
ČÍSLO 47 V Kladně, 2021

leden 15. a 29. srpen 27.

únor 12. a 26. září 10. a 24.

březen 12. a 26. říjen      1.  -  55. aukce a 22.

duben 9. a 23. Výroční schůze ČNS, z.s. listopad 5. a 19.

květen 7. a 21. prosinec      3. a 17.

červen 4. a 18. leden 14. ledna 2023

Termíny schůzek pro rok 2022 jsou: každé první pondělí v měsíci (3. ledna, 7. února,

7. března, 4. dubna, 2. května, 6. června, 5. září, 3. října, 7. listopadu, 5. prosince) a

2. ledna 2023, od 18 hodin v KC Rakovník.

informováni e-mailem, nebo telefonicky.

ČESKÁ REPUBLIKA - Emisní plán zlatých mincí pro roky 2021 - 2025

Tato emise navazuje na předchozí emisi Hrady České republiky. Parametry této

emise 5000 Kč jsou Au 999,9/1000, hmotnost 15,555 g a průměr 28 mm.

Stávající emise je nyní tematicky zaměřena na Městské památkové rezervace ČR.

Parametry emise 10 000 Kč - Au 999,9/1000, hmotnost 31,107 g a průměr

34 mm. Emise byla tematicky zaměřena k 1100. výročí úmrtí kněžny Ludmily.

2022

a) 5000 Kč Městská památková rezervace Mikulov květen

b) 5000 Kč Městská památková rezervace Litoměřice září

pro numismatiky regionu Kladno, Rakovník a Slaný

NUMISMATICKÝ VZKAZ

Výbor ČNS, z.s. pobočky v Kladně Vám přeje do nového roku 2022

hodně zdraví a štěstí, mnoho osobních i sběratelských úspěchů.

TERMÍNY ČLENSKÝCH SCHŮZEK V ROCE 2022

od 10:00 hodin v Hotelu Kladno

NUMISMATICKÝ  KROUŽEK  RAKOVNÍK:

Nominál 5000 Kč a 10 000 Kč
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Vzhledem k možnosti vládních nařízení v boji s pandemií covidu-19, se budou

schůzky konat v návaznosti na tato vládní nařízení. O konání schůzek budete

a b



2023

 5000 Kč Městská památková rezervace Kroměříž květen

 5000 Kč Městská památková rezervace Hradec Králové září

2024

 5000 Kč Městská památková rezervace Olomouc květen

 5000 Kč Městská památková rezervace Moravská Třebová září

2025

 5000 Kč Městská památková rezervace Štramberk květen

 5000 Kč Městská památková rezervace Tábor září

Emisní plán zlatých obchodních mincí - dukáty, pro roky 2023 a 2025

Parametry emise obchodních mincí jsou Au 986/1000,  hmotnost / průměr 

1 dukát - 3,49 g/19.75 mm , 2 dukát - 6,98 g / 25 mm, 5 dukát - 17,45 g /

34 mm , 10 dukát - 34,91 g/ 42 mm.  Emise budou tematicky zaměřeny:

2023 1 dukát - 100. výročí zahájení vydávání svatováclavských dukátů

2025 1, 2, 5, 10 dukát - 700. výročí zahájení ražby prvních českých zlatých mincí

V roce 2021 budou vydávány pamětní stříbrné mince – PSM v hodnotě

200,- Kč, 500,- Kč a 10 000 Kč. Parametry nových mincí budou:

200Kč , Ag 925/1000, hmotnost 13 g a průměr 31 mm

500Kč, Ag 925/1000, hmotnost 25 g a průměr 40 mm

10 000Kč , Ag 999/1000, hmotnost 1000 g a průměr 100 mm

2022

200 Kč 150. výročí narození Jože Plečnika 19. leden

200 Kč  200. výročí narození Gregora Mendela 20. červenec

200 Kč  výročí narození Dany a Emila Zátopkových 14. září

500 Kč Motocykl Jawa 250 červen

Emisní plán pamětních stříbrných mincí pro roky 2021 - 2025

Nominál 1, 2, 5, 10 dukát
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2023
200 Kč  500. výročí narození Jana Blahoslava 15. únor
200 Kč  75. výročí Josef Karel Matocha arcibiskupem olomouckým 1. březen
200 Kč  100. výročí zahájení pravidelného vysílání ČS rozhlasu 17. květen
200 Kč  150. výročí narození  Maxe Švabinského 13. září
200 Kč  300. výročí úmrtí Jan Blažej Santini-Aichel 6. prosinec
500 Kč  Osobní automobil Tatra 603 červen

