NUMISMATICKÝ VZKAZ
pro numismatiky regionu Kladno, Rakovník a Slaný
ČÍSLO 37
37

V Kladně v lednu 2012
2012

Výbor ČNS pob. v Kladně a Výbor NSK o.s. Vám přeje do nového roku 2012 hodně
zdraví a štěstí, mnoho osobních i sběratelských úspěchů.

TERMÍNY
TERMÍNY ČLENSKÝCH SCHŮZEK V ROCE 2012
2012
leden
7. a 21.
srpen
18.
únor
4. a 1 8 . 12.2.V alná hromada NSK
září
1. a 15.
březen
3. a 17.
říjen
6. a 20 – 46
17 Výroční sch. ČNS
46.aukce
duben
7. a 21.
listopad
3. a 17.
květen
5. a 19.
prosinec
1. a 15.
červen
2. a 16.
leden
5 . ledna 2013
2013
(od 9:30 hodin v restauraci u Frydrichů, roh ulic Smetanova a Boženy Němcové)
Na základě požadavku z členské základny jsou termíny schůzek, na které by měl
každý člen přinést své přebytky, v seznamu označeny rámečkem.

NUMISMATICKÝ KROUŽEK RAKOVNÍK:
Termíny schůzek pro rok 201
2012
2 jsou: každé první pondělí v měsíci (2.ledna; 6.února;
5.března; 2.dubna; 7.května; 4.června; 3.září; 1.října; 5.listopadu; 3.prosince, 7 ledna
2013; od 18 hodin v budově Kulturního centra.

ČESKÁ REPUBLIKA - Emisní plán zlatých mincí pro roky 2011 - 2015
Nominál 5000 Kč a 10 000Kč

Tato emise navazuje na předchozí emisi 10 století architektury a Národní kulturní
památky a Kulturní památky technického dědictví. Parametry nové emise 5000 Kč
jsou Au 999,9/1000,
999,9/1000 hmotnost 15,555 g a průměr 28 mm. Nová emise se nyní
tématicky zaměřuje na Mosty České republiky.
republiky.
Parametry emise 10 000 Kč jsou Au 999,9/1000,
999,9/1000 hmotnost 31,107 g a průměr 34 mm.
mm
Tematicky budou zaměřeny na 800. výročí Zlaté buly sicilské a 600. výročí úmrtí Jana
Husa .
2012

a) 5000 Kč Barokní most v Náměšti nad Oslavou
b) 5000 Kč Negrelliho viadukt v Praze

a

květen
říjen

b
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10 000 Kč Zlatá bula sicilská

2013
5000 Kč
5000 Kč
2014
5000 Kč
5000 Kč
2015
5000 Kč
5000 Kč
10 000 Kč

12. září

Dřevěný most v Lenoře
Železniční most v Žampachu

květen
říjen

Jizerský viadukt na trati Tanvald-Harrachov¨
Železobetonový most v Karviné-Darkově

květen
říjen

Žďákovský obloukový most
Mariánský most v Ústí nad Labem
Jan Hus

květen
říjen
24. června

Emisní plán pamětních stříbrných mincí pro roky 2011 – 2015
V letech 2011 až 2015 budou vydávány pamětní stříbrné mince – PSM v hodnotě 200,Kč a 500,- Kč. Parametry nových mincí budou:
200Kč , Ag 925/1000,
925/1000 hmotnost 13g a průměr 31 mm
500Kč,
500Kč Ag 925/1000,
925/1000 hmotnost 25g a průměr 40 mm
2012
200 Kč 400. výročí Rudolf II.
200 Kč 150. výročí Založení Sokola

11. leden
22. únor
2

1

200 Kč 100. výročí Založení Junáka
200 Kč 100. výročí Kamil Lhoták

11. duben
20. červen

3

4
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200 Kč 100. výročí Postaven Obecní dům v Praze
500 Kč 100. výročí Jiří Trnka

