
Na"akce",které se konají v sobotu nebo v neděli, zasílejte své písemné žádosti v takovém 
časovém předstihu, aby mohly být doručeny (na místo určení) nejpozději v pátek!!!!!!!  
Použité zkratky:

PR - příležitostné razítko (otisk lze získat ještě 10 dnů po ukončení akce)
R nál./přítisk - příležitostná podací R nálepka - do zahraničí NELZE použít
R nál.samolep./přít. - příležitostná podací samolepící R nálepka-do zahraničí NELZE
(příležitost.R nálep.se používají až do spotřebování,nejdéle však do konce roku)
CN APOST/text  - cenná nálepka APOST (s příležitostným textem se používá 
pouze v uvedené dny, nelze získat po ukončení akce)
ppp - příležitostná poštovní přepážka
SR - strojové razítko s propagačním štočkem (orážecí strojek POSTALIA - černá barva,
nebo výplatní,červená barva) používá se pouze v uvedené datum, dodatečné otisky 
NELZE provádět!
Vhodný materiál: dopisnice nebo obálka s 1, max.2 známkami v pravém horním rohu při   
použití orážecího strojku, v případě výplatního (červená barva) přiložit volně výpl.známky.
PŘÍDAVNÉ RAZÍTKO (tzv. KAŠET) - gumové razítko s obrazovou částí, názvem města 
(pošty) a doprovodným textem, které NENÍ určeno ke znehodnocování známek 
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Bitte schicken Sie Ihre schriftlichen Wünsche für die Veranstaltungen, die am Samstag 
oder Sonntag stattfinden, rechtzeitig, damit sie spätestens am Freitag zugestellt werden 
können!!!! 

Abkürzungen:
PR = Sonderstempel (Abdruck noch 10 Tage nach dem Ende der Veranstaltung möglich) 
R nál. / přítisk = Sonder-R-Zettel (ins Ausland NICHT möglich) 
R nál.samolep. / přítisk = Selbstklebender Sonder-R-Zettel (ins Ausland NICHT möglich) 
Notiz: Sonder-R-Zettel werden bis zum Verbrauchen, spätestens bis Jahresende verwendet. 
CN APOST/text = APOST-Wertaufkleber mit dem Sondertext (wird nur an den genannten Tagen 
verwendet; nachdem nicht mehr erhältlich)
ppp = Sonderpostschalter 



SR = Maschinenstempel mit dem Sonderklischee (POSTALIA Stempelmaschine - schwarze  
Abdrücke); wird nur an den genannten Tagen verwendet; nachdem nicht mehr erhältlich
Geeignetes Material:Postkarte oder Briefumschlag mit 1 max. 2 Briefmarken in der rechten oberen 
Ecke 
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