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Předkládám výcuc z anglického zpravodajství o razítkách v době olympiády. Bohužel se mi razítka hrubě nelíbí, ale s tím nic 
nenaděláme. Všímám si jenom razítek v Londýně, případným zájemcům mohu zpravodaj přeposlat, má 9 stránek, tam se dozvědí 
více i o razítkách mimo Londýn. Ale sláva to taky není System objednávání je na naše poměry možná trochu podivný... 
Zásilky, určené k orazítkování musí mít uvedenou adresu příjemce a být řádně ofrankované, pro posílání v Anglii minimálně 
známkou hodnoty 1st, jinak podle tabulky. Bohužel známka 87p neexistuje, L1,28 ano. Použijete-li dvě známky 1st, máte zásilku do 
Česka lehce přefrankovanou, chcete-li mít frankaturu akorát, musíte kombinovat s výplatními hodnotami královny Alžběty. 
 do 10 g do 20 g více 

v Anglii 1st 1st nevím 

v Evropě 87p 87p L1,28 

v zámoří 87p L1,28 nevím 

Obálku s Vašimi zásilkami v levém horním rohu označte „SPECIAL HANDSTAMPS“ a na obálky, určené k orážení vypište čísla 
žádaných razítek. Vedle čísla razítka můžete uvést i datum. Nebude-li datum uveden, obdržíte razítko 1.dne použití. Pro řádné 
doručení zpět doporučujeme přiložit vhodnou obálku s Vaší adresou. Tuto obálku již nefrankujte, poštovné máte placeno ve 
frankatuře obálek, určených k razítkování.  
Ilustrace v tomto bulletinu přibližně jsou v plné velikosti; litujeme, že nemůže garantovat , že aktuální vyobrazení poštovního razítka 
nebude mít stejnou velikost jak ilustrace, které jsou vyobrazené v našem přehledu. Adresy v našem přehledu jsou z různých míst 
Anglie, kde budou používána další razítka. Všechna razítka používaná v Londýně objednáte však na této adrese : 

London Special Handstamp Centre 
Royal Mail, Mount Pleasant, Farringdon Road, LONDON, EC1A 1BB. 

Northern England Special Handstamp Centre South Shields D.O., Keppell Street, SOUTH SHIELDS, NE33 1AA.  
Midland Special Handstamp Centre Birmingham Mail Centre, St Stephens Street, BIRMINGHAM, B6 4AA. 
Wales & The West Special Handstamp Centre Royal Mail, 220-228 Penarth Road, CARDIFF, CF11 8TA.  
Scotland & Northern Ireland Special Handstamp Centre Royal Mail, Tallents House, 21 South Gyle Crescent, EDINBURGH EH 
Následující razítka nejsou všechna vyobrazena 4664 London EC London - 4665 London EC3 London - 4666 London SW London 
- 11067 London SW1 London - 4667 London WC London - London EC (No 4178), London SW (4179), Heathrow Airport (4180),  

To modré 
vlevo dole je 
kašet 
používaný 
na výstavě 
Olympex. 
Hm, tak si to 
nějak užijte 
 
POZOR!! 
Jirka Hampl 
začne příští 
týden 
rozesílat 
novinky 
členské 
služby. A to 
si ještě 
představte, 
že dva borci 
doposud 
nezaplatili 
minulou 
zásilku. To 
snad bylo 
ještě před 
vánocema. 
Poraďte, co 
s takovými 
členy 
udělat? 
Tak ať se 
nám ty 
madaile 
sypou! 
-jp- 


