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Po hled ni ce te re zínské ho ná měs tí z kon ce 19. sto le tí. Vle vo od kos te la v bu do vě bý va lé ho ra kous ko-
-uher ské ho po sádko vé ho ve li tel ství by lo do srp na 1942 ve li tel ství SS, po té dět ský do mov s blo ko vým
ozna če ním L 414 a ta ké jed no ze sí del poš ty v ghet tu. /Sou kro má sbír ka, ČR/ (nahoře)

Po hled ni ce te re zínské ho ná měs tí. Bu do va, ve kte ré síd lil do 1. 7. 1942 te re zínský poš tov ní úřad. 
/Sou kro má sbír ka, ČR/ (dole)

Ži dov ská hvěz da, kte rou mu se li pro tek to rát ní Ži dé po vin ně no sit od 1. 9. 1941 pev ně na ši tou na odě vu.
/ŽM/ (na předchozí straně)
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Au to ři dě ku jí všem spo lu pra cov ní kům a spo lu pra cu jí cím in sti tu cím, bez je jichž při spě ní by kni ha vzni ka -
la ob tíž ně ji. Na tex tu (1. vydání) se vý znam ně od bor ný mi po sud ky po dí le li his to ri ci Ani ta Franko vá ze
Ži dov ské ho mu zea v Pra ze, Mi ro slav Gre go ro vič ze Stát ní ho ústřed ní ho ar chi vu v Pra ze a Erik Po lák
z Pa mát ní ku Te re zín; a vše stran nou pod po ru při tvor bě dí la po skyt li:

PhDr. Vácslav Ba bič ka, CSc., ře di tel Stát ní ho ústřed ní ho ar chi vu v Pra ze
Vě ra Baumo vá, Ži dov ské mu ze um, Pra ha
Ing. Fran ti šek Be neš star ší, soud ní zna lec z obo ru fi la te lie, Dům fi la te lie Pro fil, Pra ha
Ing. Lu mír Brendl, Pl zeň
Ing. Ri chard Bu lí ček, ře di tel Stát ní tis kár ny ce nin v Pra ze
PhDr. Pa vel Čtvrtník, ře di tel Poš tov ní ho mu zea v Pra ze
Vla di mír Dra žan, soud ní zna lec z obo ru fi la te lie, Dům fi la te lie Pro fil, Pra ha
Hynek Eiselt, redaktor nakladatelství Pofis, Praha
Pa vel Fi še ra, Bro za ny
Ha na Frie di ge ro vá, Dán sko
Vlas ti mi la Ha máčko vá, prom. hist., Ži dov ské mu ze um, Pra ha
Ji ří Há nl, Poš tov ní mu ze um, Pra ha
Franz Hanzl, Erfurt, SRN
Ji ří Hečko, soud ní zna lec z obo ru fi la te lie, Pra ha
Ing. Mi ro slav Iwa chow, Pra ha
Vik tor Kende, Pra ha
Jindřiška Kuchto vá, Pra ha
PhDr. Jan Munk, CSc., ře di tel Pa mát ní ku Te re zín
Gian Franco Mosca ti, Nea pol, Itá lie
Bohumil Mrklas, Železný Brod
Eva Něm co vá, Pa mát ník Te re zín
Radek Nikl, Veselí nad Moravou
Ji ří No vot ný, CSc., prom. hist., Ar chiv Čes ké ná rod ní ban ky, Pra ha
Mi loš Ondrá ček, ry tec, Stát ní tis kár na ce nin, Pra ha
PhDr. Leo Pavlát, ře di tel Ži dov ské ho mu zea v Pra ze
Pa vel Pa žout, soud ní zna lec z obo ru fi la te lie, Pra ha
Dr. Wal ter J. Rauch, Monheim/Rhein, SRN
Mgr. Alena Reichová, kurátor sbírek, Poštovní muzeum, Praha
Vilém Reichsfeld, Veselí nad Moravou
Mgr. Vla di mír Schö delbauer, Pra ha
Vác la va Su chá, ve dou cí od dě le ní sbí rek a do ku men ta ce Pa mát ní ku Te re zín
Ing. Martin Trojan, redaktor nakladatelství Pofis, Praha
Ing. Ivo Ve lí šek, CSc., Dům fi la te lie Pro fil, Pra ha
Miroslav Vondřich, Poštovní tiskárna cenin, Praha

Pro případné další vydání této knihy bychom uvítali spolupráci muzeí, archivů, odborných institucí, historiků, filatelistů
i nefilatelistů, vlastnících v publikaci zatím nezařazené materiály, nebo mající o jejich existenci alespoň věrohodné
informace. Svou korespondenci v této věci adresujte, prosím, na vydavatele této knihy. 


