
     (spolu s Joyner-Kersee) 
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HEROLD Jens-Peter (NDR) – bronz v běhu na 1500m 
FM Z  NIKARAGUA 1992 Yv. 1690 (1687/93)  Mi. 3153 (3150/6) 
     (viz reprodukce u Rono) 
 
 
IVAN Paula (Rumunsko) – zlato v běhu na 1500m a stříbro v běhu na 3000m v soutěži žen 
FM Z  RUMUNSKO 1988 Yv. BF200 (199/200) Mi. BF25 (4513/6) 
    1988 Yv. Mi. 4513 (4513/6) 

1995 poštovní lístek „85` Atletica“ 
    (viz reprodukce u XXIII. Olympiádě, Melinte, lehká atletika) 
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JACKSON Colin (USA) – stříbro v běhu na 110m překážky 
FM Z  GRENADA/GRENADÍNY  1992 Yv. 1300 (1298/02) Mi. 1539 (1535/44) 
    (viz reprodukce u XXIII. Olympiádě, Velká Británie, lehká atletika) 
  DOMINIKA 1992 Yv. 1419 (1418/21) Mi. 1586 (1584/91) 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
JOYNER Jackie (USA) – zlato ve skoku dalekém a stříbro v sedmiboji v soutěžích žen 
FM Z  GAMBIA  1996 Yv. 2163 (2160/8) Mi. 2405 (2402/19) 
  GRENADA 1989 Yv. 1763 (1763/70) Mi. 1961 (161/8) 
    1995 Yv. 2574 (2570/7) Mi. 
  GRENADA/GRENADÍNY   1989 Yv. 975 (972/5) Mi. 1118 (1111/8) 
    1996 Yv. 1928 (1925/8) Mi. 2279 (2276/9) 
  GUYANA 1995 Yv. 3817 (3816/23) Mi.  
  KEŇA  1995 Yv. 634 (628/36) Mi. 658 (640/63) 
  PALAU  1996 Yv. 915 (905/24) Mi. 1074 (1064/83) 
 
 
Z italského originálu přeložil Laco Kajaba                                                             Pokračování příště   
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V šľapajach Bonacossu
   Aj rodina olympijských filatelistov má svojho praotca. 
Hovorili sme už o ňom, o talianskom športovcovi, 
funkcionárovi, členovi MOV a filatelistovi Albertovi 
Bonacossovi. A sme radi, že prvý muž 
olympijského hnutia súčasnosti Juan Antonio 
Samaranch (1) patrí tiež do našej rodiny. Bol to 
práve on, ktorý plné pochopil význam filatelie 
ako prostriedku šírenia myšlienok olympizmu i 
priateľstva budujúceho mosty medzi zberateľmi 
zo všetkých kútov sveta. 

Vráťme sa však o pár desaťročí späť, keď sa v 
Barcelone pripravovali majstrovstvá sveta v 
sporte, ktorý je u nás takmer neznámy, no na 
lberskom polostrove má už polstoročnú 
tradíciu. Ide o hokej na kolieskových korčuliach, 
obdobu pozemného hokeja, ktorý sa však hrá na 
asfalte, a nie na zelenom trávnatom koberci. 
Barcelona však vtedy súčasne hostila i ďalšie, z 
hľadiska histórie športovej filatelie skutočne 
priekopnícke podujatie. Bola ním prvá výstava 
športovej filatelie. Príležitostná propagačná 
obálka pripomínala obrazovou časťou i 
pečiatkou obe podujatia (2). A hoci ide o 
relatívne „mladú“ pečiatku (čože je to 
štyridsiatka!), je v súčasnosti taká vzácna, že sa 
stala objektom záujmu falšovateľov. Čitateľov 
môžem ubezpečiť, že tá, ktorú vidia na 
vyobrazení, je pravá... 
   A takmer neprekvapivo, v svetle jeho súčasných aktivít 
na podporu športovej filatelie, pôsobí informácia, že 
jedným z organizátorov výstavy bol vtedy ešte mladý, no 
zápalistý filatelista - J. A. Samaranch. Výstava sa skončila 
úspešne a započala tradíciu, ktorá sa v krajine budúcich 
olympijských hier udržuje dodnes. 
   No ani Bonacossovi rodáci nezaspali, a tak sa v roku 
1952 stretávajú v Ríme vtedajší poprední zberatelia 
športových známok, aby pod patronátom Talianskeho 
olympijského výboru ukázali to najvzácnejšie zo 
zúbkovaných pokladov športovej filatelie. Talianska 
pošta vydala peknú príležitostnú známku a používala aj 
dva typy ručnej príležitostnej pečiatky. Na obálke (3) 
nachádzame i prídavnú ručnú propagačnú pečiatku s 
termínom výstavy a nálepku s legendárnou rímskou 
vlčicou s bratmi Romulom a Rémom, ktorých odkojila. S 
malou úpravou sa tento motív stal oficiálnym 
emblémom nezabudnuteľnej rímskej olympiády v roku 
1960. 
   Zaujímavý je fakt, že v texte známky i pečiatky sa 
hovorí o športových známkach. Teda nie o olympijských. 
Prečo? Dnešný zberateľ môže len spomínať na časy, keď 