7. listopad
1. únor

5

2013
200 Kč 250. výročí Alois Klár
200 Kč 750. výročí Založení klášteru Zlatá koruna
200 Kč 100. výročí Josef Bican
200 Kč 100. výročí Otto Wichterle
500 Kč 100. výročí Beno Blachut
2014
200 Kč 100. výročí Bohumil Hrabal
200 Kč 450. výročí Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
200 Kč 100. výročí Založení československých legií
200 Kč 100. výročí Tomáš Baťa ml.
500 Kč 100. výročí Jiří Kolář
2015
200 Kč 750. výročí založení Českých Budějovic jako královského města
200 Kč 100. výročí Bedřich Hrozný rozluštil chetitštinu
200 Kč 200. výročí Jan Perner
200 Kč 200. výročí Josef Božek předvedl parovůz
500 Kč 250. výročí Václav Thám

10. duben
19. červen
11. září
23. říjen
5. červen
26. březen
11. červen
6. srpen
3. září
24. září
4. březen
3. červen
5. září
19. září
21. říjen

Termíny emisí jsou orientační a mohou být dle potřeby změněny.
V souvislosti s vydáváním PSM byla na schůzi 5.11.2011 stanovena a odsouhlasena
výše záloh takto:
PSM 200 Kč kvalita standart 400 Kč/kus,
Kč/kus kvalita proof 500 Kč/kus.
Kč/kus.
PSM 500 Kč kvalita standart i proof činí záloha 1000 Kč/kus.
Kč/kus .
Wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Poděkování panu Jiřímu Tydrychovi za dlouholetou trpělivou
práci při objednávkách a distribuci numismatického materiálu.
Výbor pobočky tímto vyzývá všechny odběratele numismatic –
kého materiálu, aby si mince a sady VČAS objednali do připra –
vených formulářů a předplatili jej, čímž usnadní práci nejen
panu Tydrychovi, ale i ostatním zapojeným osobám.
Objednávkový seznam pro mince na rok 2013 je nutno závazně
doplnit do 16. června 2012 .
Objednávkový seznam pro sady na rok 2013 je nutno závazně
doplnit do 17. listopadu 2012 .
Telefonní kontakt: 603 719 314
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Plán činnosti ČNS pobočky v Kladně a NSK o.s. na rok 2012
2012:
1/ leden

Malá aukce knihovny MVDr. Blažeje Valenty

2/ únor

1 2. 2.2012 valná hromada NSK o.s.(v
o.s. 10.00 hod. restaurace U Dvořáků)
příprava VČS ČNS pobočky v Kladně

3/ březen

17
17. března Výroční členská schůze ČNS

4/ duben

Plnění bodů z usnesení z VČS, výběr materiálu do 46.aukce

5/ květen

Do 19.
19. května ukončení příjmu bankovek pro 46.klas. aukci

6/ červen

Do 16
16. června ukončení příjmu ostatního materiálu pro 46.klas. aukci

7/ do srpna

Zajistit a uskutečnit zájezd (pravděpodobně 16.2., termín bude upřesněn)

8/ září

6. až 8. září veletrh Sběratel, příprava 46.aukce

9/ říjen

2 0 . října 46
46. aukce,
aukce 13.10. Rada předsedů ČNS

10/ listopad

Dokončení 46. aukce ( rozeslání limitů- případné reklamace )

11/ Prosinec

Vyhodnocení 46. aukce, příprava činnosti na další rok.

Naši jubilanti v roce 2012
2012
50 - Viktor Hoffman, 55 – Zdeněk Mašek, 65 – František Král, 80 – Miroslav Bradáč

