
    

     
     

AUKČNÍ   KATALOG  č. 48

Česká numismatická společnost pobočka v Kladně
pořádá 48. klasickou a 27. korespondenční neveřejnou aukci

numismatického materiálu pouze pro členy České numismatické společnosti, která se koná

přestávka  -  prohlídka materiálu II. část (papírová platidla)
po ukončení přestávky  -  dražba papírových platidel, medailí a další plastiky

( časový rozvrh bude v průběhu aukce upřesňován licitátorem )

Aukce probíhá podle aukčního řáduČNS, který je součástí stanovČNS. Všechna práva a povinnosti účastníků

v sobotu 18. října 2014

postiženo vyloučením z účasti na aukci a následným disciplinárnímřízením. Zakazuje se prodej za cizí měnu.
Aukce se účastní pouze členové ČNS, kteří se při vstupu musí prokázat platnýmčlenským průkazem.

PROGRAM

7:00 hod  -  prohlídka materiálu I. část
8:15 hod  -  zahájení aukce

po ukončení dražby mincí následuje

6:20 hod  -  otevření vstupu do sálu

Hosté se mohou aukce zúčastnit pouze v doprovodu člena ČNS, není jim dovoleno dražit.

aukce seřídí Stanovami a Aukčním řádemČNS. Jakékoliv porušování stanov nebo aukčního řádu bude

Místem konání je Konferenční centrum Hotelu Kladno
na náměstí Sítná (linky MHD č. 1, 3, 5, 9, pro stanici MHD Sítná a 4, 14, pro stanici Vaníčkova od nádraží ČD)

Písemné limity  se přijímají pouze od členů ČNS, zaslané do čtvrtka 16.10.2014 na adresu:  

Popis medaile
Av: ve středu Svatováclavský dub, vlevo znak města Stochova, vpravo plamenná
Svatováclavská orlice na štítu, Při obvodu nápis rozdělený dubovými listy: 
SVATOVÁCLAVSKÝ DUB / MĚSTO STOCHOV RODIŠTĚ SVATÉHO VÁCLAVA.
Při zvýšeném okraji perlovec.

Rv:ve středu polopostavy Sv. Ludmili a Sv. Václava, pod nimi nápisy vlevo:
,,Sv. Ludmila /860 - 921", v pravo: ,, Sv. Václav / 907 - 935". Pri obvodě zleva 
opis: ,,Sv. VÁCLAVE VÉVODO ČESKÉ ZEMĚ NEDEJ ZAHYNOUTI NÁM NI BUDOUCÍM".
dole u perlovce signováno : M. NOVÁK - Z. MANINA. Při zvýšeném okraji perlovec.

Medaile o průměru 50 mm je možno razit v následujících provedení: 

a) patinované  Ag 925 o hmotnosti 55g   předpokládaná cena cca 1950 Kč

b) patinovaný tombak o hmotnosti 47g   předpokládaná cena cca 350 Kč

c) patinovaná měď o hmotnosti 48 g        předpokládaná cena cca 400 Kč 

Ke každé medaili je karta s vyobrazením a popisem medaile.

ČNS pobočka v Kladně ve spolupráci se Stochovskou radnicí zajistila vydání pamětní medaile
při příležitosti letošních Svatováclavských slavností ve městě Stochově. 
Autorem návrhu medaile je Miroslav Novák (člen ČNS pob. v Kladně), výtvarné stránky
sádrového modelu se ujal akademický sochař Zdeněk Manina.  Medaile razila fa. Triga Praha.

ČNS pob. v Kladně vede jednání s radnicí ve Stochově o možné doražbě pro vážné zájemce.
Předpokládaný termín doražby 4. čtvrtletí 2014.

Po skončení aukce zde budou také zvěřejněny dosažené ceny ze 48. aukce.

Své limity do korespondenční aukce odevzdejte do ukončení klasické aukce u pokladny. 
Upozorňujeme na řádné vyplnění limitního lístku včetně příslušnosti k pobočce, podpisu a čitelné adresy.
Počet limitovaných položek není omezen limitním lístkem.

nebude mu nadále zasílán. 

Reklamace na kvalitu materiálu lze uplatnit pouze podle platného aukčního řádu.

Katalog připravili: Martin Cvak, Ing. Karel Janů

občerstvení v salóncích.

Nabídku materiálu pro příští 49. aukci zasílejte nejpozději: do 15.6. 2015
aukční komisi nebo na adresu pobočky v Kladně:

limitu uhraďte katalog složenkou nejpozději do konce listopadu 2014. Kdo nezaplatí katalog v daném termínu,

UPOZORNĚNÍ
Všemsdělujeme, že ve všech prostorách KONFERENČNÍHO CENTRA se nekouří a rovněž ani při společném

Poplatek50 Kč za aukční katalog uhraďte obratem přiloženou poukázkou nebo při osobní účasti na aukci.

Při zaslání úspěšného limitu Vám bude cena katalogu připočtena k vyúčtování. V případě neúspěšnosti Vašeho

ČNS pobočka v Kladně, Josefa Lady 1201, 272 01 Kladno

Písemné limity  se přijímají pouze od členů ČNS, zaslané do čtvrtka 16.10.2014 na adresu:  
Jiří Tydrych, Na Růžovém poli 2560, 27201 Kladno 2

nebo do středy 15.10.2014  na e-mail:   cvakm@seznam.cz     Telefon: 311 213 718

Katalog si můžete opět prohlédnout i na internetových stránkách pobočky : www.websee.cz/cnskladno
Na těchto stránkách je kromě katalogu také foto některých vybraných položek a je zde k dispozici limitní lístek.

dole u perlovce signováno : M. NOVÁK - Z. MANINA. Při zvýšeném okraji perlovec.

Závazné objednávky zasílejte na adresu 

pobočky. Medaili lze taktéž objednat na 

naší 48. aukci.

Dodavatelům v součtu dosažených cen nad 10 000 Kč je účtována srážka pouze 2,5 %

Těšíme se na vaši účast - členové ČNS pobočky v Kladně.