olympijské známky vydávala len usporiadajúca krajina, 
pripadne si svoje olympijské triumfy pripomenul 
Uruguaj (1924, 1928), či vydaním známok financovalo 
cestu športovcov na OH do Amsterdamu Portugalsko v 
roku 1928. To boli do poslednej predvojnovej olympiády 
v Berlíne jediné emisie „neusporiadateľskej“ krajiny. A 
hoci si prvé povojnové hry, ktoré sa konali v roku 1948, 
pripomenuli viaceré poštové správy a do roku 1952 
pribudlo opäť pár kúskov do zbierok k ZOH či OH 1948 a 
1952, ich celkový počet bol taký malý, že nestačil na 
vytvorenie štandardného exponátu. I u nás vyšli prvé 
známky, venované olympijským hrám, až v roku 1956! 
   Športové známky však malí už dlhú tradíciu. Okrem 
prvej olympijskej série z roku 1896, ktorú vydali v kolíske 
olympizmu v Grécku, vyšlo v ďalšom polstoročí nemálo 
pekných a vzácnych emisií k rôznym (predovšetkým 
národným) športovým podujatiam, akými boli u nás 
sokolské zlety, inde majstrovstvá sveta či Európy, 
kontinentálne a regionálne hry (napr. Balkaniády, 
Juhoamerické či Stredoamerické hry). Z tých sa už dali 
tvoriť pekné, zväčša motívové exponáty. 
                                                     Dr. PETER OSUSKÝ, CSc. 
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Amsterdam  
sa dočkal 
   Hlavné mesto krajiny tulipánov a veterných 
mlynov (1.) - Amsterdam sa o usporiadanie 
hier uchádzal už v r. 1920, no vtedy ustúpil 
Antverpám. Nečakaná žiadosť baróna 
Coubertina o pridelení VlIl. OH v roku 30. 
výročia historického kongresu na Sorbone 
Parížu potom predĺžila čakanie na hry o ďalšie 
štyri roky. Sám Coubertin však požiadal členov 
MOV, aby nasledujúce IX. OH pririekli 
Amsterdamu a ti svojho predsedu, napriek 
protestom z Talianska a USA, ktorých 
kandidatúra sa odložila až na rok1932, plne 
podporili. Amsterdam tak dostal na prípravu 
hier plných sedem rokov. 
   Zdalo sa, že úspešnej príprave hier nestojí 
nič v ceste. Do prípravy hier však zrazu zasiahli 
cirkevne kruhy, ktoré napadli „pohanský" ráz 
hier. Nuž, keď ich starí Gréci v r. 776 pred 
Kristovým narodením založili, ťažko mohli 
zakladať kresťanské podujatie. S tým istým 
„pohanským" zdôvodnením ich v r. 394 n. l. rímsky cisár 
Theodózius I. zakázal. Obmedzenosť a tmárstvo 
dokážu, ako vidieť, preklenúť stáročia. „Má snáď táto 
olympiáda mať na svojom konte rekord v ľudskej 
hlúposti?", pýtal sa Coubertin. Problémy, i ten s úverom, 
sa však nakoniec prekonali a verejná zbierka vyniesla 
dostatok prostriedkov na výstavbu štadiónu. 
   Pre propagáciu i finančnú podporu hier priniesla 
nezanedbateľný príspevok i holandská pošta. Na 
atypickej, no zaujímavej „olympijsko-krajinárskej" 
celistvosti vidíme tri hodnoty z osemkusovej série 
príležitostných poplatkových známok (1), v prospech 
organizačného výboru sa tak schádzali sumy v 
jednotlivosti neveľké (1 až 3 centy), no vzhľadom na 
veľký náklad olympijskej emisie predsa len významné. 
Séria bola „obchodné úspešná a na rozdiel od tej 
antverpskej, ktorú urobili vo vojnou vyčerpanom Belgicku 
vysoké príplatky (33 až 100 % nominálnej hodnoty) 
nepopulárnou, svoj cieľ splnila. I tak sa, ako zrejme vždy 
a všade, našli kritici. 
   Inak však svoje propagačne úlohy plnila vzorné. 
Okrem prvých, skutočne moderných motívov na 
známkach (dovtedy boli „normou" antické alebo aspoň 
antikizujúce prvky) používala hlavná pošta v dejisku hier 
niekoľko mesiacov strojové propagačnú pečiatku (2). A 
do tretice - počas hier dostávali zásielky z miesta ich 
konania ručnú pečiatku zvláštneho, päťuholníkového 
tvaru (3). Tri používané pečiatky sa líšili číslami 1, 2, 3 v 
jednom z cípov päťcípej hviezdy. A ešte jedna 
pozoruhodnosť: pečiatky 2 a 3 sa okrem bežnej čiernej 
farby odtláčali výnimočne i vo fialovej. Pri príležitosti hier 
vydali viaceré nakladateľstvá pekné olympijské 
pohľadnice. Tá, na ktorej rube je opísaná ručná pečiatka 
(3), pochádza z výše stokusovej série, ktorú s 
obdivuhodnou operatívnosťou ešte počas hier vydalo 
nakladateľstvo Weenenk a Snell v Hagu. Skompletizovať 

