
 

 

Vážení obchodní přátelé, 

tentokrát už naposledy v letošním roce Vás zdravím u nejnovějšího čísla našeho zpravodaje. Rok se nám neúprosně chýlí ke konci 

a vánoce jsou za dveřmi. Pomalu také začínáme bilancovat. Rád bych Vám jménem celého týmu České mincovny poděkoval 

za přízeň prokázanou v nelehkém roce 2011 a do Nového roku popřál hodně zdraví, elánu a sběratelské či investiční vášně. 

Šťastné a veselé vánoce a vše nejlepší do Nového roku! 

Ing. Tomasz Surdy, obchodní ředitel 

 

 

 

 



Novinky 

Stříbrná medaile Pour Féliciter 2012 proof 

 

Stříbrná novoročenka ve tvaru mince. 

Ze zajímavostí spojených s českými novoročenkami upoutá, že první historicky doložená novoročenka z roku 1606 měla německý nápis a byla ve tvaru 

mince. Francouzské Pro štěstí, které ani Francouzi nepoužívají, proniklo do českých novoročenek pravděpodobně v 17. a 18. století, kdy francouzština patřila 

k výbavě vyšších společenských kruhů. K hlavním šiřitelům "péefek" patřili a patří výtvarní umělci. 

Tuto novoročenku vytvořil výtvarník Luboš Charvát. Na averzní straně medaile je použit ciferník od hodin a kalendář, jakožto pomůcky pro měření času. 

Kalendář je zachycen ve fázi otáčení listu posledního dne v roce. Pod ním už na nás vzhlíží první den v roce novém. Ručičky hodin blížící se k půlnoci 

symbolizují právě tento znehybnělý moment, kdy staré končí a nové začíná. Vše je podtrženo francouzským nápisem Pour Féliciter - pro štěstí, a aktuálním 

rokem. Na reverzní straně jsou napsána konkrétní přání formou básničky, uspořádané do tvaru spirály. Ciferník znázorňuje, že přání všeho dobrého je časově 

neomezené. 

PF 2012 ve tvaru mince darovaná blízkým či přátelům je hezkým vyjádřením přání všeho dobrého do nového roku. 

Materiál Ag 999 Průměr 28 mm 

Hmotnost 13 g Provedení proof 

Hrana hladká s popisem Autor Luboš Charvát 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/stribrne/stribrna-medaile-pour-feliciter-2012-proof?utm_medium=email&utm_source=zpravodaj&utm_campaing=prosinec2011
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/medaile/stribrne/stribrna-medaile-pour-feliciter-2012-proof?utm_medium=email&utm_source=zpravodaj&utm_campaing=prosinec2011


Zlatý dukát K narození dítěte 2012 

  

Vhodný dárek pro miminka a jejich maminky  

Završením série medailí k významným životním událostem je zlatý dukátek k narození dítěte. Česká mincovna tak navazuje na historickou 

tradici Svatováclavských dukátů, které v minulosti dávali prarodiče a kmotři dětem po narození do kolébky. I v chudých rodinách dostávalo 

miminko do kolébky zlaťák, aby v životě netrpělo nouzí. Motivy medailí k narození dítěte mincovna obměňuje. 

Na averzní straně je vyobrazeno dítě, ležící na bříšku na přebalovacím pultu, s napřaženou ručičkou a chrastítkem. Motiv uzavírá opis 

„Dukát k narození dítěte“. Na reverzní straně je kompozice hraček, doplněná v opise letopočtem „2012“. 

Česká mincovna nabízí svým zákazníkům i variantu pro personifikaci. Motiv medaile se liší provedením reverzní strany. Na reverzní straně 

je při okraji stužka zformovaná volně do tvaru srdce. Vymezuje plochu určenou pro rytinu jmen a dat, do níž mincovna laserem vygravíruje 

individuální nápis dle požadavku objednatele dukátku. 

Materiál Au 986 Průměr 20 mm 

Hmotnost 3,49 g Provedení proof 

Hrana hladká Autor ak. soch. Michal Vitanovský 

 

 
 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/dukat-k-narozeni-ditete-2012?utm_medium=email&utm_source=zpravodaj&utm_campaing=prosinec2011
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/dukat-k-narozeni-ditete-2012?utm_medium=email&utm_source=zpravodaj&utm_campaing=prosinec2011


NOVINKA - Stříbrný tolar K narození dítěte 2012 

  

Blahopřání k narození dítěte doprovoďte cenným dárkem. 

