
73 
 

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  ( 8 1 )  

 
XXIV.  OLYMPIJSKÉ HRY     SOUL 1988                                             (5. část) 
 
KOPANÁ                                                                                                           (pokračování z minulého čísla) 
 
KLINSMANN Jürgen  
FM Z  St. THOMAS e PRINCE  1990 Yv. 1003 (1002/5) Mi. 1179 (1178/81) 
     (zobrazen spolu s Matthaus) 
    1990 Yv. BF88 (88/9) Mi. BF234 (234/5) 
     (zobrazen spolu s Matthaus) 
  St. VINCENT 1990 Yv. BF Mi. BF101 (1536,101/2) 
    1993 Yv. s mužstvem 1994 Mi. 2809 (2809/32) 
  SIERRA LEONE 1990 Yv. 1169 (1147/70) Mi. 1453 (1431/54) 
  TANZANIE 1990 Yv. 548 (548/51) Mi. 688 (688/91) 
  ČAD  1996 Yv. ME 1996 (4 v BF) Mi. 
  TOGO  1997 Yv. 1672 (1668/75 v MF)    Mi. 
  TURKMENISTAN 1998 Yv. 107 (102710 v MF) Mi. 
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KANOISTIKA 
 
SSSR – zlato v C2 na 1000m a zlato v C2 na 500m (posádka Viktor Reneysky a Nicolae Juravschi) 
(další filatelistický materiál viz XXV. Olympiáda, viz Moldavsko) 
NDR - stříbro ve třídě C2 na 1000m (posádka Olaf Heukrodt a Ingo Spelly) 
POLSKO - bronz ve třídě C2 na 1000m (posádka Marek Dopierała a  Marek Łbik) 
FM Z  NIKARAGUA 1992 Yv. BF212 Mi.  
    1992 Yv. BF215 (přetisk Yv. BF212)       Mi. 
 
BARTON Greg (USA) – zlato v K1 na 1000m a zlato v K2 na 1000m (spolu s Norman Bellingham) 
FM Z  GRENADA 1989 Yv. 1788 (1783/70) Mi. 1964 (1961/8) 
 
FISCHER-SCHMIDT Birgit (NDR) – zlato v K2 (posádka Birgit Fischer-Schmid, Anke Nothnagel),  
zlato v K4 (posádka Birgit Fischer-Schmid, Anke Nothnagel, Ramona Portwich, Heike Singer)  
a stříbro v K1 v soutěži žen 
FM Z  NĚMECKO 1994  poštovní lístek na pomoc sportu č. 22 
  GRENADA/GRENADÍNY  1995 Yv. 1747 (1742/7) Mi. 2099 (2094/9) 

  MALI   1995 Yv. 729 (726/35) Mi. 1330 (1327/36) 
 

HEUKRODT Olaf (NDR) – zlato v C1 na 500m a stříbro v C2 na 1000m (spolu s Ingo Spelly) 
FM Z  DOMINIKA 1989 Yv. 1089 (1088/91) Mi. 1190 (1189/92) 
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VESLOVÁNÍ 
 
NSR – zlato v osmiveslici (posádka ve složení Bahne Rabe, Eckhardt Schultz, Ansgar Wessling, Wolfgang 

Maennig, Matthias Mellinghaus, Thomas Möllenkamp, Thomas Domian, Armin Eichholz 
a kormidelník Manfred Klein) 
FM Z  NĚMECKO 1994  poštovní lístek na pomoc sportu č. 4 
  PARAGUAY 1989 Yv. BF Mi. BF455 (4303) 
 
HANSEN Alf John (Norsko) – stříbro v párové čtyřce (posádka ve složení Alf Hansen, Rolf Thorsen, 
                                                     Lars Bjønness a Vetle Vinje) 
(filatelistický materiál viz XXI. Olympiáda, viz Hansen Frank) 
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JUGOSLÁVIE – bronz ve dvojce bez kormidelníka (posádka ve složení Sadik Mujkič a Bojan Prešern) 
FM Z  JUGOSLÁVIE 1988 Yv. 2203 (2199/206) Mi.2322 (231825) 
     (vydání v aršíku s kupony) 
  SLOVINSKO 1992 Yv. 27/28 Mi. 27/28 
           (vydání v aršíku, reprodukce viz u Stukej, gymnastika) 
 

