
DOPISY PREZIDENTŮM PODRUHÉ 
K článku Za málo peněz hodně muziky (F 5/97), ve 

kterém jsme se zabývali korespondencí adresovanou 
našim prez1dentom. přišlo několik ohlasů. Několik čtenářů 
~e ptalo, proč jsme mezi dopisy adresované prezidentům 
CSA I nezařadili i dr. Emila Háchu, který minimálně po 
první abdikaci prezidenta dr. Edvarda Beneše v roce 1938 
do obsazeni zbytku republiky německou armádou v roce 
1939 vykonával funkci prezidenta republiky. Odpověď Je 
Jednoduchá- portrét dr. Háchy nevyšel na poštovní znám
ce a tak také neexistuje celistvost takovou známkou 
vyplacená. V uvedeném článku jsme představili dopisy, 
jejichž adresáti byli současně vyobrazeni na známkách 
na nich nalepených. 

Dopis adresovaný na prezidenta Háchu však máme také 
k dispozici a přinášíme jej tedy nyní. Jedná se o doporučený 
dopis odeslaný z českých Budějovic 17.7. 1939, tedy 4 
měsíce po zřízení protektorátu Čechy a Morava. Adresa, 
která Je psána perem černým inkoustem, ozdobným pís
mem, zní Slovutný a vysocevážený pán p. Dr. Emil Hácha, 
státní pres1dent země české a moravské, v Praze, - na 
Hradě. Odesnatelem byl V. Pecha, vrchní obvodní lesní, t.č. 
Nové Hodějovice 202, pošta České Budějovice. Frankatura 
3,60 K je uhrazena třemi československými výplatními 
známkami - 60h Štefánik, 1 K Masaryk a 2 Kč Zvíkov. 
Odesnatel byl zřejmě přesvědčený vlastenec, který se v 
adrese důsledně vyhnul výrazu protektorát a na dopis 
vylepil československé známky, ačkoliv v den odeslání už 
byly vydány známky protektorátní, které jistě na poště v 
Českých BuděJOVICÍCh byly k dispozici. Známky přitom ode
silatel nejspíš sám na obálku nelepil a tento úkon provedla 
poštovní úřednice - svědčí o tom fakt, že jsou nalepeny 
šikmo, jak JÍ přišly pod ruku, což kontrastuje s pečlivě 
krasopisně provedenou adresou. 

Dopis byl do kanceláře prezidenta doručen hned násle
dující den, tedy 18.7. 1939, jak je uvedeno na prezentač
ním razítku (stejné datum je otištěno i výraznou modrou 
datumkou nad prezentačním razítkem), a bylo mu přidě
leno spisové číslo 06972/39. Otisk prezentačního razítka 
v červené barvě je proveden na adresní straně obálky a 
jedná se o totéž razítko, jaké používala kancelář preziden
ta dr. E. Beneše. Rozdfl je pouze v tom, že v názvu 
kanceláře Je slovo "republiky' pečlivě zaškrtáno silnou 
červenou tužkou. 

Kdo byl odesflatelem dopisu a co bylo jeho předmětem 
se můžeme pouze dohadovat. V každém případě se jedná 
o hezkou souběžnou frankaturu československých známek 
v protektorátu a její pestrost i celkové krásné vzezření 
dopisu spolu s významným adresátem z něJ dělají ozdobu 
každé sbírky. I pro tento dopis, jehož tržní cena je ve 
skutečnosti nevysoká, tedy platí, že za málo peněz lze získat 
hodně muziky. FAANTIŠEK BENEŠ 
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E. Hirsch: O filatelii a filatelistech (XXX) 
(Vydal Václav Petr v roce 1928) 

NE PAS LIVRER LE DIMANCHE 
NIET BESTELLEN OP ZONDAG 

Belgický ministr pošt Vandenpee
reboom byl pobožný pán, jenž si jed
noho dne roku 1893 uvědomil, že by 
pasus desatera o svěcení dne svá
tečního měl platit i pro belgické listo
noše. Spoléhal při tom na pomoc 
věřících Belgičanů a dal jim do ruky 
Jakýsi hlasovací lístek, jímž měli při 
každé své zásilce rozhodnout, má-li 
dopis být doručen 1 v neděli. Vydal 
totiž známky, k nimž připojil dole malý útržek s fran
couzským a vlámským textem: "Nedoručovati v neděli" a 
čekal, jak se Jeho myšlenka uplatni. 

Neznabozi a obchodníci všech vyznání oddělovali pří
věšky, Jakmile dostali arch známek do rukou, pobožní 
křesfané nechávali od neděle asi tak do středy přívěšek 
u známky, s blížící se neděli však zapomínali na třetí 
přikázání a odtržením malého obdélníčku nutili listonoše, 
aby donesl i v neděli do čtvrtého poschodí důležitou 
zprávu na pohlednici: Srdečný pozdrav z výletu posílá 
Tvúj Jean. 

Nápad pana ministra se tedy v praxi neosvědčil, ve 
filatelii pak způsobil, že asi na 100 známek bez útržku 
připadá teprve jeden kus s útržkem, na čemž ovšem je 
závislá zase cena takovéhoto exempláře. 

Naposled setkáváme se s dítkem pana ministra u vydá
nf 1912/13. Ministerstvo pošt došlo k přesvědčení, že 
pobožnost a moderní rychlá doprava jsou dvě docela 
různé věci a našlo asi jiný prostředek, jak vynahradit 
listonošům nedělní službu. Budete-li chvíli přemýšlet, do
jdete k podivným závěrum a porovnáním, které s filatelií 
nemají docela nic společného. 

Pokračování 

';ďatette p~ 
P.S. 71, 150 21 Praha 5 

tel/fax: 02 I 55 14 70 
Vám zajistí novinky všech států 
Evropy i zámoří na stálý odběr. 

Zašle nabídkové seznamy většiny 
států Evropy i zámoří. 

Provádí výkup platných známek 
(tj. nepoužitých, vhodných k frankování) 

většiny států západní Evropy. 

Další podrobnější informace zašleme 
za úhradu poštovného 4,60 Kč. 


