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Propagační aršík v černé barvě, s vyznačenými deskovými vadami (ZP2 a 7 původní TD).

Propagační aršík v zelené barvě, bez deskových vad (ZP5 a 10 původní TD).
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Te re zínské arší ky jsou lis ty sil něj ší ho, slabě nažloutlého pa pí ru bez le pu, for má tu 169 x 130 mm,
s vy tiště ným ne zoubko va ným čtyřblo kem te re zínské při pouště cí znám ky buH v ze le né, čer né ne bo
hně dé bar vě. Všech ny jsou do le upro střed číslo vá ny tří místným čís lem, u ze le ných a hně dých je čís lo
čer ve né, u čer ných čer né. Po dle je jich čí sel a četnosti výskytu na trhu lze usu zo vat, že aršíky v hnědé
a černé barvě (tištěné z „levé“, nedochované odříznuté části tiskové desky) by ly vy dá ny v ná kla du
několik set (snad až 1 000) ku sů od kaž dé bar vy; arší ky v ze le né bar vě (tištěné z „pravé“, dochované
odříznuté části tiskové desky) pak v nákladu ne po měr ně nižším (dosud je nám známo pouze několik
kusů). Arší ky ne mě ly poš tov ní plat nost a vy sky tu jí se pou ze ne upo tře be né, i když je zná m ze le ný arší -
k s otis kem (z ocho ty) poš tov ní ho ra zít ka poš tov ní ho úřa du v Bo hu šo vi cích nad Ohří z 21. 3. 1945 (což
snad mohlo sou vi set s přípravou dru hé ná vště vy zá stup ce MVČK v Te re zí ně v dub nu 1945).

Ná klad te re zínských zná mek ne ní do lo žen. Ve fi la te listických stu di ích se lze se tkat s úda jem, že do
ro ku 1945 by lo vy dá no cel kem 165 000 ku sů zná mek, tj. 6 600 archů (listů). Z to ho by lo údaj ně po uži -
to 76 000 zná mek a zby lá část ná kla du, tj. 89 000 ku sů mě la být na le ze na po vál ce v tis kár ně a v Te -
re zí ně a odpro dá na sbě ra te lům. Uve de né in for ma ce zpo chyb ňu je to, že ne uvá dě jí pra men, od kud by -
ly úda je čer pá ny. Vy so ká zá so ba od po ru je za mýš le ným a usku tečňo va ným zá mě rům na cis tů na rych -
lý od sun pro tek to rát ních Ži dů z ghet ta v Te re zí ně na vý chod, kte rý ve svém dů sled ku měl vést i ke sni -
žo vá ní po č tu ba lí ko vých zá si lek vá za ných na při pouště cí znám ky. Ta ké sku teč nos ti vy plý va jí cí z ob jed -
náv ky te re zínských ban ko vek spí še na zna ču jí, že Ústřed ní úřad pro ře še ní ži dov ské otáz ky peč li vě dbal
na to, aby v tis kár ně ne zů sta ly žád né zá so by ani pod kla dy pro tisk, a to i při avi zo va ném mož ném do -
tisku. Te re zínské ban kov ky, ja ko obě ži vo ur če né pou ze pro uza vře né ghet to, by ly při tom zce la bez cen -
né. Mno hem sil něj ší bez peč nost ní opa tře ní mu se la pla tit v pří pa dě při pouště cích zná mek, je jichž zne -
uži tí by by lo da le ko prav dě po dob něj ší. Evi den ce za ve de ná pro pří jem ce zná mek do ka zu je, jak ost ře
tu to ob last ně mec ká sprá va sle do va la.

Ofi ci ál ní do tisky zná mek ne jsou do lo že ny. Me zi ob jed na va te lem - Ústřed ním úřa dem pro ře še ní ži -
dov ské otáz ky v Pra ze, a vý rob cem - Tis kár nou ban ko vek, ne exis to val pří mý vztah zá kaz ník - vý rob ce.
Ja ko me zi člá nek vždy fun go va lo pří sluš né od dě le ní ná rod ní ban ky. Ústřed ní úřad by o zho to ve ní do -
tisku, pří pad ně o od čer pá ní ulo že ných zá sob mu sel jed nat s ban kou a zá zna my o tom by ob sa ho va ly
mě síč ní vý ka zy tis kár ny. Prav di věj ší se zdá hy po té za, že ce lý vy tiš tě ný ná klad zná mek byl pře ve den na
Ústřed ní úřad pro ře še ní ži dov ské otáz ky v Pra ze, od kud se od ví je lo je jich po uží vá ní. Na Ži dov skou 
ra du star ších v Pra ze se do stá va ly již přís ně evi do va né po č ty zná mek.