LANGE Thomas (NDR) – zlato ve skifu 
FM Z  NĚMECKO 1994  poštovní lístek na pomoc sportu č. 6 
  SIERRA LEONE 1989 Yv. 939 (938/41) Mi. 1167 (1164/71) 
 

RUMUNSKO - stříbro ve dvojce bez kormidelníka (posádka ve složení Dănuţ Dobre a Dragos Neagu)   
FM Z  RUMUNSKO 1988 Yv. BF200 (199/200( Mi. BF251 (4513/6) 
     Yv. hodnota z BF200 Mi. 4516 (4513/6) 
 

 
 
 

  

 
CYKLISTIKA 
 
NDR – zlato v silniční časovce družstev na 100km (družstvo ve složení Jan Schur, Uwe Ampler,  
                                             Mario  Kummer a Maik Landsmann) 
FM Z  UGANDA 1995 Yv. 1267 (1265/70) Mi. 1566 (1564/69) 
 

HESSLICH Lutz (NDR) – zlato ve sprintu jednotlivců na dráze 
FM Z  BARBUDA 1997         Yv. BF250  (Antigua BF310 s přetiskem „Barbuda“) 
 

KNOL Monique (Nizozemí) – zlato v silničním závodě s hromadným startem v soutěži žen 
FM Z  GUYANA 1989 Yv.  Mi. 2590 (2577/95) 
            (jméno na okraji dvou bloků série Motýle, přetisk ve zlatě a stříbře, reprodukce viz Ereng) 
  NEVIS  1992 Yv. 638 (638/41) Mi. 659 (659/66).  
 

NIEHAUS Jutta (NSR) - stříbro v silničním závodě s hromadným startem v soutěži žen 
FM Z  SIERRA LEONE 1989 Yv. 979 (978/81) Mi. 1166 (1164/71) 
 

SALUMÄE Erika (SSSR) – zlato ve sprintu jednotlivkyň na dráze 
FM Z  DOMINIKA 1996 Yv. 1974 (1967/75 v MF)  Mi. 2169 (2153/70) 
 

LUDING-ROTHENBURGER Christa (NDR) - stříbro ve sprintu jednotlivkyň na dráze 
FM Z  KLDR  1988 Yv. MF2011/14 Mi. Kb 2974/7 
     (se jmény na okraji aršíku) 
  DOMINIKA 1997 Yv. 2063 (2060/3) Mi.  
                                                                   (tento materiál byl vydán pro vítězství na ZOH) 
 
(pokračování příště)                                                                            Z italského originálu přeložil Laco Kajaba 
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Na olympijskej  vode  
   Na príprave olympijských hier v Los Angeles sa podieľala 
i americká námorná flotila. Okrem vlajkovej lode 
vojnového námorníctva Pennsylvania používalo 
príležitostné pečiatky palubnej pošty i ďalších šesť lodí a do 
dejín olympijskej filatélie tak vstúpila prvá olympijská 
lodná pošta. Na obálke s vyobrazením Pennsylvánie 
plávajúcej plnou parou k nám je zvláštna pečiatka 
používaná v deň otvorenia OH (1).  
   A keď už sme pri vode: pekný kašet používaný Klubom 
zberateľov známok (ako znie jeho oficiálny názov) v Long 
Beach nás informuje o dejisku olympijských súťaží vo 
veslovaní. Usporiadatelia tam vybudovali pekný 
štvordráhový kanál ako súčasť vodáckeho centra Marine 
Stadium. Stihli to „na chlp", areál bol dokončený štyri dni 
pred začiatkom hier, no 9. augusta už bol v plnej prevádzke 
a tam mohol Američan so slovenským menom Frank Skala 
dostať pekný olympijský pozdrav (2). Konkurencia bola síce 
slabšia, ale predovšetkým súťaže skifárov a špeciálne 
preteky osiem prilákali desaťtisíce divákov. Trinásteho 
augusta, posledný deň súťaži vo veslovaní ich prišlo 
rýchlodráhou z poldruha hodiny vzdialeného Los Angeles 
150000! To je dodnes v tejto disciplíne neprekonaný 
divácky rekord.  
Jachtárske súťaže prebiehali v San Pedre. Dve zo štyroch 
súťažných tried v jachtingu malí takú skromnú účasť (dve, 
resp. tri lode), že sa vlastne už za ňu dávali medaily. 
Dramatický záver mala najpočetnejšie obsadená súťaž 
olympijských jol. Adriaan Maas už prevzal zlatú medailu, 
keď' rozhodcovia vyhoveli protestu Francúzov proti 
diskvalifikácii ich jachtára Lebruna v predposlednej jazde. 
Maas musel zlatú medailu vrátiť a uspokojiť sa so 
striebornou. Nebol to jeho posledný olympijský úspech. V 
triede „Star" získal s bratom Janom bodované 6. miesto a 
o štyri roky v Berlíne s de Vries Lentschom v tej istej triede 
bronz. Holandsko, krajina moreplavcov, malo more „pred 
nosom" a stáročný cvik robil majstrov (3).   
   Ešte jednu špecialitu priniesli olympijskej filatelii 
americké známky k OH. Pre masovo odosielané zásielky 
používala americká pošta tzv. predpečiatkované známky, 
ktoré niesli už vopred natlačený názov mesta a skratky 
štátu Únie. Známky takto pretláčali pre potreby stovák 
miest, a tak sa niet čo diviť, že i tie olympijské boli doteraz 
nájdené zberateľmi s viac než pol druha stovkou miest 47 
štátov USA. lch zozbieranie u nás je celkom nemožné, 
používali sa často na reklamných zásielkach, resp. firemnej 
korešpondencii, ktoré pravidelne končievali v koši na 
odpadky. A to ešte treba konštatovať, že 3 c. známka, ktorá 

