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Formulář pro podání žádosti o zaslání
připouštěcí známky příjemci v protektorátu.
/ŽM/

Přední a zadní strana formuláře pro podání žádosti o zaslání připouštěcí známky příjemci v protektorátu,
podávané v etapách turnusů. /ŽM/

Vyplněné část formuláře pro
podání žádosti o připouštěcí
známku. /ŽM /
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Od žá dos ti věz ně o při dě le ní znám ky do ob dr že ní ba lí ku s při pouště cí znám kou pro běh la v ghet tu
i v Pra ze ně ko li ka ná sobná evi den ce a ce lý po stup byl po měr ně slo ži tý.

V den ním roz ka zu ži dov ské sa mo sprá vy v Te re zí ně byl po po vo le ní ve li te lem tá bo ra vy hlá šen turnus
pro pří jem žá dos tí o při pouště cí znám ku. Prv ní do cho va ný den ní roz kaz s in for ma cí o je jím za ve de ní je
ze 4. 8. 1943.16 Ozna mo va lo se v něm, že ústřed ní se kre ta ri át vy dá vá for mu lá ře, je jichž pro střed nic tvím
mů že vě zeň po žá dat o za řa ze ní do se zna mu pří jem ců. Vy pl ně ný for mu lář měl být ode vzdán opět
ústřed ní mu se kre ta riá tu na Hlav ní uli ci do 10. 8. 1943.

Cyklosty lo va ný stro jo pis ný for mu lář měl při bliž ně roz mě ry do pisni ce, v hor ní čás ti byl ně mec ký text
(v pře kla du): „Žá dám, aby ní že uve de né mu ode sí la te li z pro tek to rá tu by la při dě le na při pouště cí znám -
ka na ba lík pro mne ja ko pří jem ce.“ Pod tím to tex tem by ly dva sloup ce. Le vý byl ur čen pro jmé no a ad -
re su ode sí la te le ba lí ku v pro tek to rá tu, pra vý pro úda je o ža da te li v ghet tu. V dol ní čás ti for mu lá ře se vy -
pl ňo va lo da tum po sled ní ho pří jmu ba lí ku, da tum po dá ní žá dos ti a pod pis. Zřej mě na zá kla dě těch to
for mu lá řů ode vzda ných transportní mu od dě le ní ústřed ní ho se kre ta riá tu ži dov ské sa mo sprá vy, byl pro
po dá vá ní žá dos tí za ve den po zděj ší sys tém turnu sů roz dě le ných na eta py. Je den turnus tr val ně ko lik
mě sí ců, ve kte rých se vy stří da li po stup ně všich ni, kdo mě li na znám ku ná rok. Prv ní turnus skon čil, jak
vy plý vá z den ní ho roz ka zu čís lo 377, 12. 11. 1943. Zá ro veň byl vy hlá šen dru hý turnus.17

For mu lá ře pro po dá vá ní žá dos tí o při dě le ní při pouště cí znám ky v jed not li vých turnu sech mě ly stro -
jo pis ný cyklosty lo va ný text v něm či ně a by ly obou stran né. Hor ní část for mu lá ře slou ži la ja ko stvr zen -
ka pří jmu žá dos ti. By la na de psá na „Empfanger in The re sienstadt“ (tj. pří jem ce v Te re zí ně) a mě la rub -
ri ky pro ve psá ní jmé na, pří jme ní, čís la věz ně (Trsp.-Nr. ne bo Kenn-Nr.), uli ce, čís la do mu a po ko je.

Na dru hé stra ně hor ní čás ti s nad pi sem „Mittei lung“ (tj. sdě le ní) po tvr zo va lo trans port ní od dě le ní
ústřed ní ho se kre ta riá tu pří jem žá dos ti o při pouště cí znám ku. Da tum pří jmu se vpi so va lo ru kou ne bo se
ozna čo va lo da tu mo vým ra zít kem.

Dol ní část for mu lá ře, zno vu s obou stran ným ně mec kým tex tem, mě la na prv ní stra ně opět nad pis
„Empfanger in The re sienstadt“. Pod ním by ly rub ri ky pro ve psá ní čís la (Trsp.-Nr. ne bo Kenn-Nr.) a jmé na
a pří jme ní ža da te le o znám ku. Text na té to stra ně upo zor ňo val, že v jed nom turnu su má ža da tel ná rok na
po dá ní pou ze jed né žá dos ti a pře kro če ní na ří ze ní je trest né. Upo zor ně ní stvr zo val ža da tel pod pi sem před
pří sluš ným pra cov ní kem transportní ho od dě le ní ústřed ní ho se kre ta riá tu, kte rý zá ro veň for mu lář pa ra fo -
val. Na zad ní stra ně dol ní čás ti byl nad pis „Absender im Pro tekto rat“ (tj. pří jem ce v pro tek to rá tu) s rub ri -
kou pro vy pl ně ní jmé na a ad re sy pří jem ce znám ky.

