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INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH RAZÍTEK, R NÁLEPEK, CN APOST A ŠTOČKŮ 
Aktualizováno 9. 4. 2018  

 

7. 4. 2018, Příležitostné razítko, pošta 110 00 Praha 1 – k příležitosti výstavy „Komiks & ilustrace pro děti“ 
v Poštovním muzeu, text: Komiks & ilustrace pro děti, výstava ateliéru, Praha 1, v obrazu razítka je stylisticky 
znázorněna kresba doplňující téma výstavy. 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: fakulta Designu a umění L. Sutnara ze Západočeské univerzity. 

 

*13. 4. 2018, Strojové razítko (SR), pošta 110 00 Praha 1 – k příležitosti setkání členů Olympsportu v Brně, text: 
Z olympijské historie, Zdeněk Růžička, OH 1948, gymnasta, 2x bronz, cvičení na kruzích, prostná, setkání 
Olympsportu. Pořádá Olympsport. 

 

*13. 4. 2018, R nálepka, od 13. 4. 2018 do spotřebování, pošta 601 00 Brno 1 – v počtu 480 kusů, k příležitosti 13. 
Veletržního setkání sběratelů, text: Veletržní setkání sběratelů 2018, s vyobrazeným pavilonem, 13. Veletržní 
setkání sběratelů, Brno, 13. dubna 2018, Klub filatelistů Alfonse Muchy. Příležitostná přepážka bude umístěna na 
BVV od 9:00 do 16:00 hod. v pavilonu A – sál Morava. 

 

15. 4. – 17. 4. 2018, Příležitostné razítko, pošta 110 00 Praha 1 – k příležitosti 200 let od založení Společnosti 
Národního muzea, text: 200 let od založení, Společnost Národního muzea, Museaum Nationale 1818, Praha 1, 
v obrazu razítka je logo Národního muzea. Autor razítka: Miloslav Bláha. 

 

*21. 4. 2017, Příležitostné razítko, pošta 119 00 Praha 012 - Hrad - k příležitosti přenesení ostatků Josefa kardinála 
Berana z Vatikánu do Prahy, text: Přenesení ostatků J. E. Josefa kardinála Berana z Vatikánu do Prahy, Praha 012 – 
Hrad, v obrazu razítka je znak J. Em. Josefa kardinála Berana. Autor razítka: Zdirad Čech. 

 

*30. 4. 2017, Příležitostné razítko, pošta 119 00 Praha 012 - Hrad - k příležitosti 75. narozenin J. Em. Dominika 
kardinála Duky a ke Dni zvoníků Arcidiecéze pražské, text: Arcidiecéze pražská, Den zvoníků, DKD 75, Praha 012 – 
Hrad, v obrazu razítka je znak J. Em. Dominika Duky OP, arcibiskupa pražského a primase českého.  
Autor razítka: Zdirad Čech. 

 

2. 5. 2018, Příležitostné razítko, pošta 110 00 Praha 1 – k příležitosti vydání známky Český jazz, text: Jazz, Praha 1, v 
obrazu razítka je stylisticky vyobrazen nápis Jazz. Autor razítka: Jiří Slíva. 

 
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. 