bola určená na 
vnútroamerické 
listy, sa do zámoria 
dostala len veľmi 
zriedkavo. U nás sa 
skôr nájde 5 c., 
ktorá stačila listu 
na cestu do Európy 
- a tej zas bude 
menej v USA. I tak 
som mal za roky 
hľadania šťastie, ak som narazil u oboch známok i na 
zriedkavejšie varianty s ,prevrátenou" predpečiatkou (4, 
5).  
   Zároveň ešte malá exkurzia do sveta propagačných 
nálepiek — vinet, ktorých vyšlo pri príležitosti X. OH 
dovtedy nevídane množstvo. Záplava vďačí za svoj vznik 
privátnej iniciatíve firiem, ktoré propagovali hry a seba. V 
detailnom zozname, ktorý je súčasťou publikácie „Pošta, 
filatelia a olympizmus", vydanej MOV v roku 1986, sa 
uvádzajú len tie, ktoré vydal organizačný výbor hier, resp. 
jeho oficiálne zložky a tých je 17 základných typov. Jednu z 
nich vidíme na obrázku (6). Ide o pekný príklad náročnej 
techniky, ktorá umožnila vytlačiť postavy atlétov plasticky. 
Vlastné propagačné nálepky vydalo 11 národných 
olympijských výborov účastníckych krajín. Ako súčasť 
poštou prešlej celistvosti sú vítaným oživením exponátu a 
doplňujú „chudobnú" bilanciu OH 1932, ku ktorej okrem 
usporiadajúcej krajiny nijaká iná pošta ceninu nevydala.  
                                                      MUDr. PETER OSUSKÝ CSc. 
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Úspešné hry pri Pacifiku    

