
139

Stvr ze ní pří jmu při pouštěcí znám ky
Stvr zen ka při po je ná k for mu lá ři a spo je ná s ním ob vyk le perfo ra cí mě la shod ný ně mec ký a čes ký text
to ho to zně ní: „P.T. Ži dov ské ra dě star ších v Pra ze. Ob dr žel jsem dnes 1 při pouště cí znám ku pro poš tov -
ní ba lí ko vou zá sil ku do Te re zí na. Be ru na vě do mí, že smím použí ti té to při pouště cí znám ky pou ze na ba -
lí ko vou zá sil ku, ří ze nou na sho ra jme no va né ho/ou/. Byl jsem po učen, že ja ké ko liv zne uži tí té to znám ky
se přís ně tres tá.“ Úpra va stvrzenky od po ví da la pří sluš né mu for mu lá ři se kte rým by la za sí lá na, pou ze
upro střed do le by la roz ší ře na o mís to pro pod pis pří jem ce a vpra vo do le o rub ri ku s ozna če ním Fo lio (tj.
list, stra na). Na stej ných formu lá řích se stvr zo val pří jem znám ky i při osob ním od bě ru v ZRS v Pra ze a je -
jích po bočkách. Pří jem ci, kte ří stvrzenku ob dr že li spo lu se znám kou poš tou, ji ode sí la li do po ru če ně zpět
té po boč ce, kte rá jim ji za sla la.

For mu lá ře s vý zvou k osob ní mu vy zved nu tí při pouště cí znám ky
For mu lá ře s vý zvou k osob ní mu vy zved nu tí při pouště cí znám ky mě ly shod ný ně mec ký a čes ký text:
„Věc: při pouště cí znám ka. Sho ra jme no va ný za slal nám pro Vás znám ku. Vyzvedně te si  ji lask. osob -
ně v na šich úřa dov nách, Pra ha V, Jo se fovská 5, příz., pro ti před lo že ní té to vý zvy v do bě od 9 - 11.30
a od 15 - 17.30 hod. Ži dov ská ra da star ších v Pra ze, Vý dej na při pouště cích zná mek.“ Text jed not li vých 
ná kla dů for mu lá řů se v de tai lech li šil. Při osob ním vy zved nu tí znám ky mu sel od bě ra tel před lo žit ved le
vý zvy ta ké osob ní prů kaz. Vý zva se po vy dá ní znám ky zne hodno co va la škr tem, čas tě ji však vroubko -
va ným ovál ným ra zít kem přes text v čer ve né ne bo mod ré bar vě ne bo ru ko pis nou znač kou ve for mě
ová lu, na po do bu jí cí ra zít ko. V ro ce 1943 by lo ra zít ko uvnitř do pl ně no jmé nem Katz, což mo hl být 
pra cov ník vý dej ny. For mu lá ře by ly zho to vo vá ny po dle po tře by v prů bě hu let 1943 až 1945. Po dle 
mě sí ce a ro ku vy dá ní, kte ré by ly sou část mi je jich čí sel, je do sud zná mo osm tiš tě ných va ri ant čás ti for -
mu lá ře s vý zvou pro osob ní vy zved nu tí znám ky:
1. A4/269-G5-1n-VII.43-10/m-A.D.348.

Rub ri ka vle vo na ho ře se tře mi řád ky slou ži la pro ve psá ní evi denč ní ho čís la a sé rie znám ky a da ta 
vy pl ně ní for mu lá ře. Da tum se do plňo va lo buP ru kou ne bo ra zít kem. Do pro střed ní hor ní rub ri ky
s před tiš tě ným ozna če ním „We gen:“ na  jedné a „věc:“ na dru hé řád ce pod se bou se vpi so va la ad re -
sa ža da te le v ghet tu. Údaj „The re sienstadt“, od dě le ný od spod ní ho úda je „Post Bauscho witz.“ lin kou,
byl do tištěn ra zít kem. Sil něj ším rá meč kem by la od dě le na vpra vo na ho ře rub ri ka pro ad re su pří jem ce
znám ky s před tiš tě ným „Herrn, Frau, Frl.“ na jed né a „Pan, pí, sl.“ na dru hé řád ce pod se bou. Ve dvoj -
ja zyč ném tex tu chy bí uda ná lhů ta k vy zved nu tí znám ky. Ta by la vět ši nou do pl ně na otis kem dvojja -
zyčné ho ra zít ka „Diese Marke ist innerhalb 8 Ta gen zu be he ben. Ta to znám ka bu diž vy zved nu ta do 8
dnů.“ Ra zít ko se na chá ze lo pod tiš tě ným tex tem. Čís lo tis ko pi su by lo umís tě no vle vo do le.

