
104

Adresní nálepky zásilek sardinek 
z Lisabonu pro příjemce v ghettu,
adresované radě starších do
Terezína (nahoře) a ŽNO 
v Praze (dole). /ŽM/
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Hro mad né zá sil ky me zi ná rod ních or ga ni za cí do ghet ta
Ži dov ští věz ni v ghettech a kon cent rač ních tá bo rech ne by li chá pá ni ja ko vá leč ní za jat ci ne bo in ter no -
va ní ci vi lis té vál čí cích stá tů, a pro to stá li v prv ních le tech věz ně ní mi mo do sah ochra ny Me zi ná rod ní ho
vý bo ru Čer ve né ho kří že v Že ne vě. Ten te dy zpr vu ani ne vy ko ná val in spek ce v ghettech a tá bo rech, ani
ne zpro střed ko vá val pí sem ný styk s ni mi. Po pro nik nu tí prv ních zpráv o je jich si tu a ci a plá nu „ko neč né -
ho ře še ní“, kte ré v srp nu a zá ří 1942 za chy til že nev ský úřad Svě to vé ži dov ské fe de ra ce, se sna ha me -
zi ná rod ních or ga ni za cí, ze jmé na ži dov ských, ote vřít do ži dov ských ghett a vý chod ních tá bo rů ces tu
pro hro mad né po tra vi no vé zá sil ky zná so bi la. Ak tiv ní úlo hu v po mo ci věz ně ným Ži dům hrá li již od po -
čát ku vál ky pře de vším ži dov ské or ga ni za ce, ze jmé na Svě to vá ži dov ská fe de ra ce ve Vel ké Bri tá nii
(World Je wish Agency), Spo je ný ame ric ký ži dov ský vý bor pro di stri bu ci (Ame ri can Je wish Joint Distri -
bu tion Committee), Svě to vá sionistická or ga ni za ce (World Zionist Orga ni sa tion) a dal ší a po stup ně se
při po jo va ly i dal ší hu ma ni tár ní or ga ni za ce a vlá dy spo je nec kých ze mí, ze jmé na když zprá vy o „ko neč -
ném ře še ní“ ově ři la a po tvr di la 22. 11. 1942 ame ric ká vlá da.

Cí lem, na kte rý se úsi lí za mě ři lo, by lo do stat ži dov ské věz ně pod ochra nu Me zi ná rod ní ho vý bo ru
Čer ve né ho kří že a do cí lit mož nost in spek cí je ho de le gá tů v ghettech a tá bo rech, a ta ké je ho pro střed -
nic tvím na vá zat pí sem né spo je ní s jed not li vý mi ži dov ský mi věz ni a za jis tit pro ně hu ma ni tár ní potra vi -
no vou po moc.

Čes ko slo ven ská exi lo vá vlá da se si tua cí čes ko slo ven ských Ži dů, věz ně ných v ghet tu Te re zín i jin de,
za ča la inten ziv ně za bý vat v lé tě 1942. Kon cem srp na 1942 se ob rá til vý kon ný vý bor exi lo vé ho Čes ko -
slo ven ské ho Čer ve né ho kří že zvlášt ním me mo ran dem na Me zi ná rod ní vý bor Čer ve né ho kří že v Že ne vě
se žá dos tí, aby se po ku sil za jis tit sou hlas ně mec ké stra ny s ná vště va mi de le gá tů MVČK v in ter nač ních
a kon cent rač ních tá bo rech i stře dis cích de por to va ných. Čes ko slo ven ský zá stup ce mi nis ter stva za hra ni -
čí ve Švý car sku, ve dou cí Úřa du Stá lé ho de le gá ta Čes ko slo ven ské re pub li ky u Spo je ných ná ro dů a zá -
ro veň de le gát exi lo vé ho Čes ko slo ven ské ho Čer ve né ho kří že u Me zi ná rod ní ho vý bo ru Čer ve né ho kří že
v Že ne vě JUDr. Ja ro mír Ko pecký23 pro střed nic tvím čes ko slo ven ské ho mi nis ter stva za hra ni čí do po ru čo -
val exi lo vé mu Čes ko slo ven ské mu Čer ve né mu kří ži, aby se sna žil za jis tit spo leč ný po stup s brit ským
Čer ve ným kří žem a os tat ní mi spo je nec ký mi or ga ni za ce mi Čer ve né ho kří že a aby spo leč ným tla kem do -
sáh li to ho, že Me zi ná rod ní vý bor Čer ve né ho kří že roz ší ří svou kom pe ten ci i na de por to va né ci vil ní oso -
by a vez me v ochra nu i de por to va né do Te re zí na. Zá ro veň in for mo val, že před se da Me zi ná rod ní ho vý -
bo ru Čer ve né ho kří že prof. Max Hu ber je, na roz díl od ně kte rých ji ných čle nů vý bo ru, myš len ce na klo -
něn. Čes ko slo ven ský Čer ve ný kříž se na pod nět J. Ko pec ké ho sku teč ně ob rá til na brit ský Čer ve ný kříž
a na Čer ve né kří že spo jen ců ve vě ci spo leč né ho po stu pu a zís kal pro svou sna hu je jich pod po ru.