Fenoménom, ktorý nemá v dejinách ženského športu 
obdobu, je Mildred Didriksonová. Táto všestranná 
americká atlétka získala ako osemnásťročná v Los 
Angeles zlatú medailu v hode oštepom výkonom 43,68 
m a v behu na 80 m prekážok, ktorý zabehla v novom 
svetovom a olympijskom rekorde za 11,7 sek. Práve v 
tejto disciplíne ju zachytila známka zo série, ktorú 
venovala veľkým postavám olympijských hier pošta 
Dominikánskej republiky (1). Vidíme, že prekážky boli 
ešte v tých časoch celodrevené, solídne stavané a 
nesmeli sa zhadzovať inak by výkon nemohol byt' uznaný 
ako rekordný, i keď víťaz zostal víťazom. Mildred sa 
ponad ne preniesla s ľahkosťou, nezhodila 
ani jednu. Niet sa čomu diviť, veď v súťaži v 
skoku do výšky získala rovnakým výkonom 
ako víťazka, ktorým mimochodom vyrovnala 
svetový a olympijský rekord vytvorený 
krátko predtým Jean Shileyovou (USA) svoju 
tretiu, tentoraz striebornú - olympijskú 
medailu. I v tejto disciplíne pred viac než 
polstoročím platili iné pravidlá. 
Nerozhodoval totiž celkový počet pokusov, 
ale pri rovnakom výkone nasledovalo 
„rozoskakovanie". A v ňom bola 
Didricksonová diskvalifikovaná! Prečo? 
Čuduj sa svete: pre zlý štýl. „Babe" (pod 
touto prezývkou vošla i do dejín športu) totiž 
skákala ako prvá žena na svete štýlom 
známym ako „stradle". Ten neskôr ovládol skokanské 
sektory a Rosemarie Ackermannová ním v r. 1977 ako 
prvá preskočila hranicu 200 cm. I stradle však musel 
ustúpiť flopu Dicka Fosburyho, ktorý ním získal 
olympijské zlato už v r. 1968. Po malej exkurzii do dejín 
skoku do výšky sa môžeme vrátiť do Los Angeles roku 
1932, kde nebola novátorka Didriksonová, ako to už 
často býva, doma prorokom. Pre útechu jej zostala 
strieborná medaila; lebo diskvalifikácia v rozoskakovaní 
neznamenala jej odňatie.  
   „Babe" bola ozaj supertalentom, veď už ako 16-ročná 
prekonala ako prvá na svete v hode oštepom hranicu 40 
m. V krátkej kariére sa stala 11-násobnou majsterkou 
USA, no to nebolo všetko. Roky plynuli a ona presedlala 
na úplne iného koňa. A ako to už bolo pre ňu typické, 
neuspokojila sa s priemerom. Ako vydatá Babe 
Zahariasová sa stala najúspešnejšou golfovou 
pretekárkou v dejinách tohto športu. A americká pošta ju 
práve v tejto slávnej epizode jej života zachytila na 
známke (2). Osud bol však neúprosný. Mildred Did-
riksonová zomrela ako 42-ročná pár mesiacov pred 
olympijskými hrami v Melbourne. Jej výkon spred 24 
rokov by jej takmer stačil na striebro v skoku do výšky na 

OH 1956. Ona skočila 1,65 m, druhá v Melbourne 1,67 
m! Olympijské hry v Los Angeles vstúpili do dejín ako 
vynikajúco zorganizované hry skromnej účasti, ale 
veľkých výkonov. Veď napríklad z trinástich mužských 
bežeckých disciplín nebol olympijský alebo svetový 
rekord prekonaný len v jedinej, v behu na 3000 m 
prekážok. A i v tej sa stalo, že vďaka chybnému počítaniu 
odbehnutých kôl bežali pretekári o 460 m viac, ako mali. 
Okrídlená noha, ktorá je námetom jednej z oficiálnych, 
organizačným výborom hier vydaných vinet, nebola 
teda, ako vidno, nijako nadsadená (3). Škoda, že čs. 
zástupca, Slovák Andrej Engel, rodák z Banskej Štiavnice 
a jeden z popredných európskych šprinterov 30-tych 
rokov, neprešiel v Los Angeles sitom medzibehov, resp. 

