fotografií, a přitom jinak, než kdysi Švabinský a další
autoři. Miloš Ondráček vytvořil uměřenou rytinu, jíž
obraz nepřetížil a obličej portrétovaného plasticky vystupuje z pozadí. Inu, oba to nedělají zdaleka poprvé, a
je hezké vidět, že svou práci perfektně umějí.
Známka vyšla ve dvou úpravách – v archu a v aršíku,
obojí tištěno rotačním lisem Wifag. Na pravém okraji
aršíku je nečekaně formulovaná poznámka: „100 let od
prvního jmenování prezidentem“. Nečekaná proto, že
většina pramenů uvádí, že TGM byl onoho 14. listopadu
1918 Revolučním národním shromážděním zvolen, ale
volba to v pravém slova smyslu ve skutečnosti nebyla.
TGM byl totiž u nás považován za hlavu státu jaksi automaticky už od 28. října, kdy však ještě nebylo rozhodnuto o státní formě. Ve hře byla pořád možnost, že
půjde o království – pražský Národní výbor z opatrnosti
v této věci vyčkával, protože nebylo jasné, zda exiloví
představitelé ve snaze získat podporu pro státní samostatnost nepřislíbili trůn příslušníkovi některé zahraniční
dynastie. TGM však byl už nějakou dobu uznáván zahraničními spojenci jako hlava budoucího státu, byl
tedy „prezidentem“ už před vznikem Československa.
Formálně však byl do této funkce ustanoven až na
zmíněném zasedání 14.11., kdy jej Karel Kramář jako
předseda vlády navrhl a členové RNS tento návrh
schválili voláním „Ano!“, „Výborně!“, „Sláva!“ a podobně. Nešlo tedy o skutečné hlasování a akt byl nazván
volba aklamací. Toho si byl autor aršíku zjevně vědom,
vyhnul se nepřesnému výrazu „volba“ a použil slovo
„jmenování“. Okraj aršíku střídmě doplnil lipovými
větévkami.

Na obálce dne vydání je TGM na koni, zda je to jeho
oblíbený Hektor (ten ale měl hvězdu), nebo Cigán,
Gejša, Ind či valach Oiseau 28, poznat neumím. Nejmilejší mu byl právě Hektor, kterého úřady nakonec nechaly vycpat a umístily ho do Památníku osvobození
(jestlipak tam ještě je?). V razítku je Český lev, což mi připadá nedostatečné, protože TGM byl přece prezidentem československým. Logicky je v něm vepsáno Praha
– což bylo místo „volby“, a dokonce i přesné datum
14.11., takže známka výjimečně nebyla vydána s předstihem, ale v den stého výročí události, což mi připadá
správné.
Na závěr si nemohu odpustit poznámku, že radost
mám i z nominální hodnoty „A“. Masaryk je náš, a tak je
správné, že známkou s jeho portrétem můžeme vyplácet běžnou korespondenci. Že k tomu vedle „archové“ známky budeme
moci používat i slavnostnější aršík jsem
nečekal a Česká pošta mě tím příjemně
překvapila!
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Opereta nad Prahou
Název emise: Hradní stráž
Den vydání: 5. prosince 2018
Hodnota: A (ke dni vydání 19 Kč); č. 1015 (ČP)
Rozměr známkového obrazu: 23 x 40 mm
Výtvarný návrh: Petr Minka
Druh tisku: plnobarevný OF
Papír: fl-an-OF; Tisk: PTC Praha
Tiskové formy: zn. 4x 50, SL 6x (8 + 4K)
Náklad: prvotní náklad 750 tis. zn. + 14 tis. SL
FDC: modrý OTp; Rytec: Jaroslav Tvrdoň
Tisk: PTC Praha; Náklad: 3.600
První hradní stráží byli Sokolové, kteří se dali k dispozici
Národnímu výboru hned 28. října 1918. Na Pražském
hradě po nich 7. 12. ostrahu převzala setnina 28. pěšího
pluku a tím započala historie střežení sídla hlavy státu
vojáky (prezident je nakonec jejich vrchním velitelem).
Na Hrad jsem často chodil už jako kluk, bydleli jsme
od něj kousek. Líbilo se mi střídání stráží, které jsem vydržel pozorovat i několikrát denně. Už jako pro dospě-

lého bylo pro mne zavedení nových uniforem, které pro
stráž v roce 1990 navrhl Theodor Pištěk. Na první pohled
působily až operetně, vojákům ale sluší, a tak jsou
častým objektem fotografování turisty.
Zajímavostí nové emise je viditelný rozdíl v modré
barvě známek z archu a ze sešitku, způsobený přítomností další barvy na kuponech. Specializovaní sběratelé
si proto do alba nejspíš pořídí obě varianty.
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