2. A4/269-G-2n-X.43-10/m-A.D.348
Úpra va a text for mu lá ře od po ví da ly pře de šlé mu vy dá ní, pou ze v rub ri ce pro do pl ně ní ad re sy ža da te -
le v ghet tu by lo mís to „We gen“ a „věc“ vy tiš tě no „Von:“ a „od:“ v řád cích pod se bou a údaj „The re -
sienstadt“ na jed né a „Post Bauscho witz“ na dru hé řád ce byl již před tiš těn.

3. A5/227-6-3n-II/44-4m-A.D.348 
Opro ti pře de šlé mu vy dá ní byl údaj „Von“ a „od“ umís těn ved le se be: „Von - od“. Ně mec ký i čes ký
text byl roz ší řen, a to ve vě tě: „Vyzvedně te si  ji lask. do 8 dnů osob ně …“.

4. A5/227-G-4n-IV/44-6000-A.D.348
For mu lář byl ob dob ný ja ko for mu lář před chá ze jí cí.

5. A5/227-G-5n-VI.44-5m-A.D.348
Ji ná úpra va for mu lá ře. V hor ní po lo vi ně bez rub rik se vle vo na ho ře pod tiš tě ným „Von - od“ ve pi so -
va la ad re sa ža da te le, u předtiště né ho „Nr. - čís.“ čís lo a sé rie znám ky, tiš tě ný údaj „The re sienstadt“
a „Post Bauscho witz“ byl upro střed na ho ře. Mís to pro da tum „Da tum“ by lo v pra vé hor ní čás ti. Text
byl stej ný. V dol ní čás ti for mu lá ře byl na zna čen rá me ček pro ad re su pří jem ce znám ky. V hor ní čás -
ti rá meč ku by lo vy tiš tě no a pod tr že no: „Prag - Pra ha V NC - čp. 250“, do le tuč ným pís mem, opět
pod tr že no, „Prag - Pra ha“. Sem se vpi so va lo čís lo měst ské čtvr ti. Čís lo tis ko pi su by lo umís tě no svis -
le v le vém hor ním ro hu. For mu lář byl za sí lán slo že ný ve for mě zá lepky. 

6. A5/227-G-6n-IX.44-5m-DE 140 
V hor ní čás ti for mu lá ře byl rá me ček pro úda je o ža da te li o při dě le ní při pouště cí znám ky s před tiš tě -
ným úda jem „Von - od“ v jed né řád ce a mís tem pro do psá ní jmé na, pří jme ní a čís la věz ně, uli ce a dá -
le sé rie a čís la znám ky. V rá meč ku byl před tiš tě ný údaj „The re sienstadt“, pod tím „Post Bauscho witz“.
V pra vé hor ní čás ti for mu lá ře nad tex tem „Da tum d. Poststemp.“ v jed né a „Da tum pošt. ra zít ka“ v dru -
hé řád ce by lo mís to pro otisk den ní ho poš tov ní ho ra zít ka. Text byl stej ný ja ko u ostat ních for mu lá řů.
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Výzva k osobnímu vyzvednutí připouštěcí známky z července 1943. Zde i u všech dalších 
formulářů pro osobní vyzvednutí nebo zaslání připouštěcí známky je uváděno datum vydání
formuláře. /Soukromá sbírka, SRN/

Výzva k osobnímu vyzvednutí připouštěcí známky z února 1944. /ŽM/
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Výzva k osobnímu vyzvednutí připouštěcí známky z června 1944. /Soukromá sbírka, ČR/

Výzva k osobnímu vyzvednutí připouštěcí známky ze září 1944. /Soukromá sbírka, ČR/



142

Výzva k osobnímu vyzvednutí připouštěcí známky z dubna 1945. /Soukromé sbírka, SRN/

Výzva k osobnímu vyzvednutí připouštěci známky z února 1945. /ŽM/
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Druhá výzva ŽRS k osobnímu vyzvednutí připouštěcí známky ze srpna 1943, 2 vydání. /PT/

Výzva 
k osobnímu 
vyzvednutí
připouštěcí známky
užívaná pobočkou
ŽRS v Brně. /PT/