Me zi ná rod ní vý bor Čer ve né ho kří že ne byl v té to otáz ce jed not ný, pro to že se pře de vším obá val re -
ak ce ně mec ké stra ny, kte rá by mu moh la ztí žit je ho čin nost pro vá dě nou v rám ci že nev ských kon ven cí
pro vá leč né a in ter no va né za jat ce vál čí cích stá tů, a v otáz ce ži dov ských věz ňů pro to po stu po val opa tr ně.
Pro roz ší ře ní své pů sob nos ti na ži dov ská ghet ta a tá bo ry mu sel pře de vším zís kat sou hlas ně mec ké
stra ny. Po čás teč ném ústup ku říš ské ho ve de ní se Me zi ná rod ní mu vý bo ru Čer ve né ho kří že po da ři lo na
pod zim 1942 do jed nat do ho du o mož nos ti za sí lá ní sou kro mých ba líčko vých zá si lek z ci zi ny do ghet ta
v Te re zí ně pro střed nic tvím Čer ve né ho kří že, což se od ra zi lo i v pra vid lech poš tov ní ho sty ku s ghet tem,
vy hlá še ných zde 24. 9. 1942. Pra vid la se ta ké zmi ňo va la o mož nos ti pí sem né ho sty ku ci zi ny s ghet tem
pro střed nic tvím do pisnic Čer ve né ho kří že, nic mé ně z ghet ta žád né do pisni ce Čer ve né ho kří že ni kdy
neodešly a do ghet ta do šly jen spo ra dic ky.

Na dá le pro bí ha la jed ná ní Me zi ná rod ní ho vý bo ru Čer ve né ho kří že s ně mec kou stra nou o mož nos ti
za sí lat hu ma ni tár ní po moc do ži dov ských ghett a tá bo rů for mou hro mad ných zá si lek. Ta to mož nost by -
la ze stra ny Me zi ná rod ní ho vý bo ru Čer ve né ho kří že pod mí ně na sou hla sem ří še s kon tro lou je jich dis -
tri bu ce for mou stvr ze ní pří jmu a osob ní kon tro lou de le gá tů. Ně mec ká stra na se zpr vu k to mu to ná vr -
hu sta vě la vel mi od mí ta vě. Ke změ ně sta no vis ka do spě la až pod tla kem vnitř ní hos po dář ské si tua ce
v ří ši s taj ným zá mě rem po užít část hu ma ni tár ních zá si lek pro vlast ní zá so bo vá ní a ta ké ušet řit po tra vi -
no vé zá so bo vá ní ži dov ských ghett a tá bo rů, kte ré by lo věz ňům v mi ni mál ní mí ře po sky to vá no. Svůj
sou hlas ale pod mí ni la vý hra dou, že Me zi ná rod ní vý bor Čer ve né ho kří že ustou pí od své ho po ža dav ku
a ne bu de mít nad de porto va ný mi kon tro lu. Jas ně to vy plý vá ze zá zna mu le gační ho ra dy F. Ra de ma -
che ra, kte rý měl v říš ském mi nis ter stvu za hra ni čí v té do bě na sta ros ti ži dov skou agen du, ze 14.1.1943,
ve kte rém ne ga tiv ně rea go val na do taz de le gá ta Me zi ná rod ní ho vý bo ru Čer ve né ho kří že Marce la Ju -
no da. Ten měl pro vě řit na říš ském mi nis ter stvu za hra ni čí, zda se Me zi ná rod ní vý bor Čer ve né ho kří že
mů že ob rá tit na ně mec kou vlá du s ná vr hem zpro střed ko vá vat zprá vy me zi de porto va ný mi Ži dy z oku -
po va ných úze mí a je jich ro din ný mi pří sluš ní ky ži jí cí mi za hra ni ce mi tře tí ří še.24
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Stvrzení příjmu balíku na předtištěné dopisnici MVČK. /ŽM/

Druhá strana předtištěné dopisnice MVČK. /ŽM/
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Slo ži tou si tu a ci jas ně cha rak te ri zo val pra cov ník že nev ské ho úřa du Svě to vé ži dov ské fe de ra ce
Gerhart Riegner, kte rý se hrál v prů bě hu vál ky zá služ nou ro li v or ga ni zo vá ní po mo ci i při sou stře Uo vá -
ní pod kla dů o si tu a ci Ži dů v ob sa ze né Evro pě. V de pe ších, za sí la ných cent rá le v Lon dý ně v le tech 1942
až 1945, pro rok 1942 mi mo ji né uvá děl (v pře kla du):25

- za čá tek lis to pa du 1942: „Pří jem poš ty od Edelstei na, mi mo ji né nahlá še no po vo le ní poš tov ní ho sty -
ku. Vý stav ba spo leč nos ti v ghet tu se ny ní zdá být za tím ukon če na. Zů sta nou-li tam de por to va ní,
za tím ne jas né. Ba líč ky z Por tu gal ska za tím mož né, za ča lo se s po kusný mi ba lí ky do Te re zí na. Od -
dě le ní re gi stra ce a ad mi nis tra ti vy trans por tů ŽNO v Pra ze od mí tá po dá vat in for ma ci“;

- kon cem lis to pa du 1942: „Smí še ná ko mi se pro po moc při MVČK je při pra ve na za čít s mě síč ní mi 
zá silka mi po tra vin v hod no tě 50 - 70 000 švý car ských fran ků do Te re zí na a do tá bo rů v Pol sku. 
Pe ní ze vy žá dá ny od Spo je né ho ame ric ké ho ži dov ské ho vý bo ru pro di stri bu ci v New Yor ku (je muž
vlá da USA při slí bi la pro ty to úče ly 12 000 US do la rů mě síč ně), od čes ko slo ven ské exi lo vé vlá dy
a od an glic kých ži dov ských or ga ni za cí. Pe ní ze ma jí být za slá ny do Švý car ska, aby se da ly fi nan -
co vat zá sil ky MVČK a ba líč ky z Li sa bo nu.“;

- 29. 1. 1943: „Si tua ce v Pra ze se sil ně zhor šu je … Šif ro va né do pi sy z Te re zí na vy po ví da jí o hla du a
zi mě …“.

