
Pohlednice z USA 
dorazila do Prost jova 
po 20 letech 
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35267 -29 - "Zatímco 
babiþce je to v podstat �jedno 
a o tom, åe pohlednice bu to 
putovala sv tem nebo n kde 
dvacet rok �leåela, prost �
nep emýšlí, m �by skuteþn �zajímalo, jak se m åe n co 
takového stát. Kdyby se to nep ihodilo práv �nám, zdráhala 
bych se uv it," komentovala došlou poštu z USA p tbuzná 
adresátky, která si nep ila zve ejnit jméno.  

Došlá pohlednice nese krom �odesílacího razítka z Los 
Angeles pro laika zcela nepochopitelný otisk razítka pošty 
ve Frýdku Místku s datem 14. 4. 2003.  

"Na pohlednici je úplná a p esná adresa do Prost jova 
vþetn  sm rovacího þtsla. Nechybí ani známka 
p ipomínající olympiádu v USA za 28 cent . A je zde 

Pohlednice, která putovala z Los Angeles do Prost jova celých 20 let 
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$NWXiOQt�þOiQN\�
Dvanáct tisíc odbori  
vypískalo i hejtmana 
Tošenovského  

OSN po t inácti letech zrušila 
sankce v þi Iráku  

Od ledna z ejm �výrazn  
podraåt�sluåby  

Nejvyšší soud dovolil návrat 
þeských v z �z Thajska  

ýeský voják zran ný v Iráku 
zem el  

'DOãt�þOiQN\�]�UXEULN\�.RNWHMO��
Grafová s Agassim na French 
Open hrát nebude, þekají další 
dít � 

Aþ�nepublikovaný, láme pátý 
Potter prodejní rekordy  

Tv rce Matrixu zrazovaly brýle  

Reklamní kampa  s Heidi 
Klumovou je v N mecku 
populární aå�p tliš  

Pavarotti se chystá v roce 2005 
do penze  

Na náb eåt�Dunaje v Budapešti 
bude francouzská riviéra  

.RPHUþQt�VG OHQt�
Sv t je v ohroåení!  

 

Tv rce Matrixu 
zrazovaly brýle 

Jágrovi se z 
Washingtonu 
nechce 
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uvedeno, åe zásilka putovala letecky. Jak a proþ�se ocitla 
kdesi ve Frýdku Místku a proþ�nám byla doruþena na 
adresu, která platila a platí po dvaceti letech, to je pro m �
rébus, záhada, cosi nadpozemského. Co bránilo doruþení? 
Navíc je kuriózní, åe n þt�ruka vyznaþila na pohlednici 
nedoplatek T 5 6,40, takåe jsme nejprve dostali jen 
oznámení o uloåení zásilky a museli jsme si ji vyzvednout 
na pošt . Po zaplacení 11 korun a þty iceti halp �~ ednice 
pohlednici beze slova vydala. äe je to pošta stará dvacet 
let, to nijak nekomentovala, ostatn �na to jsme p išli aå�
doma. Osud té pohlednice je pohnutý, pikantní je, åe jsme ji 
doma na druhý den ztratili a znovu objevili zaloåenou 
v kntåce aå�za m síc," popsala þty icátnice, která si 
textovou þist pohledu nechala ofotit a zv tšit, aby ji mohla 
poslat zp t do USA.  

$PHULþWt�SRã iFL�QH]QDMt�]HP SLV�
"Po pravd � eþeno, evidenci, zda jde o rekord v délce 
doruþení nemám k dispozici. Za ýeskou poštu mohu jen 
sd lit, åe v p tpad �neevidované zásilky je t åké dohledat, 
kudy vlastn  putovala," ekl mluvþt�ýeské pošty Ladislav 
Vanþura. "Nechci se vyhnout odpov di na dotaz, ale 
p ipomenu, åe na základ �sttåností amerických obþan �
åijících u nás d lala ýeská pošta šet ení o zásilkách z USA. 
Zjistilo se p i n m, åe, mírn � eþeno, poã ici v USA neznají 
zem pis. Dodnes k nám dvacet procent zásilek z Ameriky 
chodí p es Ukrajinu, coå�bych ješt �pochopil. Ale chodí 
i p es Jihoafrickou republiku, Thajsko nebo Japonsko. Jestli 
pohlednici do Prost jova n jaký jihoafrický poã ik n kde 
zaloåil a jiná dobrá duše n kdy po letech strþila do pytle 
urþeného do Polska, pak se pohlednice mohla ocitnout ve 
Frýdku Místku. Je to absurdní, ale více k tomu asi ne eknu," 
uvedl Vanþura.  

"Samoz ejm , åe na pohlednici budeme reagovat, jenåe to 
bude legrace. Fakt, åe babiþþina sestra na pohlednici 
pozdravuje jedno z þerstvých vnouþat, nás rozesmál. To 
d vþe má dnes jedenadvacet let. A na sv t �jsou další. 
Kdybychom mezitím nebyli tu a tam s p tbuznými 
v kontaktu, kv li pošt �bychom te �museli psát hodn �
dlouhý dopis. Na vysv tlenou, co všechno se za dvacet 
rok �v rodin �odehrálo. Tahle pohlednice je te �ale klenot 
do rodinné sbírky. Máme jich snad stovky, ale n co 
podobného ješt �ne," usmívá se nad pohlednicí p tbuzná 
adresátky.  
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22.5. 17:02 ???neznají zem pis???... 

P idej p tsp vek  Zobraz p

Stránka þ. 2 z 3Novinky: Pohlednice z USA dorazila do Prost jova po 20 letech

22.5.2003http://www.novinky.cz/00/82/94.html



 

(c) Copyright Borgis a.s. 2003. (c) Copyright Seznam. (c) Copyright & TK a DPA. Publikování nebo dal '(��'(� ení 
obsahu serveru Novinky.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno. 

Redakci pište na email redakce@novinky.cz. Deník Právo oslovíte p es adresu redakce@pravo.cz. Technické otázky 
sm ujte na helpdesk@seznam.cz. Pokud chcete informace o inzerci na Novinkách, pište na e-mail 
reklama@firma.seznam.cz. 

Stránka þ. 3 z 3Novinky: Pohlednice z USA dorazila do Prost jova po 20 letech

22.5.2003http://www.novinky.cz/00/82/94.html