Trans port ní čís la věz ňů by la zru še na v úno ru 1944 a na hra ze na tzv. pozná va cí mi čís ly - Kenn-Nr.
Star ší ty py for mu lá řů však by ly po uží vá ny i po tom to da tu až do vy čer pá ní zá sob. Ja ko u všech ty pů
for mu lá řů, ze jmé na cyklosty lo va ných, by lo vy dá no mno ho va ri ant s tex to vý mi odlišnostmi a růz nou
bar vou a kva li tou pa pí ru.

For mu lá ře se při jí ma ly jen po před lo že ní osob ní ho prů ka zu a pou ze v urče ném ob do bí, po je hož skon -
če ní ná rok na znám ku pro pa dl. Těm, kte ří moh li v turnu su po žá dat, ale do sud tak ne uči ni li, za sla lo trans -
port ní od dě le ní ústřed ní ho se kre ta riá tu for mu lář s upo zor ně ním na ukon če ní turnu su. For mu lář o při bliž -
né ve li kos ti 10,5 x 6,5 cm se shodným ně mec kým tex tem a mě ní cím se da tem ukon če ní turnu su byl zho -
to ven na psa cím stro ji a cyklosty lo ván. V hor ní čás ti by lo mís to pro ve psá ní jmé na, čís la a po zdě ji též uli -
ce oso by, kte ré by lo upo zor ně ní pro střed nic tvím star ších blo ku či bu do vy pře dá vá no. Ně kte ré for mu lá ře
by ly opat ře ny i ru ko pis ný mi úda ji, na pří klad čís lem míst nos ti, kam mě la být žá dost po dá na.

Trans port ní od dě le ní pře da lo jme no vi tý se znam ža da te lů o při pouště cí znám ku a je jích pří jem ců v pro -
tek to rá tu poštovní mu od dě le ní a to pro střed nic tvím ži dov ské ho star ší ho ve li te li tá bo ra ke schvá le ní. Od tud
byl se znam za slán Ústřed ní mu úřa du pro ře še ní ži dov ské otáz ky v Pra ze a pře dán spo lu s od po ví da jí cím
po č tem při pouště cích zná mek Ži dov ské ra dě star ších v Pra ze. Zde by la pro ve de na kon tro la a roz dě le ní pří -
jem ců po dle byd liš tě. Pří jemcům v Pra ze by la za slá na poš tou ne bo do ru če na ku rý rem ŽRS vý zva k osob -
ní mu vy zved nu tí při pouště cí znám ky ve vý dejně při pouště cích zná mek ŽRS v Pra ze v Jo se fovské uli ci 5, po -
zdě ji v po klad ně ŽRS v uli ci Fi li pa de Monte 18. Mimo praž ským pří jemcům by ly znám ky ro ze sí lá ny jed not -
li vě, vlo že né do for mu lá řů, ne bo by ly po sí lá ny hro mad ně k do ru če ní pro střed nic tvím po bo ček ŽRS.

For mu lá ře for má tu A4 by ly vy tiš tě ny tak, aby po pře lo že ní na dva dí ly for má tu A5 moh ly být vy pl ně -
ny prů pi sem a roz dě le ny na dvě čás ti. Jed na část slou ži la ja ko vý zva k osob ní mu vy zved nu tí znám ky
ne bo ja ko ozná me ní o je jím za slá ní, dru há část ja ko stvr zen ka pří jmu znám ky.

Dvoj ja zyč ný text for mu lá ře byl buI na psán na stro ji a cyklosty lo ván ne bo tiš těn. Stvr zen ka se odstři -
há va la ne bo v pří pa dě, že obě čás ti by ly upro střed spo je ny perfo ra cí, odtrhá va la (ve směs u tiš tě ných
ty pů). Po tvr ze nou stvrzenku pří jem ce znám ky pře dá val ne bo ode sí lal ŽRS v Pra ze ne bo je jí po boč ce,
dru há část for mu lá ře mu zů stá va la. Pro vý ro bu for mu lá řů byl po uží ván pa pír růz né bar vy a kva li ty.
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Část formuláře pro podání žádosti o připouštěcí
známku s doplněným datem převzetí žádosti
transportním oddělením židovské samosprávy
k vyřízení. /ŽM/

Upozornění transportního oddělení židovské
samosprávy na ukončení příjmu žádostí o
připouštěcí známku ve vyhlášeném turnusu. /ŽM/

Stvrzenka příjmu připouštěcí známky. /Soukromá sbírka, SRN/