Čes ko slo ven ská stra na by la s tím, že do Te re zí na by ly po kus ně za slá ny ba líč ky, se zná me na do pi sem
čes ko slo ven ské ho exi lo vé ho mi nis ter stva za hra ni čí, kte rý o tom s od vo lá ním na zprá vu J. Ko pec ké ho ze
Že ne vy in for mo val exi lo vá mi nis ter stva vnit ra a so ci ál ní pé če a Fe de ra ci čes ko slo ven ských Ži dů 26. 11.
1942. Dr. Ko pecký ná sled ně 23. pro sin ce ozná mil, že v poš tě do šlé z Te re zí na by ly ba líč ky po tvr ze ny.
Čes ko slo ven ská exi lo vá vlá da me zi tím pro jed ná va la fi nanč ní za jiš tě ní hro mad né po tra vi no vé po mo ci.
Z Ma sa ry ko va lon dýn ské ho mi nis ter stva za hra ni čí byl dán po kyn zá stup cům čes ko slo ven ské exi lo vé
vlá dy v Že ne vě, Stock hol mu a Li sa bo nu po má hat při zá chra ně jed not liv ců a sku pin. Byl zří zen fond na
za sí lá ní ba líč ků pro střed nic tvím Me zi ná rod ní ho vý bo ru Čer ve né ho kří že z neut rál ních ze mí do ghet ta
v Te re zí ně a do tá bo rů v Pol sku. Slo ži tá jed ná ní ved la čes ko slo ven ská stra na ta ké s brit ským mi nis ter -
stvem pro hos po dář skou vál ku o fi nanč ním za bez pe če ní hu ma ni tár ní po mo ci do Te re zí na z Por tu gal ska
a ze Že ne vy.

Me zi ná rod ní vý bor Čer ve né ho kří že byl to tiž jen zprostředko va te lem, ni ko li or ga ni zá to rem ne bo
plátcem zá si lek. O tom se zmi ňu je dal ší te legra fická zprá va G. Riegne ra ži dov ské mu ústře dí v Lon dý ně
z 10. 3. 1943: „Mu sí te ko neč ně po cho pit, že po moc né zá sil ky Me zi ná rod ní vý bor Čer ve né ho kří že sám
neobsta rá vá, on jen ve de zá klad ní dip lo ma tic ká jed ná ní. Po vo le ní zá si lek le ží v ru kou Smí še né ko mi se
pro po moc při Me zi ná rod ním vý bo ru Čer ve né ho kří že (Commission Mixte de Se cours de la Croix-Rouge
in ter na tio na le) kte rá se sklá dá ze zá stup ců Me zi ná rod ní ho vý bo ru Čer ve né ho kří že a Li gy ná rod ních 
spo leč nos tí Čer ve né ho kří že. Ta to smí še ná ko mi se je tech nic kým apa rá tem, ná kup čím a za sí la telským
or gá nem pro po moc né zá sil ky. Vše se u ní proplá cí.“

Čes ko slo ven ská exi lo vá vlá da sou hlas brit ské stra ny k fi nan co vá ní po tra vi no vé po mo ci jak z Por tu -
gal ska, tak ze Že ne vy zís ka la. K fi nan ční mu za bez pe če ní ak ce da lo pro střed ky exi lo vé čes ko slo ven ské
mi nis ter stvo so ci ál ní pé če a sou čas ně by ly získá vá ny sbír ka mi Čes ko slo ven ské po moc né ak ce me zi
čes ko slo ven ský mi ob ča ny ve Vel ké Bri tá nii.

