
Bože, ať sousedům ta koza chcípne! 
Obyčejná korespondence. adre

sovaná velkým úřadům, není obvykle 
předmětem zvláštního zájmu sběra
telů . Například takto použitých zále
pek 1 Kč vydání 1927 se dochovalo 
velké množství a na burzách a pul
tech obchodníku je lze spatřit za pár 
korun. Zkrátka n1c zaJímavého. A pře
ce - někdy Jen stačí takovou zálepku 
obrátit a začíst se do jeJího textu. 
NaJednou vám pak na dlani v několi
ka řádcích leží celé lidské příběhy. 

Jako dvě zálepky shodně odesla
né Sociální pojišťovně v Praze. V 
obou případech se odesilatel nepo
depsal a obě obsahují udání. První z 
nich 1e adresována "P.T. Soc1ální 
ústřední pojišťovně v Praze" a ode
slána z Olomouce 4.9. 1934. Text 
napsaný Inkoustovou tužkou, rádoby 
.zdeúředním' slohem, zní: 

-· 

.. P. T. Upozorňuji Vás na p. Josefa 
Božka s jakých důvodů pobirá tak 
velkou invalidni starobní rentu jako 
ženatý s více dětmi když jest rozve
den kde svojí ženu opustil a žije s 
konkubmátkou a ma syna 201etého 
kterého stále živí. Syn konkubmátky 
jest práce se šfltící zábav mllujicí že 
on mu z renty dává katdý týden na 
zábavu 5 Kč. za což myslfm že renty 
se uděluj{ pro neschopnost práce na 
živobití ale ne na zábavy. Jeho man
želka 15 roku opuštěna od svého 
muže byla by potřebnějši této renty, 
která v nouzi musí žíti což on s cizí 
ženskou rentu promarňují. iádám 
byste tuto věc policejně vyšetřiti dali 
byste seznali že co zde vše jest psát1 
zakládá se vše napravdě. iádam 
byste mu vice rentu nedávali a raději 
dali jeho vlastni teně a dětem která 
toho potřebuje. • 

Druhá zálepka Je adresována 
" Ústřední Sociální POJIŠťovně v Praze 
na Smíchově čp. 1292" a odeslána z 
Českých BuděJOVIC 18. února 1939. 
Perem, těžkou rukou, Je uveden text . 

..Zdělujl Vám. te Anna Novaková 
pob1ra pořáde podporu na Syna Jana 
Nováka který ut se druhým rokem 
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živ1 sám poněvadž slouží je z domo- Poznamenanou však už ne měla 
va pnč a vona se chlubila na trhu že přesnou adresu pojišťovny, proto se 
má pod 10 štrychú pole živoblfí že jí musela spokOJil se stručným a ne-
naroste, syn že je prič už druhým přesným - Sociální ústřední pOJiš-
rokem, takže tu podporu si muže vo- fovna v Praze. Přesný název a 
na ukládat pro sebe, tak bych prosila adresu pojišťovny naopak znala pl-
biji to bylo vzato natoho syna. • A aby satelka druhé zálepky. a to včetně 
se snad úřad nespletl. Je připoJena 1 čísla popisného. Duvodem byla 
přesná adresa udané Anny Nováko- zřejmě skutečnost , že ona sama 
vé - "ve Slavčl, p. Křemže u čes. pobírala od této POJIŠ(ovny nějakou 

' t- Budějovic'. sociální dávku, a adresu tedy mohla 
;~... ~ Z textu zálepek lze usoudit , že opsat z vlastního formuláře . 
... 
1 

<'..;;. anonymním udavačem byly v obou Obě zálepky do POJišťovny řádně 
,.-J p- ,. ( • • . . ~ případech ženy· v prvním případě došly a byly opatřeny prezentačními 
.J. · ~•' ,r ,.1 ~'· nejspíš žena vlastní, opuštěná. Ta razítky a spisovými poznámkami. Jak 
I;'- • ~· ..... ..,. , ~ , • dokonce, aby nedošlo k omylu, po byly vyřízeny a zda oběma udaným 
~··· f __ •• ~ ~·· • .._ zalepení zálepky Ještě steJnOu in- byly jejich důchody odebrány, Jak si 

.. ..r.. • •• 1 ~ ,.-...... koustovou tužkou připsala do levé· přály pisatelky, či zda se udání uká-
re• .- ""1 -~· "' .. .-., .(.6. ho horního rohu adresní strany zala Jako nepodložená, to ovšem ne-
~ •' • ... ~-1 'it-'· ,·~- ... poznámku: "čís. leg. 2,735 073" víme. Vždyf JSme Jen obrátili dvě 

:.:<"~_;_.,..=.;..:. ~·.:. ""-.~7. ..G (číslo POJIŠtěnecké legitimace man- běžné československé celiny ze tři-
."4r- •--< • H<J· , "- žela, které asi měla někde pozname- cátých let ... 
._---------·~'"""....;._'H;".' nané z doby společného soužit0. FRANTIŠEK BENEŠ 

• FILATELISTlCKA SLUŽBA NĚMECKÉ POŠTY nabízí .DOPRAVA POŠTY V NĚMECKU sevdúsledkuzaha-
nejen poštovní známky, FDC a další filatelistický materiál; JOvání provozu dalších středisek automatizovaného zpraco-
nabídka předmětů využívající motivů poštovních známek je vání listovních zásilek stále zrychluje. Potvrzuje to výsledek 
zejména před blížícími se vánočními svátky mnohem širší. šetření společnosti GFM-Getas, podle něhož bylo v Němec-
Pro příští rok je určen nástěnný kalendář, jehož jednotlivé ku ve třetím čtvrtletí 1997 doručeno den po odeslání neuvě-
listy reprodukují poštovní známky, které JSOU na mch také řitelných 94% dop1sů. V roce 1996 to bylo Jen 91 %a v roce 
nalepené. V nabídce JSOU i některé reprezentační filatells- 1994 dokonce pouhých 86% dopisů. Vnitrostátní dop1s 1e 
hcké publikace, např. k blížícímu se 150. výročí vydání na cestě k adresátovi v průměru 1,07 dne. což je výsledek, 
prvních bavorských poštovních známek- prvních známek který může naše pošta sousedum Jen závidět. Testování 
na území Německa vůbec. Pro dět11e určena stolní hra 'Se probíhá na základě cert1f1kace TOV na vzorku as1 milionu 
známkami kolem světa". Vhodným dárkem mohou být i zkušebních dopisu ročně, které jsou adresovány jak sou-
hodinky či kravata s náměty poštovních známek. ml kromým osobám, tak i firmám. Ia 
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