Při dě lo vá ní při pouště cích zná mek
Při dě lo vá ní při pouště cích zná mek je v tex tu ci to va né ho poš tov ní ho vý no su uve de no ne přes ně. Zda šlo
o úmysl nou dez in for ma ci ne bo zda v do bě vy dá ní vý no su zá měr di stri bu ovat znám ky z Te re zí na, ana lo gic -
ký s prak ti ka mi při dě lo vá ní při pouště cích zná mek říš ské pol ní poš ty, oprav du exis to val, ne ní mož né zjis tit.

Ve sku teč nos ti by ly od sa mé ho po čát ku při pouště cí znám ky za sí lá ny pří jemcům pro střed nic tvím 
Ži dov ské ra dy star ších v Pra ze. Jen tak moh la být pro vá dě na kon tro la pří jmu a pří jem ců znám ky v pro -
tek to rá tu. V čer ven co vém oběž ní ku ŽRS v Pra ze, kte rým se po bočkám ozna mo va lo za ve de ní ba lí ko -
vé ho a ba líčko vé ho sty ku s Te re zí nem vá za né na při pouště cí znám ku, by la již for mu la ce správ ná: „ba -
lí ček do Te re zí na smí po da ti jen ten, kdo ob dr ží z Te re zí na pro střed nic tvím Ži dov ské ra dy star ších v Pra -
ze pří sluš nou při pouště cí znám ku“. Dá le oběž ník uvá děl, že ba lík mu sí být ur čen jen to mu, kdo za ří dil
za slá ní při pouště cí znám ky, a ode sí la tel jen ten, na ko ho by la ad re so vá na. Di stri bu ci zná mek na po -
boč ky za ři zo va la ŽRS a po boč ky je ihned mu se ly pře dá vat pří jemcům.13

Oběž ní ky ŽRS v Pra ze z ro ku 1943 jed not li vým po bočkám jsou pro poš tov ní styk s Te re zí nem v uve -
de ném ob do bí cen ným pra menným ma te ri á lem. V srp nu 1943 ob sa ho va ly při po mín ky k listovní mu a
ba lí ko vé mu sty ku s ghet tem. Ode sí la te le do pisnic sezna mo va ly s po ky ny o po č tu slov, způ so bu psa ní
apod., kte ré by ly ob do bou na ří ze ní plat ných pro ko res pon den ci z ghet ta do pro tek to rá tu. Ne při pouš -
tě ly se zmín ky o po č tu ode sí la ných do pisnic, ale po vo lo va lo se psát o při pouště cích znám kách a ba -
lí cích, ni ko liv však o je jich ob sa hu a vá ze. Pro ba líč ky a ba lí ky do Te re zí na by ly zo pa ko vá ny plat né
před pi sy o vá za nosti na při pouště cí znám ku s tím, že znám kou neozna če ná zá sil ka, kte rá do jde do Te -
re zí na ne bo Bo hu šo vic, se ne vy dá vá ad re sá to vi ani ne vra cí ode sí la te li. Vá ha po vo le ných ba líč ků či ni la
ma xi mál ně 2 kg a ba lí ků 20 kg.14 Pro ba líčko vý a ba lí ko vý styk do Te re zí na pla ti ly te dy co do vá hy (a
poš tov né ho) stej né poš tov ní před pi sy ja ko pro úze mí pro tek to rá tu.

Do ba lí ků by lo za ká zá no vklá dat men ší zá sil ky pro dal ší pří jem ce. Oběž ník čís lo 209 z 12. 8. 1943
při ná šel upo zor ně ní, že do Te re zí na do šly ba lí ky bez při pouště cích zná mek, kte ré ne by ly do ru če ny, a
je jich dal ší vý skyt by mo hl vést k zá ka zu ba lí ko vé ho sty ku s ghet tem.15


