
47

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské
ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze.
/Sou kro má sbír ka, SRN/



48

Adresní a textová strana do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu ze 4. 8. 1944 (?), s po moc ným
ra zít kem ŽRS v Pra ze. /ŽM/



49

Adresní a textová strana do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu ze 6. 9. 1944, s po moc ným
ra zít kem ŽRS v Pra ze. /ŽM/



50

Adresní a textová strana do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu ze 14. 9. 1944, s po moc ným
ra zít kem ŽRS v Pra ze. /ŽM/ 



51

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z červ na 1943, zasla ná pro střed nic tvím po boč ky ŽRS
v Uher ském Bro dě a s je jím úřed ním ra zít kem. /ŽM/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu zasla ná pro střed nic tvím po boč ky ŽRS v Olo mou ci
a s je jím úřed ním ra zít kem. /ŽM/



52

Do pisni ce z pro tek to rá tu do ghet ta s cen zur ním ra zít kem ŽRS v Pra ze, ze kte ré ho byl 
od stra něn pů vod ní ná zev ŽNO. /PT/

Do pisni ce z pro tek to rá tu do ghet ta s no vým ty pem evi denč ní ho ra zít ka ŽRS v Pra ze.
Dopisnice šla do ghetta dva měsíce. /Sou kro má sbír ka, Dán sko/



53

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z listopadu (?) 1943, zasla ná pro střed nic tvím po boč ky
ŽRS v Klad ně a s je jím evi denčním ra zít kem. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z října (?) 1943, zasla ná pro střed nic tvím po boč ky ŽRS
v Plz ni a s je jím úřed ním ra zít kem. /Sou kro má sbír ka, SRN/



54

Do pisni ce do ghet ta, vrá ce ná ode sí la te li v pro tek to rá tu a opat ře ná ra zít kem s upo zor ně ním, že do
ghet ta jsou po vo le ny pou ze zá sil ky psa né v něm či ně a tis ka cí mi pís me ny. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z pro tek to rá tu do ghet ta z červ na 1943 s ra zít kem pro poš tov ní evi den ci P.E.,
s dohle dá va nou ad re sou pří jemky ně. /ŽM/



55

Změ na ná zvu ŽNO se od ra zi la i v le gen dě je jích po moc ných ra zí tek, kte rá exis tu jí v ně ko li ka va rian tách:
1. do úno ra 1943 byla po uží vána pů vod ní ra zít ka s le gen dou: „Antwort nur durch Jüd. Kultusge meinde

Prag“ a „Antwort nur in deutscher Spra che durch Jü dische Kultusge meinde Prag“. To to ra zít ko se
za cho va lo i s chy bou, mís to „durch“ by lo uve de no „duch“;

2. čtyřřádko vé ra zít ko s le gen dou: „Antwort nur über den Ältestenrat der Ju den in Prag V Phi lipp de
Monteg. 18“, pří pad ně „… Monte gasse 18“;

3. čtyřřádko vé ra zít ko s le gen dou: „Antwort nur an den Ältestenrat der Ju den in Prag V Phi lipp de
Monteg. 18.“;

4. čtyřřádko vé ra zít ko s le gen dou: „Rückantwort nur auf Postkarten in deutscher Spra che über den
Ältestenrat der Ju den in Prag V. Phi lipp de Monte Gasse 18.“.

Ra zít ka pod bo dem 2. až 4. byla po uží vána sou běž ně v le tech 1943 - 1945 a kaž dé mě lo ně ko lik 
ty po vých va ri ant. Ozna čo va la se ji mi veš ke rá ko res pon den ce smě řu jí cí z ghet ta na úze mí pro tek to rá tu
vy jma do pisnic do ru čo va ných pro střed nic tvím po bo ček ŽNO v pro tek to rá tu, a to až do je jich po stup né -
ho zru še ní.

Do pisni ce pro chá ze jí cí po boč ka mi by ly opatřo vá ny ra zít ky s dvoj ja zyč nou le gen dou „Ältestenrat der
Ju den in Prag Aussenstelle … (ná sle do val míst ní ná zev) … Ži dov ská ra da star ších v Pra ze Po boč ka … “.
Ra zít ka se dě lí na dva zá klad ní ty py - úřed ní a po moc ná ra zít ka po boč ky. Úřed ní ra zít ka po bo ček mě la tři
ob vyk lé va ri an ty:
1. kru ho vá ra zít ka (Uher ský Brod, Olo mouc). Dvoj ja zyč ný text byl vsa zen do kru hu. Míst ní ná zev, opět

dvoj ja zyč ně, byl umís těn upro střed ra zít ka pod ži dov skou hvěz dou;
2. jed no du chá čtyřřádko vá dvoj ja zyč ná ra zít ka. Míst ní ozna če ní by lo sou čás tí tex tu. Jde o nej ví ce po -

uží va ný typ (Hra dec Krá lo vé, Ko lín, Br no ad.);
3. dvojřádko vá ra zít ka s pou ze ně mec kým tex tem (Olo mouc).

