ření při bočním pohledu prozkoumal optické vlastnosti
lepu, jímž je přichycena k papíru (dodatečně přilepené
známky jsou obvykle opatřeny novějším, opticky aktivním lepidlem). V úvahu by vzal i její poměrně neobvyklé
umístění v rubrice adresáta formuláře; běžněji se vyskytuje přichycená v pravém dolním rohu. Pozornost by
věnoval i zadní straně formuláře, s níž jsme zatím neměli
možnost se seznámit.
Ze strojopisných údajů na formuláři by vyvodil určité
závěry, jak to udělal kolega M. Hauzr (specializuje se na
materiály související s holocaustem), kterému jsem
obrázek formuláře poslal: „Formulář je nepochybně
pravý - opak si neumím představit. Razítko ŽRSP,
pobočka Tábor, jsem nikdy neviděl, ale tvarově a asi i
rozměrově odpovídá tehdy používaným standardům
(viděl jsem a asi mám i v archivu Uherské Hradiště a
myslím Moravskou Ostravu, možná Olomouc). Místo
nalepení známky není obvyklé, ale proč ne právě tam…
O odesilateli: Dr. Josef Bruck, narozen 7. prosince 1899,
poslední bydliště před deportací Malšice. Odvlečen
transportem Cb, č. 193, dne 16. 11. 1942 z Tábora do
Terezína a odtud 1. 10. 1944 transportem Em, č. 863, do
Osvětimi, kde byl zavražděn. Možná i proto mohla
známka zůstat nesejmuta, protože balík již nebylo komu
poslat. Posouzení originálnosti průchodu procesem výdeje známky by si vyžádalo další zkoumání razítka. Série
výdejového cyklu AE odpovídá uvedenému datu 9. 9.
1944. Odzkoušet pravost známky - to je běžný proces. Na
původnost nalepení známky na formuláři bych však nesázel - to ale bude platit pro všechny takové formuláře.“
K údajům o žadateli o balík není co dodat. Snad poznámka k úvaze o důvodu, proč by nebyla známka sejmuta (i když ji samozřejmě nelze vyloučit). Údobí mezi
datem 9. 9. 44, uvedeným na formuláři (které jistě předcházelo doručení formuláře se známkou), a 1. 10. 1944,
kdy byl žadatel o balík odvlečen do Osvětimi, se mi zdá
krátké na to, aby se adresát formuláře mohl dozvědět, že
J. Bruck již není v Terezíně. Jako pravděpodobnější mi
připadá, že pokud balík nebyl odeslán, mohlo to být proto, že na podzim roku 1944 už bylo pro leckoho těžké sehnat jídlo a další základní potřeby, které by se daly
poslat… Navíc každý odesilatel balíku do Terezína,
pokud sám nebyl Žid, se vystavoval riziku, že bude
považován za „židomila“ (výraz hojně používaný např.
tehdejšími kolaborantskými žurnalisty) a sám vystaven
perzekuci. Z tohoto hlediska by jistě bylo zajímavé pátrat
i po osobě adresáta formuláře (jeho jméno zní německy,
ale ne nutně židovsky; samozřejmě není vyloučeno, že
by se našly i stopy po jeho rodině – a možná i pamětníci,
což by mohlo přispět k objasnění věci).
Je samozřejmé, že na takto klopotnou cestu k
objasnění vznesených otázek se nevydá každý, a
možná dokonce nikdo – zvlášť, když je výsledek pátrání značně nejistý a cena formuláře i v případě
pravosti (původnosti nalepení známky) nevyvažuje nemalou časovou i finanční investici, např. za cestovné či
za vyžádané fotokopie a skeny, kterou by bylo třeba vynaložit (nemluvě o tom, že případnou nepůvodnost
nalepení známky lze odhalit i jinými postupy, o nichž
jsme se už zmínili). Současně je však dobré ukázat si,
že by takové pátrání možné bylo, a není vyloučeno, že
by přineslo své ovoce. Z komerčního hlediska by jistě

nebylo výhodné, ale všechno přece nemusí být o
penězích! A ani nejistota dosažení výsledku nás nemusí odradit – známé rčení přece říká, že cesta je
lepší, než cíl… A právě naznačení takové cesty, je
jedno, v jaké oblasti našeho oboru, může přivést do
řad filatelistů nové zapálené zájemce – a na druhou
stranu ty, kteří jsou už nasyceni pouhým zakládáním
novinek do alb, mezi námi udržet. Jde o jeden ze způsobů, jak povýšit sbírání známek na vědu, minimálně
pomocnou vědu historickou, napětím polechtat žaludek a v okamžiku objevu si nechat sevřít srdce
radostí…
Na úplný závěr dnešní neobvyklé znalecké hlídky
ještě reakce majitele formuláře: „Vážený pane doktore,
mockrát Vám děkuji za informaci a odborný posudek.
Rovněž děkuji panu Hauzrovi z Komise znalců, zejména
za jeho naprosto podrobnou informaci o nešťastném
odesilateli formuláře a jeho dalším neblahém osudu.
Informace stran pravosti formuláře, razítka i známky
jsou pro moji sběratelskou potřebu do takové míry dostačující, že asi nebude nutno jej nosit do Prahy k
bližšímu zkoumání, ledaže byste na tom měl Vy sám
nebo pan Hauzr osobní badatelský zájem, v kterémž případě bych to považoval za svou morální povinnost a rád
bych formulář přinesl. S přátelským pozdravem, Peter
Pišťanek.“
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Padělek známky s Ondřejským křížem
Protože nám zbyl kousek místa, podívejme se ještě na
jeden méně obvyklý padělek. Na vcelku běžný velký výstřižek (přední stranu dopisu) s dvojicí pěkně střižených
známek 3 kr první rakouské emise, v ceně nějakých 30
Ferchenbauer Euro, dolepil padělatel pravý, dobře střižený Ondřejský kříž příslušné barvy, v katalogové ceně
řekněme dalších 30 FeE. Z materiálu odhadem nanejvýš
za pětistovku tak vznikl přitažlivý kousek v katalogové
ceně tisíckrát vyšší (na dopisu má taková známka záznam 70.000 FeE) – samozřejmě pokud by se mu podařilo jím někoho ošidit. Vyloučené to nebylo, přilepení
je totiž provedeno vcelku dobře, takže na první pohled
není vidět, a i pod lupou může působit spíše jako přehnutí papíru. Napomáhá tomu i umístění razítka, které
část spojení překrývá. Jeho část ležící na kříži přitom
padělatel dovedně dokreslil, skutečný otisk razítka
samozřejmě leží na papíru dopisu pod křížem. Lze
odhadovat, že padělek možná nebyl zhotoven pro
samostatný prodej, ale přimíchán v nějaké sbírce či
partii by mohl zlákat kupujícího k neuváženému vynaložení přehnaně vysoké kupní ceny. Už jsme řekli, že
jde o méně obvyklý padělek - tím spíše si ale na podobné výrobky musíme dávat pozor.
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