ju je snom mnohých členov rodiny olympijských 
filatelistov (zberateľov pohľadníc). 
   Každá, i tak chudobná krajina, akou bolo v tých časoch 
Portugalsko, sa chcela v duchu Coubertinovho hesla na 
olympijských hrách aspoň zúčastniť. Na originálny nápad 
prišli práve na lberskom polostrove. Pošta sa rozhodla 
pre vydanie 15 c. známky, ktorú museli v dňoch 22.-24. 
mája 1928 niesť, okrem bežného poštového, všetky 
poštové zásielky. Výnos známky, motívom ktorej je 
prekážkár na pozadí stredovekej karavely (4), bol určený 
na podporu portugalskej účasti na OH v Amsterdame. I 
vďaka tejto pomoci cestovalo do dejiska IX. olympiády 
33 športovcov. Šesť z nich, družstvo šermiarov, získalo 
v súťaži 18 krajín v šerme kordom bronzové medailu. 
Pošta však myslela preventívne i na tých, ktorí 
pozabudnú splniť „vlastenecké povinnosť" v tejto 
originálnej podobe. Príjemca zásielky musel uhradiť 
dvojnásobný poplatok - 30 c. a na zásielku pošta nalepila 
odplatnú známku (5). V malom počte sa zachovala i v 
podobe vzoru - ESPECIMEN. Známky takto označené 
posielali niektoré poštové správy, medzi nimi na začiatku 
dvadsiatych rokov i naša s textom „VZOREC", do 
centrály Svetovej poštovej únie v Berne ako ukážku 
vydaných známok. Známky s touto pretlačou 
samozrejmé nemali poštovú platnosť a vzhľadom na 
nízky náklad, ktorého časť niektoré poštové správy 
rozdávali vysokopostaveným osobám, sú dnes vzácne. 
Obe známky sú, s výnimkou uruguajskej „oslavnej" 
futbalovej série k OH 1924 v Paríži, prvými, ktoré 
nevydala poštová správa usporiadateľskej krajiny. A sú, 
svojím „prinucovacím" charakterom v predvojnovom 
období, výnimočnými. Po 2. svetovej vojne sa z 
dosiahnutých olympijských výsledkov stávalo stále viac 
politikum a štátna reprezentácia nepotrebovala halierové 
dotácie. 
                                       MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc. 
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Nežné pohlavie na olympijskej scéne 
 

