STAR… POäTOVNÕ TISKOPISY

Pr˘kazenka - uû jste ji nÏkdy vidÏli?
PouûitÌ poötovnÌch zn·mek na jin˝ch dokladech, neû na poötovnÌch z·silk·ch, zajÌm· sice jen
omezen˝ okruh sbÏratel˘, ti mu ale obvykle vÏnujÌ velkou pozornost a nelitujÌ n·mahy, aby po nich
p·trali, studovali je a se zjiötÏn˝mi poznatky seznamovali kolegy i öirokou sbÏratelskou obec.
Sem spad· i vyobrazen· PoötovnÌ pr˘kazenka
z roku 1916, opravÚujÌcÌ svÈho drûitele p¯ejÌmat
poötovnÌ z·silky v zahraniËÌ ñ a to nejen v EvropÏ,
ale i nÏkter˝ch znaËnÏ exotick˝ch zemÌch. Protoûe
jde o doklad s nÌmû se vÏtöina Ëten·¯˘ hned tak asi
nesetk·, vyobrazujeme jej cel˝. To ostatnÏ nenÌ sloûitÈ, protoûe sest·v· ze zelen˝ch, jednostrannÏ
ËernÏ potiötÏn˝ch desek z pogumovanÈho pl·tna
(rozmÏru 95 x 145 mm), v nichû je vöit dvoulist z obdobnÈho materi·lu. Uû z toho je vidÏt, ûe rakousk·
byrokracie ñ tedy alespoÚ ta poötovnÌ ñ nebyla tak
bezduch·, jak by se mohlo zd·t z prvorepublikov˝ch filmov˝ch veseloher: tiskopis je to struËn˝
a v˝stiûn˝, pouûit˝ materi·l svou trvanlivostÌ odpovÌd· cestovnÌmu ˙Ëelu. Texty jsou p¯edtiötÏny ve
t¯ech jazycÌch: nÏmecky, Ëesky a francouzsky, ˙daje vyplnÏny Ëesky a nÏmecky. Ze systematickÈho
hlediska jde o tiskopis, na prvnÌ stranÏ dole je uvedeno jeho oznaËenÌ: D. S. Nr. 716. Deutsch-bohm.franz. (I/1915.), za nÌmû se nach·zÌ doslova
mikropÌsmem: K. K. M. U. ST. DR. (ST.) (tato pÌsmena jsou tak mal·, aû jsou nÏkter· tÈme¯ neËiteln·).

Drûitelem pr˘zkazenky byl Miloö PrchlÌk, toho Ëasu jednoroËnÌ dobrovolnÌk. Vystavil ji Lad. JehliËka,
poötovnÌ ofici·l, poötovnÌ ˙¯ad Praha 1. Na prvnÌ
stranÏ jsou vylepeny t¯i doplatnÌ zn·mky v celkovÈ
hodnotÏ 50 halÈ¯˘, znehodnocenÈ otiskem dennÌho
poötovnÌho razÌtka Praha 1 / 29.12.16. ZajÌmavÈ je
i sluûebnÌ razÌtko poöty Praha 1, otiötÏnÈ p¯es fotografii drûitele. Zda si pr˘kazenku jejÌ drûitel uûil, nevÌme ñ o jeho osudech se n·m nepoda¯ilo nic zjistit
(trochu jsme zkusili p·trat na Googlu, ale bezv˝slednÏ). Okolnosti jejÌho vystavenÌ vöak napovÌdajÌ, ûe
souviselo s oËek·van˝m odchodem na frontu.
PoslednÌ ˙daj, kter˝ se n·m z nÌ poda¯ilo vyËÌst,
souvisÌ s jejÌm po¯adov˝m ËÌslem. Protoûe byla vystavena v samÈm z·vÏru roku a m· ËÌslo 152, lze
soudit, ûe neölo o bÏûnÏ pouûÌvan˝ doklad. O to je
pro n·s ale samoz¯ejmÏ zajÌmavÏjöÌ.
Na z·vÏr pozn·mka: Pokud by pr˘kazenka byla
vystavena po 28. 10. 1917, platila by i po vzniku »SR
(platila po dobu jednoho roku). Okolnosti jejÌho
pouûÌv·nÌ po 28. ¯Ìjnu 1918 jsou jistÏ zajÌmav˝m tÈmatem pro b·d·nÌ naöich poötovnÌch historik˘. FB