Sou hlas s vý vo zem 3 000 li ber mě síč ně do Por tu gal ska na ná kup ba líč ků pro čes ko slo ven ské ob -
ča ny in ter no va né a de por to va né na kon ti nen tě byl pod mí něn tím, že se ba líčko vá ak ce bu de vzta ho -
vat vý hrad ně na čes ko slo ven ské stát ní ob ča ny, ba líč ky mu sí ob sa ho vat pou ze zbo ží por tu gal ské ho pů -
vo du a ja ko ode sí la tel bu de fi gu ro vat jen jmé no a ad re sa za si la telské fir my v Por tu gal sku, kte rou do -
po ru čí brit ské vel vy sla nect ví v Li sa bo nu. Dá le by lo sta no ve no, že cel ko vá vá ha zbo ží ode sla né ho z Por -
tu gal ska ne bo ze Že ne vy ne smí pře sáh nout čty ři tu ny za mě síc apod. Zá sad ní pod mín kou brit ské, ale
i ně mec ké stra ny by lo, že ba líč ky mu sí být ad re so vá ny jed not li vým oso bám jme no vi tě. Od ro ku 1943
za čal pro to bu do vat exi lo vý čes ko slo ven ský Čer ve ný kříž kar to té ku de por to va ných do Te re zí na a vý -
chod ních tá bo rů. By la to vel mi ob tíž ná prá ce a podchy ti la jen ma lý po čet jmen, přes to že ur če ní mís ta
po by tu de por to va ných, je jich jmé na a po čet v jed not li vých tá bo rech a v ghet tu by lo pro or ga ni za ci hro -
mad ných zá si lek ne zbyt né. Při po moc ných ak cích se an ga žo val lon dýn ský So ci ál ní vý bor Ži dů z Čes -
ko slo ven ska. Ak cím na pod po ru de por to va ných Ži dů vý raz ně po má ha li člen čes ko slo ven ské Stát ní ra -
dy, kte rá v exi lu za stu po va la par la ment, ing. Ar nošt Frischer, před sta vi tel česko ži dovské ho hnu tí v Že -
ne vě dr. Ullman, člen Me zi ná rod ní ho vý bo ru Čer ve né ho kří že a bý va lý ra kous ký dip lo mat Jo han nes
Schwar zen berg, po chá ze jí cí z ra kous ké vět ve šlech tic kého ro du, a čes ko slo ven ský zá stup ce v Že ne -
vě dr. Ja ro mír Ko pecký. Ten po sky tl ad re sář de por to va ných čes ko slo ven ské mu konzu lo vi v Por tu gal -
sku Fran tiš ku Čejko vi, kte rý po moc nou ak ci hro mad ných zá si lek v Li sa bo nu sle do val.
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Obal zásilky zaslané jako tiskovina československým konzulem F. Čejkou z Lisabonu exilové
vládě do Londýna. /PM/

Adresní nálepka na zásilku MVČK. /ŽM/
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Pro blé mem by lo i to, co z Por tu gal ska vy vá žet, pro to že v pro sin ci 1942 za ká za la tam ní vlá da vý voz
vše ho zbo ží s vý jim kou su še ných fí ků a pi nio vých ja der. Te pr ve v dub nu 1943 po vo li la vý voz sar di nek
s pod mín kou, že bu dou za sí lá ny for mou poš tov ních ba líč ků, ni ko li te dy v bed nách ja ko va gó no vé zbo -
ží a vy pra vo vat je moh lo pou ze gré mium vý vozců ry bích kon zerv. Za sí lá ní for mou poštovně vypla ce ných
ba líč ků zna me na lo zdra že ní ce lé ak ce. Ješ tě za čát kem dub na ne by lo zřej mé, jest li bu de mož né potra -
vi no vou po moc usku teč nit a bu de-li sku teč ně do ru če na. Po chyb nos ti o kon tro le do ru če ní ba líč ků vy jád -
řil před se da Me zi ná rod ní ho vý bo ru Čer ve né ho kří že M. Hu ber i v do pi se před se do vi exi lo vé ho Čes ko -
slo ven ské ho Čer ve né ho kří že v Lon dý ně ge ne rá lu J. Sle zá ko vi z červ na 1943 a stej né po chyb nos ti vy -
jád ři la i lon dýn ská de le ga ce me zi ná rod ní ho vý bo ru. 30. 4. 1943 pře dal ko neč ně li sa bonský de le gát Me -
zi ná rod ní ho vý bo ru Čer ve né ho kří že a zá stup ce Smí še né ko mi se pro po moc při MVČK H. Imhoff konzu -
lo vi Čejko vi po vo le ní k zá silkám po tra vi no vých ba líč ků na ad re su ra dy star ších pro jme no vi tě uve de né 
jed not liv ce. Smí še ná ko mi se pro po moc při MVČK to tiž for mál ně ce lou ak ci orga ni zo va la, i když ve sku -
teč nos ti zbo ží pou ze objedná va la u vy bra né ho vý voz ce, Gré mia dos Exporta do res dé Conservas de
Peixe. Té hož dne prv ní zá sil ka se sar din ka mi pro 375 te re zínských věz ňů ode šla. Ba líč ky by ly opat ře ny
adresní ná lep kou vý voz ce, vý da jo vým čís lem a by ly za sí lá ny do po ru če ně a vy pla ce ny portu galský mi
poš tov ní mi znám ka mi.

V de pe ši konzu lo vi Čejko vi do Li sa bo nu ze 6. 7. 1943 dr. Ko pecký sdě lo val, že po vo le ní po sí lat 
ba líč ky by lo roz ší ře no na všech na ob sa ze ná úze mí. Zá ro veň po sí lal se znam in ter no va ných v Osvě ti mi-
Birke nau, vy pra co va ný po do ho dě s dr. Ullma nem, se žá dos tí, aby jim by ly ba líč ky ta ké za slá ny, což
Čej ka sku teč ně uči nil. V roz pi su ode sla ných zá si lek z 8. 11. 1943 hlá sil, že do Te re zí na by lo ode slá no
(prav dě po dob ně od za čát ku ak ce) cel kem 25 924 ba líč ků a do Osvě ti mi-Birke nau 2 420 ba líč ků.

Z Por tu gal ska od chá ze ly do Te re zí na stej nou ces tou ta ké ba líč ky fi nan co va né z pro střed ků ame ric -
kých ži dov ských or ga ni za cí a ur če né ze jmé na věz ňům ne po chá ze jí cím z bý va lé ho Čes ko slo ven ska.
Mě ly stej né ho ode sí la te le a for mál ně je ta ké kry la Smí še ná ko mi se pro po moc při MVČK.

