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V Kladně v lednu 2014

Výbor ČNS pob. v Kladně a Výbor NSK o.s. Vám přeje do nového roku 2014 hodně
zdraví a štěstí, mnoho osobních i sběratelských úspěchů.

TERMÍNY ČLENSKÝCH SCHŮZEK V ROCE 2014
leden
4. a 18.
únor
1. a 15.
březen
1.
Valná hromada NSK o.s.
březen
15.
Výroční schůze ČNS
duben
5. a 19.
květen
3. a 17.
červen
7. a 21.
(od 9:30 hodin v restauraci u Frydrichů, roh

srpen
září
říjen
listopad
prosinec

16.
6. a
4. a
1. a
6. a

20.
18 – 48.aukce
15.
20.

leden
3. ledna 2015
ulic Smetanova a Boženy Němcové)

NUMISMATICKÝ KROUŽEK RAKOVNÍK:
Termíny schůzek pro rok 2014 jsou: každé první pondělí v měsíci (6.ledna; 3.února;
3.března; 7.dubna; 5.května; 2.června; 1.září; 6.října; 3.listopadu; 1.prosince, 5.ledna
2015; 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, hmotnost 15,555 g a průměr 28 mm. Nová emise se nyní
tématicky zaměřuje na Mosty České republiky.
Parametry emise 10 000 Kč jsou Au 999,9/1000, hmotnost 31,107 g a průměr 34
mm. Tematicky bude zaměřena na 600. výročí úmrtí Jana Husa (vyjde 2015).
2014
a) 5000 Kč Jizerský most na trati Tanvald - Harrachov
b) 5000 Kč Železobetonový most v Karviné - Darkově
a

květen
říjen
b

2015
5000 Kč Žďákovský obloukový most
5000 Kč Mariánský most v Ústí nad Labem
10 000 Kč Jan Hus
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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, hmotnost 13g a průměr 31 mm
500Kč, Ag 925/1000, hmotnost 25g a průměr 40 mm
2014
200 Kč 100. výročí Bohumil Hrabal
200 Kč 450. výročí Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

26. Březen
11. červen
2

1

200 Kč 100. výročí Založení československých legií
200 Kč 100. výročí Tomáš Baťa ml.
3

6. srpen
3. Září
4

200 Kč 25. výročí 17. Listopad 1989
500 Kč 100. výročí Jiří Kolář

12. Listopadu
24. září

5

Medaile do dvousady k 25. výročí 17. Listopad 1989
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2015
200 Kč 750. výročí založení Českých Budějovic jako královského města 4. březen
200 Kč 100. výročí Bedřich Hrozný rozluštil chetitštinu
3. červen
200 Kč 200. výročí Jan Perner
5. září
200 Kč 200. výročí Josef Božek předvedl parovůz
19. září
500 Kč 250. výročí Václav Thám
21. říjen
Termíny emisí jsou orientační a mohou být dle potřeby změněny.
V souvislosti s vydáváním PSM byla na schůzi 7. 11. 2013 stanovena a odsouhlasena
výše záloh takto:
PSM 200 Kč kvalita standart 450 Kč/kus, kvalita proof 550 Kč/kus.
PSM 500 Kč kvalita standart i proof činí záloha 1000 Kč/kus.
___________________________________________________________________________________________________________________

Plán činnosti ČNS pobočky v Kladně a NSK o.s. na rok 2014
1/ leden

Revize knihovny

2/ únor

příprava Valné hromady NSK o.s. a VČS ČNS pobočky v Kladně

3/ březen

1. března Valná hromada NSK o.s. . (v 11.00 hod. restaurace U Frydrychů)
15. března Výroční členská schůze ČNS pob. v Kladně

4/ duben

Plnění bodů z usnesení z VČS, výběr materiálu do 48. aukce

5/ květen

Naplánovat a uskutečnit tematický výlet, zpracování materiálu do 48 aukce

6/ červen

Do 21. června ukončení příjmu materiálu pro 48. klasickou aukci

7/ srpen

Zajistit katalog včetně tisku distribuce, zabalení materiálu pro aukci.

8/ září

4. až 6. září veletrh Sběratel, příprava 48. aukce

9/ říjen

18. října 48. aukce, 11.10. Konference ČNS

10/ listopad Dokončení 48. aukce (rozeslání limitů- případné reklamace)
11/ prosinec Vyhodnocení 48. aukce, příprava činnosti na další rok (numismatický vzkaz).
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Naši jubilanti v roce 2014
50 – Jiří Ječmen, 60 – Ing. Miroslav Gejdoš, 65 – Ladislav Hončík,
70 – Ing. Dr. Luboš Šindler, Jaroslav Vojtěch, 90 – Otto Junek