2024
200 Kč  150. výročí narození Josefa Suka 3. leden
200 Kč  200. výročí narození Bedřicha Smetany 28. únor
200 Kč  350. výročí úmrtí Karla Škréty 24. červenec
200 Kč  400. výročí vydání Komenského mapy Moravy 30. říjen
500 Kč  Tramvaj ČKD Tatra T3 červen

2025
200 Kč  200. výr. založení české spořitelny Böhmische Sparkasse 12. únor
200 Kč  100. výročí nálezu Věstonické Venuše 9. červenec
200 Kč  900. výročí úmrtí kronikář Kosmas 15. říjen
500 Kč  Cvičný letoun Aero L-39 Albatros červen

V souvislosti s vydáváním PSM a zvýšením ceny stříbra, byla výborem stanovena a

odsouhlasena výše záloh takto:

PSM 200 Kč kvalita standart i proof činí záloha 600 Kč/kus.

PSM 500 Kč kvalita standart i proof činí záloha 1800 Kč/kus.

Sada tří pamětních bankovek (emise 2019 - Rašín, 2022 - Engliš, 2026 - Pospíšil) má

jednotící motiv a to "Budování československé měny". K zajištění výtvarné a technické

jednotnosti řady bankovek, byla k vytvoření návrhů na další pamětní bankovku vyzvá-

na akademická malířka Eva Hašková, vítězka soutěže na první pamětní bankovku.

100 Kč  vzor 2022, Karel Engliš březen

rozměr : 194 x 84 mm

Záloha na bankovku 2400 Kč

Dne 12.8.2021 rozeslala ČNB dopis všem svým smluvním partnerům ohledně snížení

objednaného množství pamětní 500 Kč a bankovky 100Kč obě vzor 2022.

Toto snížení se dotklo naší pobočky tak, že máme objednávku sníženu u 500 Kč 

o 3 kusy v kvalitě proof a 3 kusy v běžné kvalitě. 

U bankovky 100 Kč byla objednávka snížena z 83 kusů na pouhých 19 kusů.

Termíny emisí jsou orientační a mohou být dle potřeby změněny.

Nová emise pamětních bankovek 100 Kč vzor 2022 a 2026.
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Výběr záloh a distribuce pamětních mincí.

O výběr záloh a distribuci pamětních mincí se v naší

pobočce stará dlouhodobě členka výboru paní Jana

Doležalová. Výbor pobočky tímto vyzývá (jako každý rok) 

všechny odběratele num. materiálu, aby si mince a sady

VČAS zapsali do připravených formulářů a předplatili je.

Usnadní tím práci paní Doležalové a ostatním zapojeným

osobám. Telefonní kontakt: 603 719 314

Objednávkový seznam pro mince na rok 2023 

je nutno závazně doplnit do poloviny června 2022.

Objednávkový seznam pro sady na rok 2023

je nutno závazně doplnit do září 2022.

                                                                                               Běžná jakost / proof

200 Kč - 100. výročí úmrtí Jana Janského 441 Kč / 530 Kč

200 Kč - 150. výročí narození Františka Kupky 440 Kč / 530 Kč

200 Kč - 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského 429 Kč / 520 Kč

Běžná jakost / proof

500 Kč - Parní lokomotiva Škoda 498 Albatros 1540 Kč / 1640 Kč

Běžná jakost / proof

5000 Kč - Městská památková rezervace Cheb 20 700 Kč/21 100 Kč

5000 Kč - Městská památková rezervace Jihlava 20 840 Kč/21 240 Kč

Běžná jakost / proof

10 000 Kč  100. výročí Založení Velké Prahy (Ag) 29 620 Kč/31 150 Kč

10 000 Kč  1100. výročí úmrtí kněžny Ludmily 41 520 Kč/41 920 Kč

1/ leden Revize knihovny, ražba medaile k 45. výr. ČNS, z.s. pob. v Kladně

2/ únor Příprava VČS ČNS, z.s. pobočky v Kladně.