Oba výbory srdečně blahopřejí.
Z práce ČNS pobočky v Kladně a NSK o.s.
1 / Máme za sebou další rok činnosti a je třeba ho zhodnotit. V uplynulém roce se 19. března
konala hodnotící schůze pobočky. Na schůzi byla zhodnocena práce výboru a nebyly vzneseny
žádné námitky k jeho práci. Výbor pobočky pracuje nadále ve složení: předseda pan
Macháček, jednatel pan Cvak, členové výboru pánové Tydrych, Rus a Mašek. V současné době
je člen výboru pan Rus dlouhodobě nemocen a výbor nepředpokládá jeho kandidaturu na
VČS.
2 / Revizní komise v březnu 2011 prověřila hospodaření ČNS pobočka Kladno a při kontrole
zjistila pouze dva drobné formální nedostatky, které byly na místě odstraněny. Následně byly
účetní doklady prověřeny daňovým poradcem, který nezjistil žádné nedostatky.
3 / Loňský rok byl prvním rokem, kdy naše pobočka spolupracuje na poli odběru PSM s firmou
ERT s.r.o. pana Ing. Petra Macáka (nutnost po vypovězení smluv ze strany ČNB všem
pobočkám). Výbor ohodnotil spolupráci kladně a uzavřel s fa. ERT spolupráci v odběru PSM i
na období 2012. Odběr PZM pro naši pobočku pro rok 2011 zajišťovala Numismatika Příbram
(pan Mastný). Zde jsme také spokojeni a zajistili jsme odběr na rok 2012. V rámci zajištění
přesného počtu odebíraných mincí se zavedly seznamy tzv. Závazný odběr PSM, PZM a Sad
pro rok 2012. Pomocí těchto závazných seznamů bychom měli zamezit přebytkům neodebraným mincím.
4 / Další velkou změnou, kterou všichni aktivní členové zaznamenali, je místo, kde se konají
chůze ČNS pobočky v Kladně. Od 8. 1. 2011 se konaly schůze v restauraci U mamuta cca
100m od Hotelu Kladno, kde se konají naše aukce. Výbor zatím nezaznamenal negativní
reakce či připomínky k místu, doufejme, že se zde k našim schůzkám budeme scházet několik
let k plné spokojenosti všech členů.
5 / Dne 22.10.2011 proběhla 4 5. aukce naší pobočky. O předběžných výsledcích jste již byli
informováni, a to 5. 11. 2011. O konečném vyúčtování naší aukce jste byli podrobně
informováni 18.11. 2011. Další klasická aukce je naplánována na 20. října 2012
201 2 a materiál do
této aukce můžete zasílat na adresu pobočky, nebo ho můžete předávat na našich schůzkách
aukční komisi. O jejím složení budete včas a dostatečně informováni.
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6 / K 35. výročí vzniku naší pobočky se v uplynulém roce začal připravovat návrh k vydání
medaile. Návrh je hotov a v současné době byli naši členové vyzváni k objednání (pomocí
zapsání do objednávkového seznamu) této medaile. Od počtu vyražených kusů se bude odvíjet
i cena medaile. Počítá se s provedením o průměru 50 mm v tombaku a stříbře, předběžné
ceny: tombak 400 Kč, stříbro 2400 Kč. Jako ražebna byla vybrána firma Triga (poslední dvě
medaile pobočky se zde také razily). Největší podíl na přípravě a dík za přípravu patří panu
Miroslavu Novákovi z naší pobočky. U něho lze i připravovanou medaili objednat. Medaile by
měla vyjít v průběhu roku 2012.
7 / V loňském roce nebyl uspořádán hromadný výlet. O kulturních akcích – výstavách
týkajících se numismatiky byla členská základna pravidelně informována na našich schůzích.
Někteří z našich členů se tak zúčastnili výstavy k výročí Královského sňatku.
8 / Z ediční činnosti:
ČNS – Jak jste již byli informováni v minulých vzkazech, byl připravován a vydán katalog
ražeb Františka Palackého od J. Vernera. Vydání tohoto katalogu se uskutečnilo v březnu
2010 a to za pomoci archivu Hl. města Prahy. Katalog vyšel v nákladu 200 kusů. Možno si jej
objednat u jednatele pana Cvaka, zbývá posledních 18 ks.
9 / NSK o.s.
Výbor děkuje všem členům NSK o.s. za práci v numismatické oblasti, kteří se podíleli na
zvýšení úrovně a plynulém chodu numismatické činnosti v uplynulém roce.
Výbor NSK o.s. věnoval hlavní pozornost v minulém období na splnění úkolů z Valné
hromady. Jejich vyhodnocení proběhne na Valné hromadě dne 12. února 2012.
Výbor NSK o.s. konstatuje, že práce na rozšíření a doplňování Corpusu byly prováděny s větší
intenzitou, než tomu bylo v roce 2011. Po zapracování získaných materiálů do Corpusu výbor
předloží členské základně pracovní návrh Corpusu ke schválení a dále zahájí práce, aby mohl
být Corpus předán do tisku.
10/
10 Výbor ČNS pobočky v Kladně celý rok pracoval na splnění úkolů z HČS. Jejich
vyhodnocení proběhne na Výroční schůzi 17. března 2012.

