INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH RAZÍTEK, R NÁLEPEK, CN APOST A ŠTOČKŮ
Aktualizováno 2. 11. 2018

1. 11. – 14. 11. 2018, N APOST, pošta 687 66 Květná – k příležitosti 110. výročí pošty Květná, text: Květná 110 let
pošty.
*1. 11. – 21. 12. 2018, N APOST, pošta 268 01 Hořovice – k příležitosti 80. výročí KF v Hořovicích, text: 80 let trvání
KF. UPOZORNĚNÍ – z důvodu rekonstrukce bude pošta uzavřena od 9. 11. od 14:00 h. do 27. 11. 2018.
5. 11. – 9. 11. 2018, N APOST, pošta 251 64 Mnichovice – k příležitosti 130. železniční stanice Mnichovice, text: 130
ŽEL. STANICE.
5. 11. 2018, R nálepka, od 5. 11. 2018 do spotřebování, pošta 261 01 Příbram 1 – v počtu 480 ks, k příležitosti 105.
výročí skautingu, text: 105 let skautingu v Příbrami 1913 – 2018.
5. 11. – 9. 11. 2018, N APOST, pošta 261 01 Příbram 1 – k příležitosti 105. výročí skautingu, text: 105 let skautingu.
10. 11. 2018, Strojové razítko (SR), pošta 110 00 Praha 1 – text: Jan Kůrka, zlato ve střelbě, OH MEXIKO 1968,
SETKÁNÍ OLYMPSPORTU, s obrázkem sportovce. Pořádá Olympsport.
12. 11. – 16. 11. 2018, N APOST, pošta 674 01 Třebíč 1 – k příležitosti 95 let skautingu v Třebíči, text: 95 let
skautingu.
12. 11. 2018, R nálepka, od 12. 11. 2018 do spotřebování, pošta 674 01 Třebíč 1 – v počtu 480 ks, k příležitosti 95
let skautingu v Třebíči, text: 95 let skautingu v Třebíči 1923 – 2018, s vyobrazenou skautskou lilií.
17. 11. 2018, Příležitostné razítko, pošta 110 00 Praha 1 – k příležitosti výstavy v Poštovním muzeu s názvem „100
let 534 autorů“, text: 100/534, Praha 1, v obrazu razítka jsou číslice 100/534, znázorňující 100 let od založení
Poštovního muzea / 534 autorů, kteří se za 100 let podíleli na přijatých i nepřijatých poštovních známkách. Razítko
bude používáno na příležitostné poštovní přepážce v Poštovním muzeu, Nové mlýny 2, Praha 1 v čase od 09:00 h.
do 15:00 h. Autor razítka: grafické studio Motor, s.r.o.
22. 11. 2018, Strojové razítko (SR), pošta 110 00 Praha 1 – text: MEXIKO 68, SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ PO 50 LETECH,
Čáslavská, Raška, Duchková, Rezková, Kůrka, Gymnastky, Hokejisté, Mašková, Volejbalisté, Daněk, Kment,
Zeman, GRENOBLE. Pořádá Olympsport.
23. 11. – 28. 12. 2018, Příležitostné razítko, pošta 601 00 Brno 1 – k příležitosti letošních vánočních svátků, text:
Tradiční Vánoce v Brně, Brno 1, v obrazu razítka je věž Staré radnice v Brně a sněhové vločky.
Autor razítka: Ing. Jaroslav Punčochář.
1. 12. – 23. 12. 2018, Příležitostné razítko, pošta Partner 362 62 Boží Dar – k příležitosti vánočních svátků, text:
Boží Dar, v razítku je vyobrazena hvězda s kometou a vánoční dárky ve tvaru srdce. Pošta Partner je umístěna
v objektu Infocentra Boží Dar. Autor razítka: Pavel Sivko.
10. 12. 2018, Příležitostné razítko, pošta 110 00 Praha 1 – k příležitosti 200. výročí narození Františka Ladislava
Riegera (10. 12. 1818), akci pořádá Národní muzeum v Praze, text: NÁRODNÍ MUZEUM F. L. RIEGER, Praha 1,
v obrazu razítka je stylisticky upraven lev s korunkou na hlavě. Autor razítka: Jan Kavan.
16. 12. – 23. 12. 2018, Příležitostné razítko, pošta 602 00 Brno 2 – k příležitosti dovezení Betlémského světla do
České republiky, text: Betlémské světlo, Brno 2, v obrazu razítka je stylisticky ztvárněné Betlémské světlo a skautská
lilie. Autor razítka: Miloslav Bláha.
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16. 12. – 23. 12. 2018, Příležitostné razítko, pošta 110 00 Praha 1 – k příležitosti dovezení Betlémského světla do
České republiky, text: Betlémské světlo, Praha 1, v obrazu razítka je stylisticky ztvárněné Betlémské světlo a
skautská lilie. Autor razítka: Miloslav Bláha.
