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aerogramme  speciální letecký dopis, aerogram  
air mail   letecká pošta 
blame   být zodpovědný za co, způsobit co 
cancelled stamp  orazítkovaná známka 
cellotape  průsvitná samolepící páska, izolepa 
commemorative issue  pamětní vydání, emise 
compensation for loss or damage   náhrada za ztrátu či poškození 
crumpled newspaper  zmačkané noviny 
evidence of posting  doklad o odeslání 
express letter  expresní, spěšný dopis 
first-class letter  expresní dopis 
Fragile / Handle with care.  křehké / Křehké! 
franked envelope  ofrankovaná obálka 
guarantee  zaručit 
inland  vnitrostátní 
insure the contents  pojistit obsah 
jiffy bag  vypolštářovaná obálka 
letter-box / mail-box (US)  schránka na dopisy v domě, na dveřích; veřejná poštovní 

schránka 
line the box with st  vyložit krabici něčím 
observe all tax, sanitary, and legal protocols  dodržet všechny daňové, hygienické a právní předpisy 
packet  balíček, krabička  
packing tape  balicí páska 
padded envelope  vypolštářovaná obálka 
philatelist  filatelista 
pillar box (GB)  poštovní schránka 
please forward  došlete adresátovi, zašlete za adresátem 
post-box  poštovní schránka 
postal charges  poštovní poplatky 
postal rates  poštovní sazby 
postbox (GB)  poštovní přihrádka 
postmark  poštovní razítko 
printed matter rate  sazba za tiskopis 
recorded delivery   doporučeně (důležité dopisy) 
registered post   doporučeně (cenné psaní) 
scale(s)  váha, váhy  
sealing wax  pečetní vosk 
second class mail (US)  novinová zásilka  
second class post (GB)  obyčejně; pošta druhé třídy  
second-class letter  novinová zásilka (US); obyčejný dopis (GB) 
sellotape  průsvitná samolepící páska, izolepa 
signature on delivery  podpis při doručení 
stamp collector  sběratel známek, filatelista 
string  provázek, motouz 
take precautions   udělat bezpečnostní opatření 
telemessage (replaces telegram)  rychlé předání zprávy  
This side up.  Neklopit! 
tie a piece of string around the box  převázat krabici motouzem, provázkem 
tie with a string  svázat motouzem, provázkem 
weigh a letter, a parcel  zvážit dopis, balíček 
window envelope  obálka s okénkem 
wrap the box  zabalit krabici 
your money back  vrácení peněz 
 