Úřed ní ra zít ko po boč ky by lo v ně kte rých pří pa dech nahra zo vá no po moc ným ra zít kem pro evi den ci
ko res pon den ce z ghet ta. V le gen dě ra zít ka byl text „Ältestenrat der Ju den in Prag Aussenstelle - Ži dov -
ská ra da star ších v Pra ze Po boč ka“. Míst ní ozna če ní by lo umís tě no vně tex tu. Ra zít ko by lo ob dél ní ko vé
s rá meč kem a rub ri ka mi „Akt/spis“, „Eingang/Do šlo“ a „G.Z. Čj.“ pro do pl ně ní pří sluš ných úda jů. Zná -
mo je je ho po uží vá ní na po boč ce v Klad ně.

Praž ským ad re sá tům by ly do pisni ce z ghet ta do ru čo vá ny ku rý ry ŽNO ne bo ode sí lá ny poš tou. Mimo -
praž ským pří jemcům by ly za sí lá ny hro mad ně na pří sluš né po boč ky, od kud by lo je jich do ru če ní za jiš tě -
no stej ným způ so bem. Po je jich po stup ném ru še ní by ly do pisni ce ode sí lá ny poš tou pří mo z Pra hy. Po -
sí la ly se již vypla ce né, pro míst ní styk 50ha lé řo vou pro tek to rát ní poš tov ní znám kou a v dal ší do pra vě
60ha lé řo vou. Znám ky by ly orá že ny běž ný mi den ní mi po da cí mi ra zít ky poš tov ních úřa dů. V rám ci pro tek -
to rát ních pro ti ži dov ských na ří ze ní moh ly být do pisni ce po dá vá ny pou ze na po štov ním úřa du Pra ha 3
v Ostrov ní uli ci, kte rý byl ur čen ta ké pro ži dov ské oby va tel stvo Vel ké Pra hy a na víc na po štov ním úřa -
du Pra ha 2 v Kap ro vé uli ci, kte rý byl ur čen pro lis tov ní styk ŽNO.57

Lis tov ní styk me zi pro tek to rá tem a ghet tem v období 16. 9. 1942 - 6. 5. 1945
Do ghet ta do chá ze ly do pisni ce přes ŽNO v Pra ze, kte rá mě la po vin nost in for mo vat ode sí la te le v Pra ze
a po boč ky o změ nách poš tov ní ho sty ku s Te re zí nem. Prv ním zná mým pra me nem s pí sem nou in struk cí
po bočkám byl do da tek k ne do cho va né vy hláš ce z 27. 5. 1943. Da to ván byl 29. 5. 1943. Za ka zo val uvá dět
v tex tu sdě le ní zmín ky o po č tu ode sí la ných do pisnic a ba lí ků do ghet ta, po sí lat jed no mu pří jem ci ví ce do -
pisnic ob dob né ho ob sa hu a po dá vat jich vět ší po čet na jed nou. Do pisni ce, je jichž sdě le ní by lo psá no stro -
jem, moh ly být po de psá ny tuž kou ne bo pe rem, ni ko liv však ba rev nou tuž kou. V pří pa dě do pisni ce psa né
tuž kou ne bo in kous tem mu sel být zvo le ný způ sob za cho ván i u pod pi su. Ne da to va ná vy hláš ka na tis ko -
pi su z červ na 1943 ob sa ho va la bliž ší spe ci fi ka ci před pi sů a zá ka zů. Do Te re zí na by lo do vo le no ode sí lat do -
pisni ce se sdě le ním nej vý še o tři ce ti slo vech ně mec ky, vel mi či tel ně psa ných. Me zi jed not li vý mi řád ky mu -
se ly být vět ší me ze ry, aby při kon tro le ne vznik ly po tí že. Kaž dá do pisni ce mu se la být da to vá na. Psát se
smě lo in kous tem, hůl ko vým pís mem nej mé ně 5 mm vel kým ne bo stro jem. Opa ko val se zá kaz po uží vat
ba rev né tuž ky, zmi ňo vat se o po č tu ode sí la ných do pisnic a ba lí ků a po sí lat sou čas ně dva a ví ce líst ků
stej né ho ne bo ob dob né ho ob sa hu pro té hož ad re sá ta ne bo vět ší po čet do pisnic na jed nou ne bo krát ce
po so bě, a to i růz ným ad re sá tům. Na dá le se po dá va ly pro střed nic tvím pří sluš né po boč ky.

Po sled ním do cho va ným do ku men tem tý ka jí cím se lis tov ní poš ty do ghet ta by ly při po mín ky ŽRS
k poštovní mu sty ku. Da to vat je lze po dle ci ta ce o při pouště cích znám kách do do by po čer ven ci 1943.
Opět se v nich zdů raz ňo va la je di ná do vo le ná ces ta do pisni ce do Te re zí na přes Ži dov skou ra du star ších