Ved le por tu gal ské ces ty exis to va la pro po moc né zá sil ky ces ta ta ké přes Že ne vu. Od tud by lo mož -
né za sí lat pro duk ty na kou pe né ve Švý car sku, pře de vším kon den zo va né mlé ko, umě lou ko je neckou
vý ži vu a po si lo va cí pro střed ky. Prv ní hro mad ná zá sil ka MVČK adre so va ná na ži dov ské ho star ší ho J.
Edelstei na smě la opus tit Švý car sko 1. 5. 1943. Ob sa ho va la 100 be den kondenzo va né ho mlé ka, 1 000 kg
su še ných šves tek a 2 000 kg su še né po lév ky (Suppenmehl). Do cho va lo se po tvr ze ní ži dov ské sa mo sprá -
vy z Te re zí na i dě kov né do pi sy, po dle kte rých do šel do ghet ta pl ný va gón se zá silka mi. Po dle de pe še Ko -
pec ké ho ale ode šly ze Švý car ska va gó ny dva.

Po dle zprá vy Smí še né ko mi se pro po moc při MVČK by ly za rok 1943 za slá ny do Te re zí na zá sil ky se
su še nou ze le ni nou, kondenzo va ným mlé kem a su še ný mi švestka mi o vá ze 5 410 kg a v ce ně 13 600 švý -
car ských fran ků. Po zprá vě, že je tam ob zvláš tě tře ba lé ků, ode šlo 86 be den far ma ceu tic kých vý rob ků
a co nej vět ší mož né množ ství vý živných po tra vin o vá ze 3 232 kg. Hod no ta zá sil ky by la 38 914 fran ků.

Zá sil ky ze Švý car ska od chá ze ly ja ko zá sil ky Smí še né ko mi se pro po moc při MVČK, kte rá je však fi -
nanč ně ne za jišKo va la. Už po čát kem ro ku 1943 žá da lo čes ko slo ven ské mi nis ter stvo za hra ni čí brit ské
úřa dy o sou hlas s fi nan co vá ním ba líč ků ze Švý car ska, což z brit ské stra ny by lo ješ tě přís ně ji kon tro lo -
vá no. Uvol ně ní pří sluš ných částek by lo brit skou stra nou pod mí ně no kon tro lou do ru čo vá ní zá si lek
a jed ná ní o tom po kra čo va la i v prů bě hu ro ku. Po tí že se za jiš Ko vá ním hu ma ni tár ní po mo ci přes Švý car -
sko nepřestá va ly ani v ná sle du jí cích le tech.

Portu galská ces ta by la schůd něj ší a až do zá ka zu vy pra vo vat ko res pon den ci a ba lí ky do stá tů za
Py re ne je mi, kte rým portu galská vlá da 22. 8. 1944 pře ru ši la po osvo bo ze ní Fran cie do prav ní ces tu, by -
la pro za sí lá ní po mo ci do ghet ta vý znam něj ší než švý car ská. Po pře ru še ní poš tov ní ho sty ku by ly zby -
lé fi nanč ní pro střed ky pře ve de ny do Švý car ska, od kud ak ce po kra čo va la. Ba líč ky za sí la né ze Švý car -
ska pro střed nic tvím Me zi ná rod ní ho vý bo ru Čer ve né ho kří že by ly opat ře ny ná lep kou s před tiš tě ným
ozna če ním, že jde o zá sil ky MVČK ži dov ské sa mo sprá vě v Te re zí ně, poš ta Bo hu šo vi ce nad Ohří. Jmé -
no a ad re sa pří jem ce se do něj vpi so va la. Předtiště ny by ly ta ké obou stran né stvrzenky pří jmu ve for -
mě do pisni ce. Jed na stra na slou ži la ja ko prů vodka a in for ma ce o pří jem ci s je ho jmé nem, ad re sou
a čís lem zá sil ky, dru há ja ko zpá teč ní lís tek, na kte rém se vy zna čo val pří jem zá sil ky pod pi sem pří jem -
ce a da tem pře vze tí.

Me zi sta tis ti kou ode sla ných a te re zínskou sa mo sprá vou po tvr ze ných zá si lek zel pro past ný roz díl.
Hlá še ní z Li sa bo nu z 8. 11. 1943 upo zorňo va lo čes ko slo ven skou lon dýn skou vlá du, že z Te re zí na do -
šlo jen ně ko lik má lo po tvr ze ní o do ru če ní ba líč ků.

Po dle hlá še ní kon zu la Čejky by lo za ob do bí od 30. 4. do 2. 9. 1943 ode slá no do Te re zí na cel kem
11 039 ba líč ků (po dle je ho roz pi su však: 11 049 - 30. 4. 375 ks, 12. 5. 403 ks, 26. 5. 442 ks, 11. 6. 818 ks,
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26. 6. 985 ks, 14. 7. 1129 ks, 24. 7. 502 ks, 9. 8. 1826 ks, 14. 8. 1826 ks, 9.8. 464 ks a 2. 9. 2279 ks, což
moh lo vznik nout chy bou v roz pi su). Po tvr ze ní pří jmu ba líč ků v ghet tu, vy sta ve né a ode sla né te re zínským
ži dov ským star ším Paulem Eppstei nem, stvrzo va lo pro ob do bí od 1. 5. do 18. 9. 1943 jen 1875 ks. Do
po tvr ze ní by ly ovšem za po čí tá ny i ba líč ky z Por tu gal ska, fi nan co va né ame ric ký mi ži dov ský mi 
or ga ni za ce mi, tzn., že po díl ne do ru če ných zá si lek byl ješ tě vyš ší.