   Do Amsterdamu prišlo 2997 športovcov zo 46 
krajín. Bolo to síce menej než pred štyrmi rokmi 
do Paríža, no rekordný bol počet 228 príslušníčok 
nežného pohlavia. 101 z nich zasiahlo do 
olympijských súťaží v kráľovnej športu, kde 
dostali možnosť zápoliť’ v 5 disciplínach. Okrem 
šprintu a štafiet na 4x100 m bol treťou bežeckou 
disciplínou beh na 800 m. Jeho priebeh zmrazil na 
dlhé roky rozmach ženských bežeckých disciplín. 
Väčšina pretekárok, ktoré dobehli do cieľa za 
víťaznou Nemkou Linou Radkeovou-
Batschauerovou, si zle rozložila sily a po 
absolvovaní náročnej trate sa v cieli zrútila. 
Nepomohlo ani vytvorenie nového svetového a 
olympijského rekordu časom 2:16,08, beh na 800 
m sa do programu olympijských súťaží vrátil až v 
roku 1960!!! Súťaž v skoku do výšky bola jednou 
z dvoch technických disciplín žien na IX. LOH, tou 
druhou bol hod diskom. Víťazkou sa stala poľská 
reprezentantka Halina Konopacka, ktorá rovnako 
ako Radkeová vytvorila výkonom 39,62 m nový 
svetový a pochopiteľne i olympijský rekord. Prvý 
veľký úspech poľskej atletiky si po 47 rokoch 
pripomenula i poľská pošta v rámci série 
poštových lístkov, venovaných dejinám poľskej 
účasti na OH (1). Konopackej medaila bola, 

mimochodom, prvou zlatou pre 
Poľsko na olympiádach vôbec. 

Ďalšou disciplínou, v ktorej 
súťažili ženy o vavríny 
najcennejšie, bol šerm fleuretom. 
V nej zasiahla do bojov i jediná 
žena z našej výpravy, ktorú okrem 
nej tvorilo 68 mužov (v Paríži sme 
mali 128 účastníkov). Bola ňou 
Jarmila Chalupová, postúpila do 
semifinále. Víťazstvo získala 
Helene Mayerová z Nemecka (2). 
Športovci tejto krajiny sa po 16-
ročnej absencii vrátili na 
olympijské športoviská - a to veľmi 
úspešne. V neoficiálnom bodovaní 
krajín obsadili druhé miesto - hneď 
za víťaznými Američanmi. Získali 
desať zlatých, sedem strieborných 
a 14 bronzových medailí. 

Na rozdiel od Nemecka získala 
nórska výprava jedinú zlatú 
medailu. V jachtárskej triede lodí 
do 6 metrov ju vybojovala v súťaží 
13 posádok štvorčlenná posádka 
jachty „Norna". Pozoruhodnou je 
skutočnosť, že jedným z jej členov 

bol nedávno zosnulý nórsky kráľ Olav V., vtedy 
korunný princ. Jeho láska k jachtingu bola taká, 
že keď si nórska pošta pripomenula 75. 
narodeniny národom milovaného monarchu, stal 
sa námetom jednej z dvoch príležitostných 
známok záber kráľa - na plachetnici (3.). Nebol 
jediným korunovaným olympijským víťazom. O 
42rokov neskôr získal v Ríme olympijské zlato v 
jachtingu ako člen posádky lode „Nirefs" v triede 
Dragan korunný princ Konstantin. Ako neskorší 
grécky kráľ však taký šťastný osud nemal. 
Plukovnícky puč ho v r. 1967 vyhnal z vlasti do 
exilu. Filatelistom však jeho olympijský úspech 
navždy pripomína známka s portrétom vtedy iba 
20-ročného princa, ktorý bol v rokoch 1963-74, 
hoci bez vlasti, členom MOV (4). 

