INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTNÝCH RAZÍTEK, R NÁLEPEK, CN APOST A ŠTOČKŮ
Aktualizováno 9. 11. 2017

1. 11. – 11. 11. 2017, CN APOST, pošta 543 01 Vrchlabí 1 – k příležitosti 180 let od založení pošty ve Vrchlabí, text:
Vrchlabí1 180r.pošty.
2. 11. – 16. 11. 2017, CN APOST, pošta 588 56 Telč – k příležitosti 80. výročí klubu filatelistů v Telči, text: Telč 80 let
KF.
6. 11. – 14. 11. 2017, CN APOST, pošta 669 01 Znojmo 1 – k příležitosti 40. výročí založení Klubu mladých filatelistů
56-83 F.H. a k výstavě Fero Horniaka, text: Znojmo 1 KMF FH – 40.
6. 11. 2017, R nálepka, od 6. 11. 2017 do spotřebování pošta 669 01 Znojmo 1 – v počtu 480 kusů, k příležitosti 40.
výročí založení Klubu mladých filatelistů 56-83 F.H. a k výstavě Fero Horniaka, text: 40. výročí založení znojemského
KMF, František Horniak-60 nejlepších rytin a obrázkem klubového razítka.
9. 11. – 10. 11. 2017, CN APOST, pošta 110 01 Praha 01, Kaprova ul. č. 12 – k příležitosti 180 let pražského
průmyslového školství, text: Praha 01 180 r. SPŠS.
9. 11. 2017, R nálepka, od 9. 11. 2017 do spotřebování pošta 110 01 Praha 01, Kaprova ul. č. 12 – v počtu 480
kusů, k příležitosti 180 let pražského průmyslového školství, text: 180 let pražského průmyslového školství 1837 –
2017 a logem SPŠS.
11. 11. 2017, Strojové razítko (SR), pošta 110 00 Praha 1 – 73. setkání Olympsportu, Marek Švec, dodatečně
udělená bronzová medaile z LOH 2008, zápas řeckořímský styl do 95 kg. Pořádá Olympsport.
*30. 11. 2017, R nálepka, od 30. 11. 2017 do spotřebování Pošta Partner 398 17 Chřešťovice – v počtu 480 kusů,
k příležitosti 2. výročí Pošty Partner v Chřešťovicích, text: 2 roky, Pošta Partner, 1. 12. 2015 – 1. 12. 2017.
*30. 11. – 6. 12. 2017, CN APOST, Pošta Partner 398 17 Chřešťovice – k příležitosti k příležitosti 2. výročí Pošty
Partner v Chřešťovicích, text: Chřešťovice Partner.
*1. 12. – 23. 12. 2017, Příležitostné razítko, pošta Partner 362 62 Boží Dar – k příležitosti vánočních svátků, text:
Boží Dar, v obrazu razítka je adventní věnec. Pošta Partner je umístěna v objektu Infocentra Boží Dar. Autorka
razítka: Iveta Holešová.
*1. 12. – 29. 12. 2017, Příležitostné razítko, pošta 601 00 Brno 1 – k příležitosti letošních vánočních svátků, text:
Tradiční vánoce v Brně, Brno 1, v obrazu razítka je hvězda s kometou, kádí s kapry a Brněnským drakem.
Autor razítka: Pavel Sivko.
*7. 12. 2017, Příležitostné razítko, pošta 110 00 Praha 1 – k příležitosti 80. výročí narození akademického malíře a
grafika Karla Dvořáka, text: Karel Dvořák, Praha 1, v obrazu razítka je „perforovaná“ číslice 80.
Autorka razítka: Klára Melichová.
*11. 12. – 22. 12. 2017, Příležitostné razítko, pošta 417 04 Hrob – k příležitosti výročí 400 let od zboření
protestantského kostela v Hrobu, text: 400 let od zboření protestantského kostela, 1617-2017, Hrob, v obrazu
razítka je půdorys zbořeného kostela a znak města Hrobu. Autor razítka: Petr Foltera.
*17. 12. – 23. 12. 2017, 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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*17. 12. – 23. 12. 2017, 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. – 23. 12. 2017, 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.
*18. 12. 2017, Příležitostné razítko, pošta 110 00 Praha 1 - k příležitosti výročí založení Poštovního muzea, text: Výročí

Poštovního muzea 18. 12. 1918, Praha 1, s vyobrazenou poštovní trubkou. Razítko bude používáno na příležitostné
poštovní přepážce v Poštovním muzeu, Nové mlýny 2, Praha 1 v čase od 09:00 do 15:00 h.
Autorka razítka: Kateřina Přidalová.
*27. 12. 2017 – 2. 1. 2018, Příležitostné razítko, pošta 119 00 Praha 012 – Hrad – k příležitosti oslav Nového roku,
text: PF 2018 Praha 012 – Hrad, v obrazu razítka je stylisticky znázorněn kalendář s daty 31. a 1.
Autorka razítka: Iveta Holešová.
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.
CN APOST (CNA) – cenná nálepka samolepicí s příležitostným textem, používá se pouze v uvedené dny, nelze získat
po ukončení akce, je určena k zapravení poštovních poplatků na doporučené 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.
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.
Marie Chábová, vedoucí oddělení v provozu,
Prodejna známkové tvorby, Jindřišská 14, Praha 1
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