17. 12. – 22. 12. 2018, Příležitostné razítko, pošta 770 08 Olomouc 8 – k příležitosti dovezení Betlémského světla
do České republiky, text: Betlémské světlo, Olomouc 8, v obrazu razítka je stylisticky ztvárněné Betlémské světlo a
skautská lilie. Autor razítka: Miloslav Bláha.
17. 12. 2018 – 2. 1. 2019, Příležitostné razítko, pošta 119 00 Praha 012 – Hrad – k příležitosti oslav Nového roku,
text: PF 2019 Praha 012 – Hrad, v obrazu razítka je stylisticky znázorněn kalendář s daty 31. a 1. Autorka razítka:
Iveta Holešová.
*17. 12. – 21. 12. 2018, N APOST, pošta 130 00 Praha 3 – k příležitosti 80. výročí Rychlých šípů, text: RYCHLÉ ŠÍPY
80 let.
*17. 12. 2018, R nálepka, od 17. 12. 2018 do spotřebování, pošta 130 00 Praha 3 – v počtu 480 ks, k příležitosti 80.
výročí Rychlých šípů, text: Rychlé šípy slaví 80. narozeniny 1938 – 17. 12. 2018, s vyobrazenou výroční vlaječkou.
18. 12. – 21. 12. 2018, N APOST, pošta 273 06 Libušín – k příležitosti výročí 80 let skautingu v Libušíně, text: Junák
80 let.
18. 12. 2018, R nálepka, od 18. 12. 2018 do spotřebování, pošta 273 06 Libušín – v počtu 480 ks, k příležitosti
výročí 80 let skautingu v Libušíně, text: Junák – český skaut, Středisko Mír Libušín, 80 let skautingu v Libušíně,
1938 – 18. 12. – 2018, s vyobrazením skautského loga k výročí.
Marie Chábová, vedoucí oddělení v provozu, Prodejna známkové tvorby, Jindřišská 14,pošt.přihr. 13, 111 21 Praha 1
Velmi si vážíme možnosti informovat Vás o zajímavých společenských akcích a dalších činnostech České pošty. Přesto
v případě, že si nadále nepřejete dostávat obchodní sdělení tohoto typu, dejte nám tuto informaci prosím vědět
odpovědí na naší korespondenční nebo e-mail adresu a my Vám již nadále tato sdělení nebudeme zasílat.
PODROBNOSTI K INFORMACÍM O POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH RAZÍTEK, R NÁLEPEK, CN APOST A ŠTOČKŮ:
• Žádosti o odbavení zásilek adresujte vždy na uvedenou příslušnou poštu, i když je příležitostná přepážka
umístěna v jiných prostorách (na jiné adrese).
• Na akce, které se konají v sobotu, v neděli nebo ve svátek, zasílejte své požadavky v dostatečném časovém
předstihu, aby mohly být doručeny na místo určení nejpozději jeden pracovní den, před dnem konání.
• Žádosti o otisk příležitostného razítka, které se používá v Poštovním muzeu Praha, zasílejte vždy na adresu:
Pošta Praha 1 – vedoucí podání, Jindřišská 14, 110 00 Praha 1.
Své náměty, připomínky, dotazy a informace o různých filatelistických aktivitách můžete zasílat na adresu
sekretariátu SČF, Opletalova 29, 110 00 Praha 1 nebo e-mail: sekretariat@informace-scf.cz.
Další informace o filatelii také získáte na adrese: http://expo-net.blogspot.cz/
ppp – příležitostná poštovní přepážka
* - nová informace
Příležitostné razítko (PR) – otisk lze získat ještě 10 dnů po ukončení akce.
R nálepka (Rnál.) – samolepicí nálepka s čárovým kódem na doporučené zásilky s příležitostným textem, popř. i
obrázkem, počet kusů je předem daný a používá se do spotřebování.
Nálepka APOST (NA) – nálepka samolepicí s příležitostným textem, používá se pouze v uvedené dny, nelze získat po
ukončení akce, je určena k zapravení poštovních poplatků na doporučené i obyčejné zásilky a hradí se přímou
platbou při podání.
Strojové razítko (SR) – strojek Postalia s denním razítkem a propagačním štočkem, otisk je černé barvy, vhodný
materiál na SR jsou dopisnice nebo obálka s nalepenou jednou, maximálně dvěma známkami v pravém horním rohu.
Používá se pouze v uvedené datum, dodatečné otisky NELZE provádět.
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Výplatní otisk (OVS) - otisk propagačního štočku ve výplatním strojku Postalia s denním razítkem, otisk je červené
barvy, vhodný materiál na OVS je „čistá“ (nevyplacená) obálka, hradí se přímou platbou při podání. Používá se pouze
v uvedené datum, dodatečné otisky NELZE provádět.
Přídavné razítko (tzv. kašet) – „gumové“ razítko s obrazovou částí a doprovodným textem, není určené ke
znehodnocování známek.
Pamětní razítko – určené pouze k otiskům na pamětní listy Známkové tvorby.
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