Percentuálne bola veľmi úspešná dvojčlenná 
minivýprava karibského ostrova Haiti, ktorá 
získala nadlho jedinú olympijskú medailu. 
Striebro, ktoré vybojoval Silvio Cator, však 
nebolo dielom náhody. V Amsterdame skočil 758 
cm a za víťazom, Američanom Hammom, zaostal 
len o 15 cm. V olympijskom roku pritom Cator 
dokázal skočiť 793,7 cm a vytvoriť tak svetový 
rekord. Svojho olympionika si na Haiti 
pripomenuli sériou známok, na ktorej je pekné 
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hodnotenie Catorovho výkonu. Stoji tam, že 
je to „víťazstvo vôle“ - a bez tej to nejde ani 
v dnešných časoch (5). Je tam však v ďalšom 
texte formálna chyba: Silvio Cator nikdy 
nebol „majstrom sveta". Nestal sa ním okrem 
iného z prostého dôvodu - prvé majstrovstvá 
sveta v ľahkej atletike sa konali v Helsinkách 
v r. 1983. Apropo Helsinki. Víťazný čas zlatej 
Jarmily Kratochvílovej v behu na 800 m 
1:54,68 ukazuje, že na rozdiel od skoku do 
diaľky urobila atletika od Amsterdamu veľký 
pokrok. Amsterdamský dobeh osemstovky 
sa však opakoval. Pamätáte sa na cieľovú 
rovinku ženského maratónu v Los Angeles r. 
1984? 

Na olympijskom štadióne v Amsterdame 
sa ženský maratón nebežal. Dielo architekta 
Jana Wilsa slúžilo mestu Amsterdam dlhé 
desaťročia. Jeho autor zaň dostal v 
umeleckej súťaži architektov na IX. OH zlatú 
medailu. Inštitúcie, ktoré na ňom pôsobili, 
používali výplatný stroj, na ktorého odtlačku 
(6) vidíme dominantu štadióna - vežu, na 
ktorej po čas hier horel olympijský oheň. 
                    MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc. 
 

Každá koruna dobrá… 
 
   Tak si hovoríme dnes a denne stále dôraznejšie. 
V časoch minulých to platilo rovnako, i keď 
organizátori IX. olympijských hier hovorili zrejme o 
guldenoch. Okrem príplatkových známok, s ktorými 
sme sa už zoznámili, vydalo Huygensovo 
vydavateľstvo sériu prítlačí na bežných poštových 
lístkoch s číslicovým motívom, resp. medailónom s 
kráľovnou Vilhelmínou (1,2). Išlo o privátnu, no 
poštou uznanú iniciatívu. Hoci ich pôvodná cena 
bola len 5, resp. 10c., sú dnes nepoužité, no 
predovšetkým použité vzácne a tomu zodpovedá 
ich cena na zberateľskom trhu. Zvlášť vzácne sú s 
olympijskou pečiatkou. Napadá ma myšlienka, že 
keby ich organizátori predávali dnes, mali by oveľa 
menej finančných starostí, veď jeden lístok stojí 
najmenej tristo mariek! Ale tieto úvahy by na 
naplnenie potrebovali ,,časostroj“ jedného z 
priekopníkov futurologickej literatúry H. G. Wellsa. 
Platili by rovnako i pre mnoho iných vecí, ktoré sa 
ako staré haraburdy vyhadzovali ešte pred pár 
rokmi či desaťročiami a dnes sú objektom vášne 
zberateľov - porcelánovými figúrkami z vitríny starej 
mamy počínajúc a starými džípmi či inými 
„veteránmi" končiac. A to, že v koši na smeti končili 
použité poštové lístky, je priam logické. I preto dnes 
tá cena. 
   Vydaniu definitívnej verzie lístkov predchádzali 
tlačové skúšky, ktoré sa nerobili z úsporných príčin 
na platných lístkoch, ale na menej kvalitnom 
hnedožltom papieri, kde natlačenú známku 
nahrádzalo políčko v pravom hornom rohu s 
príslušnou informáciou. Zachovalo sa ich extrémne 
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málo a sú ozdobou i tých najvýznamnejších olympijských 
filatelistických zbierok či exponátov. Na rozdiel od 
definitívneho vydania, ktoré využívalo zelenú, hnedú i 
čiernu farbu, sú jednofarebné - čierne. Šetrilo sa na 
každom kroku. Každý lístok využíva ako dekoračný 
motív antický vlys, ktorý bol nosným umeleckým prvkom 
staro- gréckych chrámov od aténskeho Pantheonu až po 
Diov chrám v Olympii. Antického pôvodu sú i iónske 
stĺpy, ktoré tento štít nesú. Heslo „Salus populi suprema 
lex" - „Blaho ľudu - najvyšší zákon “ sa používa (a 
zneužíval) od antických čias až do súčasnosti. My sme 
ho poznali až donedávna ako cieľ politiky jednej strany. 
   O tom, že prívržencom plaveckého športu chýbala 
medzi olympijskými známkami tá „ich", sme už hovorili. 
Náplasťou bol obrazový motív jedného z lístkov (2), ktorý 
slúžil zároveň ako reklama plavárne v Haagu, kde boli 
olympijské lístky vydané. Na ich vydaní sa podieľali 
noviny ,,De Telegraaf", ktoré tak prispeli k dobrému 
dielu. Ďalšími obrazovými motívmi boli napr. futbal či 
cyklistika, športy v Holandsku tradičné populárne. Iné 
lístky mali nosný prvok textový (1). 
Príklad portugalskej pošty minule ukázal jednu z 
možných metód financovania účasti športovcov malej 
krajiny na OH. Inú cestu zvolil estónsky olympijský výbor. 
Usporiadal olympijskú lotériu. A aby. sa jej dostalo 
patričnej publicity, pomohla okrem iných i pošta. Už v 
roku 1927 odtláčala na poštové zásielky prídavnú 
pečiatku, propagujúcu túto podpornú akciu (3). A tak sa 
každý príjemca zásielky dozvedel o lákavej výhre - na 