3/ březen 25. a 26. března jarní veletrh Sběratel

4/ duben 23. dubna  Výroční členská schůze ČNS, z.s. pob. v Kladně

5/ květen Plnění bodů z usnesení z VČS, výběr materiálu do 55. aukce.

Zpracování materiálu do 55. aukce

6/ červen Do 26. června ukončení příjmu materiálu pro 55. klasickou aukci.

7/ srpen Zajištění katalogu včetně tisku a distribuce, zabalení mater. pro aukci.

8/ září 9. a 10. září veletrh Sběratel, příprava 55. aukce.

9/ říjen 1. října 55. aukce ČNS Kladno, 29. října 2022 – 10. Konference ČNS

10/ listopad Dokončení 55. aukce (rozeslání limitů - případné reklamace).

11/ prosinec Vyhodnocení 55. aukce a připravit numismatický vzkaz.

Ceny mincí v roce 2021, aneb za co jsme nakupovali.

Plán činnosti ČNS, z.s. pobočky v Kladně na rok 2022
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Obě provedení budou patinována.

Dienzenhofera zleva, opis: ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST,z.s. POBOČKA

V KLADNĚ, ve spodní části medaile je opis: Kilián Ignác Dienzenhofer a vročení.

45. výročí založení pobočky vydání medaile "baroko na Kladně".

Kladně stopy slavného architekta. 

Floriánském náměstí v centru Kladna na třídě T.G. Masaryka.
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Na rubu je barokní kaple sv. Floriána pohled od západu. Kaple stojí na

Autorem návrhu medaile je pan Miroslav Novák, člen výboru ČNS, z.s. pobočky

týče materiálového provedení, bude medaile vydána ve dvou kovech a to Ag a Cu.

Předpokládaný termín pro vydání je leden 2022. Počet medailí bude ražen podle

Zinkem. Málokdo by vzhledem k pozdějšímu vzniklému průmyslu hledal v

Připravovaná medaile pobočky k 45. výročí založení

Česká numismatická společnost, z.s. pobočka v Kladně připravuje ke svému

Nově vznikající sloh baroko se nevyhnul ani nově koupenému kladenskému

Kryštofa a syna Kiliána Ignáce, které přivedli do Kladna a díky tomu se město

statku, získaného koupí řádem Benediktinů v roce 1702. Nový majitelé

zaměstnávali ve svých službách slavné architekty z rodiny Dienzenhoforů, otce

může dodnes chlubit svými nejvýznamnějšími stavebními památkami: kaplí

sv. Floriána, sloupem panny Marie a přestavěným do této doby zchátralým

zámkem. Dílo slavného architekta je spojeno s opatem Benno Löblem a Otmarem

objednávek, které budou závazně podány do konce roku 2021. Ke každé medaili

bude vydána číslovaná karta s podrobnými údaji o medaili. Případní zájemci o

medaili mohou své závazné objednávky směřovat na adresu: mirekn76@seznam.cz

nebo objednávku učinit přímo na schůzi do závazného seznamu u pana Nováka.

Námětem pro medaili je barokní stavba kaple sv. Floriána, která byla na Kladně

postavena v letech 1751 - 1872, podle návrhu a plánu Kiliána Ignáce Dienzenho-

fera (1689 - 1751). Na líci připravované medaile je poprsí Kiliána Ignáce

v Kladně. Pro realizaci návrhu si pobočka opět vybrala akademického sochaře

Zdeňka Maninu, se kterým dlouhodobě na tvorbě medailí pro Kladenskou pob.

spolupracuje. Medaile bude ražena v Praze v ražebně Triga - Kazda. Rozměry

připravované medaile: průměr 50 mm, síla střížku 3 mm, hmotnost 60g. Co se

sádrové modely medaile



doklady prověřeny daňovým poradcem, který nezjistil žádné nedostatky.

www.websee.cz/cnskladno.

hospodářských informací na internetu. Za případné zveřejnění informací tohoto typu

 jsou plně zodpovědné výbory poboček. Internetová adresa na naše stránky je: 

Naši jubilanti v roce 2022

Výbor ČNS, z.s. pobočky v Kladně srdečně blahopřeje.