Výborové schůze:
ČNS pobočky
pobočky v Kladně i NSK o.s. se konají v průběhu celého roku dle aktuální potřeby
pobočky po členské schůzce.

Dne 15.10. 2011 se v Praze konala 8. konference delegátů, na které naši pobočku
zastupoval předseda pan Macháček a Ing. Gejdoš. Nedošlo k žádným změnám ve
vedení ČNS. Výbor ČNS je v tomto složení:
Předseda ČNS
Hospodář ČNS
Jednatel ČNS
Ediční činnost

– MUDr. Michal Mašek
– RNDr. Pavel Vojtíšek
– Milán Dubanič
- Ing. Jan Videman
/medaile – Martin Foukal / literatura – Tomáš Smělý
Zahraniční styky + PFK – MUDr. Zdeněk Petráň
Hospodaření poboček – Ing. Jiří Hána
Členská základna- MVDr. Miroslav Žurek
Aukční činnost
– Marek Cajthalm, Vladimír Mjalovský
Revizní komise
– Ing. Jaroslav Vobořil
Ing. Miroslav Gejdoš
PaeDr. Petr Holub

Internetové stránky s numismatickou tématikou
www.numismatici.cz – oficielní stránky ČNS
www.numismatika.cz – informace o aukcích, výsledky aukcí,
odkazy na další numismatické stránky
www. cnb.cz/cs/platidla/numismatika – emise pamětních mincí
www. aukro.cz - kategorie sběratelství, – internetová aukce
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Termíny neveřejných členských aukcí poboček ČNS a numismatických prodejen pro
rok 2012
2012:
únor

4. so Nummus Olomouc
11. so Nymburk - Poděbrady
18. so
25. so Ústí nad Labem

5. ne
12. ne
19. ne Nummus Pha –
26. ne

veřejná aukce

březen 24. so Příbram, Brno
25. ne
31. so ČSPDP Praha, Dukát Brno - veřejná aukce
duben

1. ne Havířov
8. ne
15. ne
22. ne Hradec Králové
29. ne Teplice

7. so Tábor
14. so Praha
21. so
28. so Liberec – Jablonec

květen 12. so Šumperk
13. ne Jihlava
19. so Cheb, Aurea Pha – veřejná aukce 20. ne Aurea Pha –
26. so Dukát Brno – (korespondenční)
27. ne Kroměříž
České Budějovice
červen 16. so

veřejná aukce

17. ne Nummus Pha – veřejná aukce

září

6 , 7 , 8. VELETRH SBĚRATEL Praha
15. so Praha
16. ne

říjen

6. so Tábor
13. so Rada ČNS
2 0. so Kladno 46
46. aukce
28. so Teplice

7. ne
14. ne
21. ne Hradec Králové

listopad 3. so Papírová platidla
10. so Šumperk
17. so
24. so Dukát Brno - veřejná aukce

4. ne Nummus Pha –
11. ne Jihlava
18. ne Kroměříž
25. ne

prosinec 8 . so Aurea Pha - veřejná aukce
15. so Praha

9. ne

veřejná aukce

Aurea Pha - veřejná aukce
16. ne

(dle informace ze schůze předsedů ČNS ze dne 15.10.2011)
Vydává pro své členy: Česká numismatická společnost pobočka v Kladně a
Numismatická společnost Kladno o.s.
Redakční rada: Martin Cvak, Ing. Miroslav Gejdoš.
Numismatický vzkaz vychází jedenkrát v roce (na závěr roku) jako doplněk k numismatické
činnosti v regionu Kladno, Rakovník a Slaný.
Členský tisk – zdarma.
Do tisku předáno v prosinci 2011.
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