šťastného dobrodincu čakalo 1 000 000 estónskych 
mariek. A opäť - hoci pošta opečiatkovala tisíce a tisíce 
zásielok, je dnes pekne čitateľný odtlačok tohto kašetu 
vzácny. Pod kašetou rozumieme prídavnú pečiatku, 
ktorá nemusí priamo súvisieť s poštovou prepravou a 
nemusí byť poštového pôvodu. Často pripomína 
napríklad skutočnosť, že zásielka bola prepravená 
prvým letom leteckej linky po novej trase. Tento typ 
kašetu nájdeme v zbierkach modernej aerofilatélie. 
Pekné kašety sa však používali napr. i na jednotlivých 
športoviskách soulských olympijských hier, kde 
tematicky dopĺňali i príslušnú poštovú príležitostnú 
pečiatku. Kašetom môže svoju existenciu a aktivitu 
propagovať i polárna výprava či himalájska expedícia, no 
rovnako i firma či združenie najrôznejšieho zamerania. 
Propagácii amsterdamských hier slúžili i vinety, vydané 
organizačným výborom. Motívom najpoužívanejším bol 
maratónsky bežec (4) a vyšla v červenej a hnedej farbe. 
Prevzali ho z oficiálneho plagátu hier a používal sa i na 
farebných pohľadniciach. Kolekcia plagátov 
olympijských hier, resp., ako sa dnes s obľubou 
celosvetovo hovorí „posterov", je pozoruhodným 
dokladom vývoja užitej grafiky posledného storočia. 
Pravidelný čitateľ našej rubriky sa s väčšinou z nich má 
možnosť zoznámiť, lebo ich miniatúry sa práve v podobe 
propagačných nálepiek stali pravidelnými propagačnými 
prvkami využívanými v poštovom styku. 
                                    MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc. 

 

LEGENDY NHL NA NOVÝCH ZNÁMKÁCH KANADY 
 

 
   Kanadská pošta vydala 8.10.2017 sérii známek s legendami 
kanadsko-americké hokejové ligy. Šest známek bylo vydáno 
v aršíku a také v sešitkové úpravě. S každou známkou byla vydána 
obálka prvního dne s jiným razítkem podle týmu vyobrazené 
legendy (razítka viz Stručně na závěr). V roce, kdy si NHL připomíná 
100 let svého trvání byli připomenuti: Maurice Richard, Gordie 

Howe, Mario 
Lemieux, Jean 
Béliveau, Bobby 
Orr a Wayne 
Gretzky.  

          
                    -jpb- 

Obal sešitku se 
znamkami je velice 
zajímavě graficky 

vyveden 