rozbehov. Výkony, ktoré dosiahol rok pred OH, by ho 
zaradili na bodované miesta v olympijskom finále na 100 
i 200 m. Dlhé týždne trvajúca cesta však zrejme práve 
jemu, ktorý sotva mohol na lodi seriózne trénovať, na 
forme nepridala. A tak sa s olympiádou, pre naše farby 
takou úspešnou, rozlúčime zväčšenou miniatúrou, 
pripomínajúcou zlato Jaroslava Skoblu, ktorú sme v 
jednej z predchádzajúcich kapitol ukázali „v malom" na 
obálke prvého dňa použitia (4). V pozadí vidíme 
dominantu olympijského štadióna v Los Angeles, ktorá sa 
ako pritlač dostala i na oficiálnu celinu americkej pošty k 
príchodu olympijského ohňa na XXIII. OH (5). Jej obrysy 
nájdeme i na strojovej propagačnej pečiatke, 
pripomínajúcej návrat hier do Kalifornie po 52 rokoch. 
Práve tam sa v roku 1984 opäť rozhorel olympijský oheň.   
   Filatelisticky sa s kapitolou X. OH rozlúčime 
celistvosťou, odoslanou v deň otvorenia hier z poštového 
úradu v olympijskej dedine, o čom svedčí kašet v ľavom 
dolnom rohu (6). Autor prítlače, mimochodom asi 
puritán, cudne obliekol antického diskobola do 
„dobového" hávu. Chcel tak zrejme napraviť nemravnosť 
poštovej správy, ktorá zabudla Myronovho diskobola 
obliecť aspoň do trenírok!  
                                              MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc. 
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Oheň mieri do Berlína 
   Právo usporiadať Hry XI. olympiády pridelil na svojom 
zasadaní v Barcelone MOV nemeckej metropole Berlínu. 
Stalo sa tak ešte v roku 1931, keď v porazenom a krízou 
zmietanom Nemecku dohasínala demokratická 
„weimarská" republika.  
   Berlín mal prísť na rad po dlhých dvadsiatich rokoch od 
prvého pokusu, ktorý sa v roku 1916 nekonal. Po týchto 
neuskutočnených hrách zostali len vinety, ktorých 
predlohou boli návrhy olympijských známok (1), ktoré 
nevyšli... Ani veľkolepý, no neprakticky riešený štadión 
sa olympijskej premiéry nedočkal. A nedočkala sa jej ani 
krehká rastlina nemeckej demokracie. 30. januára sa 
ríšskym kancelárom stal Adolf Hitler, ktorý si z gréckej 
antiky vybral iba ak tendenciu k architektonickej imitácii 
jej pamiatok, no inak mal skôr nerónske tendencie.  
   Ako bystrý manipulátor s masami i s 
verejnou mienkou však chápal význam, 
ktorý môže mat' úspešné usporiadanie hier 
pre propagáciu „nového poriadku" a 
nastupujúcej „tisícročnej ríše". Veľkorysosť 
s dôkladnosťou však nemožno tisícom 
organizátorov uprieť. To platí v plnej miere i 
na nemeckú poštu. Počet pekných 
olympijských materiálov v rôznych 
kombináciách ide do tisícov. Propagačnú 
strojovú pečiatku s jednokruhovou 
dátumovou pečiatkou používalo 129 (!) 
poštových úradov od Aachenu po Zittau. 
Táto (2) je z Berlína a nesie dátum 1. 8. 1936 
— deň otvorenia hier.  
   Zásluhou neúnavného propagátora 
myšlienok olympizmu dr. Carla Diema (3) sa 
pred začatím berlínskych hier po prvý raz v 
dejinách novodobých olympiád vydala na 
dlhú cestu štafeta s olympijským ohňom. 
Čakalo ju 3075 km na trase z kolísky 
antických olympijských hier do ich dejiska. 
Viedla cez Bulharsko, Juhosláviu, Maďarsko, 
Rakúsko (5) a Československo a bola 
významnou novinkou, ktorá našla pevné 
miesto v tradícii hier.  
   Pri tejto príležitosti pošta prepravila 
množstvo lístkov, ktoré prichystali 
podnikaví obchodníci so známkami a ktoré 
niesli ručnú pečiatku gréckej pošty. Oveľa 
menej bolo listových zásielok a ešte menej 
tých, ktoré boli odoslané ako doporučené. 
Ukážkou z najvzácnejších je tá, ktorú 
odoslali pod číslom 89 do olympijskej dediny 
v Berlíne a ktorá nesie, skôr na pamiatku než 
z objektívnej potreby, príležitostnú ručnú 

