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ZAJÍMAVÉ CELINY

Způsoby distribuce služebních celinových obálek
Vydávání služebních celinových obálek má u nás tradici už 35 let - první vyšla v roce 1982 a zatím po-

slední loni. Určeny jsou k rozesílání novoročních blahopřání vedoucích pracovníků rezortu a pošty. To
se děje řadou způsobů, což sběratelům umožňuje obálky do sbírky zařazovat ve více podobách. Pokud
jsou předávány osobně, nemají obvykle otisk poštovního razítka, pokud jsou odeslány poštou, razítko
by mělo být otištěno vedle „známky“ (ve skutečnosti jde o „výzdobu“ nápisu Věc poštovní služby).

Přední strana složené nepoužité obálky Pof. č. CSO 13.

Obálka předaná adresátovi osobně (nebo doručená kurý -
rem), s adresou, bez otisku poštovního razítka.

Obálka odeslaná adresátovi poštou, ale bez otisku poštov -
ního razítka, jen s kašetem Poštovního muzea. O skutečně
provedené poštovní přepravě svědčí oranžové kódové
označení z automatické třídící linky vytištěné dole.

Obálka odeslaná adresátovi poštou, s otiskem denního
ručního poštovního razítka umístěným v nesprávné poloze
přes „známku“, s kódem z automatické třídící linky.

Obálka předaná adresátovi osobně (nebo doručená kurý -
rem), bez adresy, ale s otiskem poštovního razítka filatelis -
tické přepážky Hlavní pošty v Praze, provedeným „z ocho -
ty“ a umístěným ve správné poloze mimo „známku“.

Zadní strana obálky uzavřená samolepicí zálepkou.
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Obálky odeslané adresátovi poštou, s otiskem denního ručního poštovního razítka (vlevo), resp. razítka filatelis tické pře-
pážky Hlavní pošty v Praze (vpravo) umístěným ve správné poloze vedle „známky“, s kódem z automatické třídící linky.

Obálky byly odesilatelům předány rozložené, s vytlačenými hranami pro přeložení papíru do potřebného tvaru. Vlevo
přední strana se „známkou“, vpravo zadní strana s blahopřáním ve čtyřech jazycích.

Lístek silnějšího papíru vložený v obálce. Na jeho přední straně je nalepena dvoupáska známek s Modrým Mauritiem,
opatřená otiskem pamětního razítka použitého pouze k tomuto účelu, na zadní straně je text související se známkou.

Páska papírových samolepicích
zálepek, jimiž byly uzavírány
složené obálky.