Si tua ce se po ně kud zlep ši la v ro ce 1944 s pří pra vou na nad chá ze jí cí ná vště vu zá stup ce Me zi ná rod -
ní ho vý bo ru Čer ve né ho kří že. Ta ké v ghet tu byl za ve den přes něj ší způ sob roz dí le ní do šlých zá si lek tak,
aby ba líč ky, je jichž pří jem ci ne by li dohle dá ni ani po mo cí poš tov ní kar to té ky a dohle da cích se zna mů, 
by ly vy dá ny nej po třeb něj ším. 30. 5. 1944 po žá da la v sou vis los ti s při chá ze jí cí mi kon zer va mi sar di nek
ži dov ská sa mo sprá va ode sí la te le, aby po kud mož no smě ro val zá sil ky adres ně a přes ně uve dl jmé no,
da tum na ro ze ní, mís to pů vo du a dal ší zná mé úda je o pří jem ci. V kan ce lá řích star ších blo ků, v bu do -
vách a v Hlav ní uli ci čís lo 2, ve dru hém dvo ře, by ly po tom vy vě šo vá ny se zna my do šlých zá si lek s ne -
úpl ným ozna če ním pří jem ce.26

Když ale při šlo po tvr ze ní z Te re zí na, kte ré vy sta vil Paul Eppstein 29. 3. 1944 a kte ré po stou pil 
Me zi ná rod ní vý bor Čer ve né ho kří že své mu li sa bonské mu de le gá to vi Imhoffo vi a ten je pře dal konzu lo -
vi Čejko vi, pro past ný roz díl me zi odesla ný mi a stvrze ný mi zá silka mi byl opět zře tel ný. F. Čej ka o něm 
po dal zprá vu exi lo vé mu čes ko slo ven ské mu mi nis ter stvu za hra ni čí, ve kte rém uvá děl, že od za čát ku 
ba líčko vé ak ce do kon ce břez na 1944 vy pra vil do Te re zí na 39 233 ks ba líč ků, od té do by do 21. 6. 1944
dal ších 29 331 ks, te dy cel kem 68 564 ba líč ků. Spo lu s 30 000 ks ba líč ků, je jichž ode slá ní za ří di ly ži -
dov ské or ga ni za ce, by lo z Por tu gal ska do Te re zí na ode slá no na 100 000 ks ba líč ků, kte ré mě li věz ni
ob dr žet. Po čet ku sů, kte ré Eppstein po tvr dil, je ale jen 7 294 ba líč ků. Po slé ze při šlo z Te re zí na ješ tě
dal ší po tvr ze ní pří jmu ba líč ků za ob do bí od 1. 4. 1944, ve kte rém po tvr zu je pří jem 13 444 ks ba líč ků.
I když v hlá še ních z ghet ta jsou ur či té ne srov na los ti a cel ko vý potvrze ný pří jem 20 738 ku sů ba líč ků se
v ně kte rých pra me nech ne pa tr ně li ší, roz díl me zi odesla ný mi zá silka mi z Por tu gal ska a ze Švý car ska
a při ja tý mi v ghet tu jas ně na zna ču je, že vět ši na po tra vi no vé po mo ci by la ně mec kou stra nou ukra de na.
Po chyb nos ti o do ru čo vá ní po mo ci do ru kou věz ňů pod po ři la i ak ce z úno ra 1944, při kte ré kon zul Čej -
ka ode vzdal gré miu vý vozců ko lem 6 000 do pisnic, kte ré mě li při po jit ke kaž dé zá sil ce. Adre sá ti na nich
mě li ne jen stvr dit pří jem zá sil ky, ale ta ké uvést, ko lik těch to zá si lek sku teč ně do sta li. Zpět do šlo 435
do pisnic, na nichž jen je den vě zeň uve dl, že do stal čty ři, ně ko lik věz ňů uved lo tři ku sy, ostat ní mé ně -
dva či spí še je den. Při tom kaž dé mu věz ni ze se zna mu v Por tu gal sku by ly za sí lá ny dva ba líč ky mě síč ně,
ale ně kte rým i ví ce, až 36 ku sů.

O ně kte rých hro mad ných zá silkách se do cho va ly zprá vy v ma te riá lech ži dov ské sa mo sprá vy. 28. 2.
1945 před lo žil ži dov ský star ší ve li te li tá bo ra roz pis zá si lek do ru če ných pro střed nic tvím MVČK a za sí la -
telských fi rem za ob do bí od květ na 1943 do úno ra 1945. Z Por tu gal ska do šlo 117 083 ba líč ků, z to ho
402 jed not li vých zá si lek přes MVČK a 589 hro mad ných. Za únor 1945 do šlo 684 ba líč ků od za sí la -
telských fi rem, od MVČK nic.27 Proč je ta ko vý roz por me zi uve de ným čís lem do šlých ba líč ků a ba líč ků
v roz pi su a sku teč ně stvr ze ných ode si la te lům ba líč ků, lze vy svět lit pou ze úče lo vou ma ni pu la cí na ří ze -
nou ve li tel stvím ghet ta. Po dle ak ce s do pisni ce mi z Por tu gal ska i po dle vzpo mí nek věz ňů se jim ba líč -
ky s hu ma ni tár ní po mo cí do stá va ly do ru kou oprav du jen oje di ně le ne bo vů bec ne. Přes to že si by la 
čes ko slo ven ská stra na, stej ně ja ko ostat ní zúčast ně né stra ny, vě do ma to ho to hro mad né ho roz krá dá -
ní, za sta ve ní po mo ci by na ko nec nej ví ce po stih lo strá da jí cí věz ně a pro to na dá le po kra čo va la.