60 – Ing. Vladimír Šůla, 65 – Zdeněk Mašek,

75 -  Rudolf Formánek, 80 - Václav Kounovský

nekonají pravidelně každou 1 a 3 sobotu v měsíci, ale tak, aby byla přítomna paní

Doležalová k distribuci numismatického materiálu. Doufejme, že se v prostorách

Z práce ČNS, z.s. pobočky v Kladně

činnost viz. níže. Proto se naše VČS mohla uskutečnit až 19. 6. 2021. Na schůzi

3/ Rok 2021 byl již jedenáctým rokem, kdy naše pobočka spolupracuje na 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 200 Kč běžná jakost i na období

2022. Ostatní odběr PSM a PZM pro naši pobočku zajišťuje Numismatika Příbram

(pan Mastný). Zde jsme také spokojeni a je zajištěn odběr na rok 2022. V rámci

zajištění počtu mincí k odběru se osvědčil tzv. Závazný odběr PSM, PZM a sad.

týče výsledkových seznamů za minulá období a i z poslední aukce, byl přijat

výborem návrh na úpravu stránek dle stanov. ČNS jako taková má statut neziskové,

neveřejné společnosti. Tato skutečnost je zvlášť důležitá při umisťování především

restaurace u Friedrichů. Za schůzi v Hotelu platíme taxu 300 Kč. Proto bylo zave-

1/ Máme za sebou další rok činnosti a je třeba ho zhodnotit. V uplynulém roce

pokračovala celé jaro pandemie covidu -19. Na tuto epidemie i nadále reagovala

vláda restriktivními nařízeními. Tato vládní nařízení měla zásadní vliv na naši

Hotelu Kladno budeme na našich schůzkách scházet i nadále k plné spokojenosti

všech členů.

4/ Již druhý rok se naše pravidelné schůze konají v salonku Hotelu Kladno.

vstupného pokryta. Zde bych upozornil na změny termínů schůzek, které se již

Ke změně místa konání našich schůzek bylo přistoupeno z důvodu zrušení
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na místě odstraněno. Dále nebylo dáno žádné doporučení. Následně byly účetní

Výbor pobočky pracuje nadále ve složení: předseda pan Macháček, jednatel pan

byla zhodnocena práce výboru a nebyly vzneseny žádné námitky k jeho práci.

Cvak, členové výboru paní Doležalová a pánové Mašek a Novák. 

2/ Revizní komise dne 15. 6. 2021 provedla jednorázovou kompletní kontrolu

hospodaření ČNS, z.s. pobočky v Kladně. Při kontrole nebyl shledán žádný případ

neúčelného nebo nehospodárného použití finančních prostředků. Ve výjimečném

případě bylo zjištěno chybné zařazení podkladů k faktuře č.2201120742. Ihned

deno dobrovolné vstupné a podle prvních zkušeností je tato taxa z dobrovolného

5/ Internetové stránky naší pobočky. Na tomto místě patří velký dík pánům

Hillebrandovi a Ing. Kosovi, kteří bez větších 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 aktuální informace o termínu naší aukce. Co se



Ing. Karel Janů, Miroslav Macháček.

2022 bude z hlediska možností naší činnosti již v normálním režimu.

Vyhodnocení proběhne na Výroční schůzi 23. 4. 2022.

Výborové schůze:

ČNS, z.s. pobočky v Kladně se konají v průběhu celého roku dle aktuální potřeby

pobočky po členské schůzce.

Poznámka:

přebírán do 26. 6. 2022.

předseda p. Macháček a jako host p. Cvak. Výbor ČNS, z.s. pokračuje v tomto složení:

Předseda ČNS, z.s. – MUDr. Michal Mašek

Jednatel ČNS, z.s. – MUDr. Zdeněk Petráň

Hospodář ČNS, z.s. – Petr Huňař

Členové výboru: – Petr Bárta, Martin Foukal, PhDr. Michal Lutovský,

PhDr. Jiří Militký, Ph.D., Ing Pavel Moravec, CSc.,

Tomáš Smělý, Ing. Jan Videman, RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc.