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 16. 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 paní Doležalová a pánové Tydrych a
Mašek.
2/ Revizní komise dne 12. 3. 2013 provedla kompletní kontrolu hospodaření ČNS pobočky v
Kladně. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky (jedeno doporučení implementováno ihned).
Následně byly účetní doklady prověřeny daňovým poradcem, který nezjistil žádné
nedostatky.
3/ Loňský rok byl již třetím rokem, kdy naše pobočka spolupracuje na poli odběru PSM
s firmou ERT s.r.o. pana Ing. Petra Macáka. Výbor hodnotí spolupráci opět kladně a uzavřel
s fy. ERT spolupráci v odběru PSM i na období 2014. Odběr PZM pro naši pobočku
v minulých třech letech zajišťovala Numismatika Příbram (pan Mastný). Zde jsme také
spokojeni a zajistili jsme odběr na rok 2014. V rámci zajištění přesného počtu odebíraných
mincí se osvědčil tzv. Závazný odběr PSM, PZM a Sad. I tento rok pomocí těchto seznamů
chceme zamezit přebytkům - neodebraným mincím.
4/ Již druhým rokem se scházíme na stejném místě, kde se konají schůze ČNS pobočky
v Kladně a to v restauraci U Frydrichů (dříve u Kašáků). Roh ulic Smetanova a B. Němcové.
Výbor zatím nezaznamenal negativní reakce ba naopak, lepší dostupnost z nádraží, více
místa i světla. Doufejme, že se zde k našim schůzkám budeme scházet několik let k plné
spokojenosti všech členů.
5/ Internetové stránky naší pobočky. Na tomto místě patří velký dík pánům Hillebrantovi a
Ing. Kosovi, kteří bez jakýchkoliv problémů provozují a aktualizují naše internetové stránky.
Stránky jsou pod přímou kontrolou výboru pobočky. Na těchto stránkách najdete kromě
např. numismatického vzkazu, pobočkových medailí, odkazů na num. a kontaktů hlavně
aukce naší pobočky včetně výsledkových seznamů za poslední tři roky. Internetová adresa
na naše stránky je: www.websee.cz/cnskladno. Zatím byli zaznamenány pouze kladné
ohlasy.
6/ Dne 19. 10. 2013 proběhla 47. aukce naší pobočky, která byla zveřejněna na
internetových stránkách. O předběžných výsledcích jste již byli informováni, a to 2 a 16. 11.
2013. O konečném vyúčtování naší aukce jste byli podrobně informováni 7. 12. 2013. Další
klasická aukce je naplánována na 18. října 2014 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.
7/ V rámci realizace pobočkové medaile byl uspořádán dne 16. 6. 2013 výlet do Jablonce.
Zde jsme navštívili Umělecko-průmyslovou školu a dohodli jsme postup na přípravách
případného návrhu medaile. Medaile by měla být vydána k 40. výročí naší pobočky.
8/ Kromě výletu do Jablonce byl v dnech 23 - 24. 10. 2013 uspořádán výlet do Kremnice.
Zde jsme navštívili mincovnu a muzeum mincí a medailí. Výletu se zúčastnili kromě členů
ČNS a NSK i zástupci Umělecko-průmyslové školy z Jablonce. Na tomto místě patří dík panu
předsedovi za perfektní zajištění akce. Výlet byl všemi účastníky hodnocen velice kladně.
O dalších kulturních akcích v průběhu roku – výstavách týkajících se numismatiky byla
členská základna pravidelně informována na našich schůzích.
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9/ NSK o.s.
Výbor děkuje všem členům NSK o.s. za práci v numismatické oblasti, kteří se podíleli na
zvýšení úrovně 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 1. března 2013.
Výbor NSK o.s. konstatuje, že práce na rozšíření a doplňování Corpusu byly prováděny s
minimální 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/ Výbor ČNS pobočky v Kladně celý rok pracoval na splnění úkolů z HČS. Jejich
vyhodnocení proběhne na Výroční schůzi 15. března 2014.

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

Dne 12. 10. 2013 se v Praze konala schůze předsedů, na které naši pobočku
zastupoval předseda pan Macháček. Nedošlo k žádným změnám ve vedení ČNS.
Výbor ČNS je v tomto složení:
Předseda ČNS
Hospodář ČNS
Jednatel ČNS
Ediční činnost
Zahraniční styky + PFK
Hospodaření poboček
Členská základna
Aukční činnost
Revizní komise

– MUDr. Michal Mašek
– RNDr. Pavel Vojtíšek
– Milán Dubanič
– Ing. Jan Videman
– medaile – Martin Foukal; - literatura – Tomáš Smělý
– MUDr. Zdeněk Petráň
– Ing. Jiří Hána
– MVDr. Miroslav Žurek
– Marek Cajthalm, Vladimír Mjalovský
– Ing. Jaroslav Vobořil
Ing. Miroslav Gejdoš
PaeDr. Petr Holub

Internetové stránky s numismatickou tématikou
www.websee.cz/cnskladno - Naše oficielní pobočkové stránky
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 2014
únor

1.
8.
15.
22.

so
so
so
so Ústí nad Labem

březen 1. so
8. so
15. so
22. so
29. so
duben

říjen

2.
9.
16.
23.
30.

Nymburk - Poděbrady
Příbram
Brno + Papírová platidla
ČSPDP Praha,

5. so Praha
12. so Tábor
19. so
26. so Liberec – Jablonec

květen 3. so
10. so Šumperk
17. so Cheb + Aurea Pha –
24. so České Budějovice
31. so
září

2. ne
9. ne
16. ne Hradec Králové
23. ne Numismatika Třinec –
Schimandl – veřejná aukce
ne
ne
ne
ne
ne

6. ne
13. ne Havířov
20. ne
27. ne Teplice + Numismatika Třinec Schimandl – veřejná aukce

veřejná aukce

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

veřejná aukce

4, 5, 6. VELETRH SBĚRATEL Praha 7. ne Numismatika Třinec –
13. so Praha
14. ne
20. so
21. ne Hradec Králové
27. so Tábor
28. ne
4.
11.
18.
25.

so Brno
so Konference ČNS
so Kladno 48. aukce
so

Schimandl

5. ne
12. ne
19. ne
26. ne Teplice

listopad 1. so
8. so Šumperk
15. so
22. so Papírová platidla
29. so

2. ne
9. ne Jihlava
16. ne Numismatika Třinec –
23. ne Kroměříž
30.ne

prosinec 6. so Aurea Pha 13. so Praha

7. ne Aurea Pha 14. ne

veřejná aukce

Schimandl

veřejná aukce

(dle informace ze schůze předsedů ČNS ze dne 12. 10. 2013)
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 2013.
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