Po dle zá pi su z jed ná ní ve li te le tá bo ra se ži dov ským star ším ze 16. 1. 1945 po dal SS-Untersturm-
führer Baltrusch z tá bo ro vé ko man da tu ry, kte rý zřej mě ve dl agen du s MVČK, zprá vu o zá sil ce 1 500
kra bic Ovo malti ny v pě ti setgra mo vém ba le ní a bed ny s 50 000 vi ta mí no vý mi table ta mi.28

Per fekt ní ma ni pu la ci před ved la ně mec ká ko man da tu ra i při ná vště vě dr. Rosse la v Te re zí ně v červ nu
1944, kte rý o hro mad ných zá silkách na ko nec na psal ve zprá vě pro Me zi ná rod ní vý bor Čer ve né ho kří -
že (v pře kla du): „Dů le ži tý de tail - za všech ny hro mad né a jed not li vé zá sil ky je tře ba po kud mož no za -
pla tit cel ní po plat ky. Tím se usnad ní do dá ní ba lí ků do Te re zí na. Ne ní mož né za sí lat přes Te re zín zá sil -
ky do tá bo rů ve Slez sku; ni kdy se to ne dě la lo a ne pů jde to. V pří lo ze pod čís lem 14 viz líst ky, kte ré jsou
za sí lá ny ja ko po tvr ze ní pří jmu ba lí ků. Za sar din ky, kte ré po chá ze ly z Por tu gal ska, u nichž ne byl uve den
ode sí la tel, by lo po tvr ze ní za slá no vý rob ci … V te re zín ském ghet tu v pra vém slo va smys lu ne chy bí žád -
né zbo ží. Vždy jsou ví tá ny ty to vý rob ky - obuv, dět ská vý ži va, mléč né vý rob ky, vi ta mí ny, spor tov ní vý -
rob ky vše ho dru hu, stá lé zá sil ky por tu gal ských sar di nek. Viz ka pi to lu o zdra vot ní pé či - zá sil ky lé ků.“

Zá sil ky šly do Te re zí na přes Pra hu a že lez ni cí na ná dra ží v Bo hu šo vi cích nad Ohří, kde si je pře bí ra -
la po dle se zna mu sku pi na pra cov ní ků ba lí ko vé poš ty v ghet tu. Při pře dá ní zá sil ky pří jem ci byl zá ro veň
stvr zen zpá teč ní lís tek buU pří jem cem ne bo od dě le ním poš ty. Všech ny po de psa né stvrzenky pří jmu 
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ba lí ku pře da la poš ta ži dov ské mu star ší mu spo lu s je jich sou pi sem. Ži dov ský star ší při po jil prů vod ní do -
pis a vše pře dal ve li te li tá bo ra k ode slá ní.

Dal ší ze mí od kud oje di ně le hro mad né zá sil ky při chá ze ly by lo Švéd sko, i když ješ tě v ro ce 1943 se
k to mu se kre tář švéd ské ho mi nis ter stva za hra ni čí Bo he man sta věl ne ga tiv ně. Do předtiště né ho ně mec -
ké ho tex tu stvrzenky pří jmu ba lí ku ze Švéd ska se do plňo va lo pou ze čís lo zá sil ky a pří jemcův pod pis
s da tem. Zpá teč ní ad re sa zně la na Hjälp Kri gets Offer ve Stock hol mu. Vzo rek blí že ne ur če né stvrzenky
před lo žil ži dov ský star ší ve li te li tá bo ra spo lu se zprá vou o stvrzenkách ze Švéd ska 1. 12. 1944 k roz -
hod nu tí.29 Do cho vá na je ta ké zprá va z 1. 5. 1944 o pří jmu zá sil ky 30 ba lí ků s ma ce sy ze Švéd ska.30 Stej -
ně tak se za cho va la tu rec ká stra na, a hu ma ni tár ní po moc ode šla z An ka ry jen v ne pa tr ném množ ství.