Revizní komise – Ing. Jaroslav Vobořil, PaeDr. Petr Holub, JUDr. Přemysl Kubíček

www.websee.cz/cnskladno - Naše oficiální pobočkové stránky

www.numismatici.cz – oficiální stránky ČNS

www.numismatika.cz – informace o aukcích, výsledky aukcí a odkazy na další

numismatické stránky

www. cnb.cz/cs/platidla/numismatika – emise pamětních mincí

6/ 16. 10. 2021 proběhla 54. aukce naší pobočky. Tato aukce byla z důvodů

platby proběhly elektronickou formou. Numismatický materiál bude i nadále

touto formou objednáván a hlavně hrazen. Nezbývá nám než doufat, že příští rok

neustala. Například objednávání numismatického materiálu a zejména zálohové

nařízením konány jarní schůzky až do konce května. Přesto naše činnost

pandemie nejprve přesunuta na 21. 11. 2020 a poté na 6. 3. 2021. V obou

a materiál do této aukce můžete zasílat na adresu pobočky, nebo ho můžete

7/ V rámci plnění plánu činnosti za rok 2021 nemohly být vzhledem k vládním

termínech jsme ale aukci uskutečnit nemohli. Proto bylo po konzultaci s dodavateli

Dne 23. 10. 2021 se v Praze konala 3. RADA ČNS, na které naši pobočku zastupoval

Internetové stránky s numismatickou tématikou

8/ Výbor ČNS, z.s. pobočky v Kladně celý rok pracoval na splnění úkolů z VČS.

materiálu odsouhlaseno konání aukce o 1 rok. Nebyli jsme jediná pobočka, která

byly podány 12.11.2021. O konečném vyúčtování aukce jste byli podrobně

předávat na našich schůzkách aukční komisi. Složení aukční komise Martin Cvak,

se s těmito problémy potýkala. Informace o předběžných výsledcích 54. aukce
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Numismatický materiál do 55. aukce, která se bude konat 1. 10. 2022 můžete již

na našich schůzích předávat od prosince 2021 ke zpracování. Včasným předáním

materiálu, ušetříte aukční komisi práci při sestavování katalogu. Materiál bude

informováni 27.11.2021. Další klasická aukce je naplánována na 1.10. 2022



prodejen + důležité akce pro rok 2022

duben 5. so 6. ne

12. so 13. ne

19. so 20. ne

25 - 26. pá - so Jarní veletrh Sběratel

26. so Tábor, Brno 27. ne Příbram

duben 2. st Nymburk - Poděbrady 3. ne

9. so papírová Platidla Praha 10. ne

16. so 17. ne

23. so Liberec-Jablonec 24. ne Teplice

Hradec Králové (e-aukce) Hradec Králové (e-aukce)

30. so

květen 1. ne

7. so Šumperk 8. ne

14. so Č. Budějovice 15. ne

21. so 22. ne

28. so 29. ne

červen 4. so Cheb 5. ne

11. so KM NUMIS 12. ne

18. so 19. ne

25. so 26. ne

září 3. so 4. ne

9 -10. pá - so Veletrh Sběratel 11. ne

24. so Tábor 25. ne

říjen 1. so Kladno 55. aukce 2. ne

8. so Brno 9. ne

14-15. pá - so Havířov (e-aukce) 16. ne Havířov (e-aukce)

22. so Hradec Králové (e-aukce) 23. ne Teplice

29. so 10 konference delegátů 30. ne

so Papírová platidla Praha 6. ne

12. so Šumperk 13. ne

19. so 20. ne

26. so KM NUMIS 27. ne

prosinec       3. so AUREA Praha 4. ne

10. so 11. ne

16. so Praha 17. ne

Vydává pro své členy: Česká numismatická společnost, z.s. pobočka v Kladně

Redakční rada: Martin Cvak

činnosti v regionu Kladno, Rakovník a Slaný.

(dle informace z 3. RADY ČNS, ze dne 23. 10. 2021).

Numismatický vzkaz vychází jedenkrát v roce (na závěr roku) jako doplněk k numismatické

Členský tisk – zdarma.

Do tisku předáno 26.11.2021.
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listopad         5.

Termíny neveřejných členských aukcí poboček ČNS, z.s. a numismatických