pečiatku používanú na olympijskom štadióne zo dňa 
otvorenia hier (4). Malá pošta v Olympii nebola na 
rozdiel od väčších, napríklad aténskych pôšt, vybavená 
doporučovacími R-nálepkami. Asi sa ich nevyplácalo 
tlačiť, a tak sa namiesto toho používali R-pečiatky, do 
ktorých sa číslo zásielky vpisovalo ručne. Pozoruhodnú 
publikáciu o histórii pošty v Olympii vydali pred 
niekoľkými rokmi kolegovia filatelisti. Doyen olympijskej 
filatelie v Čechách pán Anděl zatiahol do úspechom 
korunovanej spolupráce i významného holandského 
filatelistu pána Jonkersa a kolegu Justýna. Vzniklo tak 
dielo, ktoré by nemalo chýbať v knižnici žiadneho 
olympijského zberateľa. Cesta olympijského ohňa však 
nebola bez problémov a možno neprekvapí fakt, že 
najväčšie jej pripravilo 282 kilometrov po území — 
Československa. O tom však nabudúce.  
                                              MUDr. PETER OSUSKÝ, CSc.  
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Boj o berlínske hry  
   S olympijskou štafetou 1936 sme sa rozlúčili v 
Rakúsku. Málokto z účastníkov veľkolepej slávnosti pred 
Hofburgom tušil, že o necelé dva roky tam bude zas 
„plno", že desaťtisíce Viedenčanov sa prídu pozrieť na 
pohreb rakúskej štátnosti, aby takto, manifestačne, 
povedali „ja" svojmu staronovému spoluobčanovi 
Adolfovi Hitlerovi. Vyzýva ich k tomu i strojová pečiatka 
používaná na pošte Viedeň 1 (1), ktorá je typickým 
dokumentom doby. Tých, čo na Heldenplatzi nadšene 
„hajlovali", nebolo málo. Bolo ich viac než tých, ktorí za 
„malým" Rakúskom plakali a nechceli ísť „domov do 
Ríše". Ríše, ktorá našťastie nebola tisícročná. Už po 
siedmich rokoch si pošta obnoveného Rakúska 
pripomenula udalosti sériou známok, z ktorej pochádza 
naša ukážka (2).  
   Píše sa však júl 1936 a olympijský oheň čaká posledný 
úsek pred príchodom na územie Nemecka, úsek 
československý. Išlo o 282 km po trase Jindřichův 
Hradec — Tábor — Benešov — Praha — Terezín — 
Teplice. Čs. atletická amatérska únia ju mala zabezpečiť, 
no stredočeský okrsok únie sa na celej veci odmietol 
podieľať. A tak, hoci štafetu prišiel pozdraviť sám 
prezident Beneš, sa na nemecké hranice dostala 
len s policajnou ochranou. Ba vlastne na 
„sudetonemecké", lebo Nemci v Sudetách ju už 
nadšene privítali. Existujú dohady o 
príležitostnej pečiatke, ktorá sa tam mala na jej 
počesť používať no ide jednoznačne o produkt 
„súkromnej" iniciatívy, s ktorým nemá čs. pošta 
nič spoločné. Filatelisticky bol teda prvý a 
doteraz posledný prechod olympijského ohňa 
naším územím „nemý". V Nemecku síce, na 
počudovanie, nepoužívali príležitostné pečiatky 
v tejto súvislosti, no v Hellendorfe už štafetu 
očakávali prídavné pečiatky (kašety), ktoré 
dokumentujú jej vstup do usporiadateľskej 
krajiny XI. OH. Na peknej celistvosti (3) vidíme i 
oválnu vinetu, vydanú organizátormi v 16 
jazykových mutáciách, táto je v taliančine (4). Jej 
námetom je „Olympijský zvon", ktorý uliali v 
Bochume a na ktorom je okrem nemeckej orlice 
a olympijských kruhov i krásne heslo „Volám 
mládež sveta!" Organizátori si „odpustili" 
dominujúci dekoračný prvok berlínskych hier — 
hákový kríž. Apropos Bochum, na tamojšom 
poštovom úrade používali odtlačok výplatného 
stroja, v ktorom sa hrdili skutočnosťou, že tento 
zvon pochádza práve z ich priemyselného mesta. 
Stal sa i námetom záplavy ručných olympijských 
pečiatok (5) a obrazovým motívom odtlačku 
výplatného stroja používaného organizačným 

výborom hier (6). Ani ten najdokonalejší tón zvonu 
nemohol prehlušiť búrku odporu, ktorú blížiace sa hry 
vyvolali. Vlk v rúchu baránka nedokázal skryť pazúry. 
Nemecký plagát venovaný štafete mal zle zakreslené 
československé hranice, korektúra ktorých bola jedným 
z najbližších cieľov propagátora olympijskej myšlienky z 
berlínskeho ríšskeho kancelárstva. Svoje polienko do 
ohňa priložili i sudetonemeckí športovci, ktorí sa 
dožadovali samostatného vystúpenia alebo aspoň 
oddeleného ubytovania. Napriek snahám 
organizačného výboru vyhovieť im, narazili v tomto 
prípade na zásadný odpor ČSOV. Ten mal vôbec ťažkú 
úlohu. Odmietnuť účasť na "hrách, ako to požadovali 
predovšetkým komunisti, sa nezdalo byť vhodným 
riešením. l keď si členovia výboru uvedomovali, aký 
propagandistický význam majú pre Hitlera olympijské 
hry, nechceli narušiť svoje styky s MOV. Celkom reálne 
zdôvodnili svoje postoje tým, že naše úspechy preukážu 
morálnu silu národov Československa. Demokratické 
presvedčenie masovej základne Sokola sa však prejavilo 
už pred berlínskymi hrami, keď sa postavila proti ponuke 
predviesť v rámci OH ukážkové vystúpenie tisícov 
cvičencov.  
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