Nej ví ce ba lí ků do stá va li Ži dé z Dán ska. Pět z nich, kte ří nespa da li do vy me ze né ka te go rie pro od -
sun, se po jed ná ních me zi ně mec ký mi a dán ský mi úřa dy vrá ti lo v led nu 1944 z Te re zí na zpět do vlas -
ti. Na zá kla dě je jich in for ma cí o po mě rech v ghet tu by la ihned za há je na ak ce ve pro spěch de por to va -
ných a zří zen Fond pro so ci ál ní a hu ma ni tár ní úče ly, kte ré mu po skyt ly fi nanč ní pro střed ky dán ské mi -
nis ter stvo so ci ál ních vě cí, sou krom ní ci a sou kro mé spol ky a or ga ni za ce, a to i z cír kev ních křes Kan -
ských kru hů. By la vy tvo ře na karto té ka de por to va ných Ži dů. Přes to že při ně mec ko-dán ských jed ná ních
by ly do Te re zí na po vo le ny pou ze ba lí ky s odě vy, by la za há je na potra vi no vá po moc, kte rou ně mec ké
úřa dy trpě ly. V prv ním týd nu od 21. 2. 1944 ode šlo kaž dý dru hý den de set ba lí ků, v dru hém týd nu byl
je jich po čet zvý šen na dva cet a stá le na růs tal až na při bliž ně sedm set ba lí ků mě síč ně. By ly za sí lá ny
do po ru če ně na jmé no pří jem ce. Po tra vi no vé ba lí ky mě ly stan dard ní ob sah, ovšem bez ohle du na ži -
dov ské stra vo va cí zvyk los ti: 1,5 lib ry cuk ru, 2 lib ry sý ra, 1 ole jovky, 1 kon zer va mak rel, 1 kon zer va vep -
řo vé ho ma sa, 1 lib ra pár ků, půl lib ry křeh ké ho chle ba, 20 kos tek po lévko vé ho bu jó nu a kou sek mýd -
la. Po tra vi no vé líst ky na ná kup ob sa hu vy dá val dán ský zá so bo va cí úřad a ex pe di ci za jiš Ko va ly vel ké
dán ské lo Uařské fir my. Vět ši na ba lí ků při chá ze la přes Švý car sko ne bo Švéd sko.

Při jed ná ní ve li te le tá bo ro vé ko man da tu ry se ži dov ským star ším 14. 12. 194431 by la avi zo vá na zá sil -
ka vá noč ních ba lí ků z Dán ska, kte rá mě la do ra zit v osm nác ti bed nách. Do roz hod nu tí ko man da tu ry se
ba lí ky ne smě ly vy dá vat. Zá sil ky do šly dvě - 23. 12. 1944 a 2. 1. 1945. Kaž dá z nich ob sa ho va la osm -
náct be den s potra vi no vý mi ba líč ky, v prv ní by lo 423 a v dru hé 441 ba líč ků. Ži dov ské ho star ší ho o tom
na jed ná ní s ve li te lem tá bo ra in for mo val 12. 1. 1945 Baltrusch.32 Ze zá pi su z jed ná ní vy plý vá, že pří jem
hro mad ných zá si lek pro dán ské Ži dy stvr zo val kro mě ži dov ské ho star ší ho ta ké ra bín dr. Frie di ger sa -
mo stat ný mi do pi sy. Do pi sy od ži dov ské ho star ší ho, dr. Frie di ge ra a se znam do šlých ba lí ků se pře dá -
va ly ve čty řech ko pi ích spo lu se stvrzenka mi pří jmu od jed not li vých pří jem ců ko manda tu ře.

Po dle ko pie do pi su dr. Frie di ge ra z 9. 3. 1945 do šla v úno ru 1945 zá sil ka z pro sin ce 1944 s de se ti
ba lí ky svrš ků. V do pi se po tvr zu je, že ba lí ky by ly pře dá ny ad re sá tům, ode sí lá po de psa né stvrzenky ja -
ko pří lo hu a dě ku je jmé nem svým i pří jem ců ře di te li dán ské ho Čer ve né ho kří že Rostingo vi.33 Agen du
s dán ským Čer ve ným kří žem měl na sta ros ti již zmí ně ný Baltrusch, kte ré mu ta ké ži dov ský star ší před -
lo žil stvrzenku dr. Frie di ge ra pro dán ský Čer ve ný kříž o pří jmu zá sil ky s kni ha mi.34

Na cis té ne jen že vět ši nu hu ma ni tár ní po mo ci zci zi li již ces tou, ale ty zá sil ky, kte ré do šly až do ghet ta,
po slou ži ly jak pro obo ha ce ní jí del níč ku ně mec ké ko man da tu ry a pra cov ní ků ar chi vu RSHA, tak na cis -
tic ké pro pa gan dě při ná vště vě zá stup ců MVČK v ghet tu. Ži dov ský chla pec, kte rý před dr. Rosse lem ob -
dr žel kon zer vu se sar din ka mi, mu sel od ří kat do pře du na uče ný text „Už za se sar din ky“. Pro pa gan dis tic -
ký film o ghet tu, na to če ný čes ký mi Aktua li ta mi me zi 16. 8. a 11. 9. 1944 na ob jed náv ku ně mec kých míst,
zřej mě Ústřed ní ho úřa du pro ře še ní
ži dov ské otáz ky v Pra ze a je jí ho šé fa
Günthe ra, v jed né ze 38 scén (po dle
re kon struk ce dě je scé na 14 - Poš ta)
za chy co val věz ně v ghet tu při pře jí -
má ní ba lí ků na poš tě, za pla ve né za -
hra nič ní mi zá silka mi. V dal ší scé ně
vě zeň v kru hu ro di ny došlý ba lík roz -
ba lo val. Stej ný ob rá zek byl zřej mě
před ve den i zá stup cům MVČK v červ -
nu 1944 a dub nu 1945.

Část obalu zásilky Červeného kříže
ze Švýcarska do ghetta s adresním
štítkem. /Soukromá sbírka, ČR/
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