Jáchymovské tolary, ražené v 16. století hrabětem Šlikem v Jáchymově (původně německy Joachimsthalergulden), daly vzniknout slovními přesmyčkami 

i názvu dnešních dolarů. Tolar se tak stal symbolem nejen mnoha dnešních mincí, ale zejména drahého kovu - stříbra. Dárek k narození dítěte tak v sobě 

skrývá trvalou hodnotu drahého kovu, a navíc i uměleckou práci výtvarníků a rytců mincovny. Motivy medailí k narození dítěte mincovna pravidelně 

obměňuje. 

Na averzní straně stříbrného tolaru 2012 je vyobrazeno dítě, ležící na bříšku na přebalovacím pultu, s napřaženou ručičkou a chrastítkem. Motiv uzavírá opis 

„Tolar k narození dítěte“. Na reverzní straně je kompozice hraček, doplněná v opise letopočtem „2012“. 

Česká mincovna nabízí i variantu pro personifikaci. Motiv se liší provedením reverzní strany. Na reverzní straně je při okraji stužka zformovaná volně 

do tvaru srdce. Vymezuje plochu určenou pro vyrytí jmen a dat, do níž medaile mincovna laserem vygravíruje individuální nápis dle požadavku objednatele 

tolaru. 

Materiál Ag 999 Průměr 40 mm 

Hmotnost 29 g Provedení proof 

Hrana hladká s popisem Autor Petr Šťastný 

 

 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/tolar-k-narozeni-ditete-2012?utm_medium=email&utm_source=zpravodaj&utm_campaing=prosinec2011
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/tolar-k-narozeni-ditete-2012?utm_medium=email&utm_source=zpravodaj&utm_campaing=prosinec2011


Zajímavosti 

Slavnostní představení Smart mincí 

Česká mincovna v listopadu oficiálně představila veřejnosti nový investiční produkt založený na zlatých mincích z vlastní dílny. 

Již v minulém zpravodaji jsme Vás informovali o emisi čtyř nových zlatých mincí s tématikou historických vazeb českých zemí na země britského 

společenství. Médiím a široké veřejnosti byly tyto mince oficiálně představeny 24. listopadu na půdě hotelu Kempinski v Praze. Slavnostní ražba, které se 

zúčastnili zástupci České mincovny, autor mince Dobrá královna Anna a zástupci médií pak proběhla o týden později v prostorách mincovny v Jablonci 

nad Nisou. 

Česká mincovna chce uvedením této řady mincí uspokojit ty investory, kteří touží mít ve svém sejfu výhodnou investici, ale zároveň i umělecké dílo. 

Nezapomíná ovšem ani na tu část sběratelů, kteří si chtějí pro své sbírky pořídit hodnotné sběratelské kousky od dvou uncí zlata výše a přitom upřednostňují 

mince osvobozené od DPH. Smart mince uspokojí obě kategorie, mají charakter investičního zlata, a proto jsou osvobozeny od DPH. Oproti zlaté cihle však 

nabízejí uměleckou i sběratelskou hodnotu a vycházejí v limitovaných emisích od 150 do 1000 kusů. Z  těchto důvodů jsme pro tento nový program 

České mincovny zvolili ochrannou známku „Smart Coin“, v češtině „Smart mince“ - chytrá investice. Ke každé minci obdržíte certifikát České mincovny 

opatřený touto ochrannou známkou jako garanci pravosti a původu. Ke kilogramové minci navíc obdržíte také brožuru pojednávající o královně 

Anně Lucemburské. 

Tématika Smart mincí se věnuje významným historickým osobnostem spojeným se zeměmi britského společenství. Dobrá královna Anna, dcera Karla IV. 

provdaná za anglického krále Richarda II., Jan Ámos Komenský, který přijel do Anglie na pozvání tamního parlamentu, aby přednášel i před samotnou 

Královskou akademií věd, generál František Peřina, který byl vynikajícím pilotem RAF za druhé světové války a nakonec reformátoři Jan Hus a jeho anglický 

protějšek John Wycliff. Autory mincí jsou renomovaní čeští umělci, kteří se pravidelně s úspěchem účastní anonymních soutěží na umělecké návrhy 

pamětních mincí vypisovaných Českou národní bankou - naším cílem bylo uspokojit náročného českého zákazníka zvyklého na prvotřídní kvalitu. 

I do budoucna chystáme tento program Smart Investment Coins s ochrannými značkami „Smart Coins“ a „Smart mince“ dále rozvíjet. Jistě jste si již 

v Emisním plánu pro rok 2012 všimli nové stříbrné Smart mince s motivem 100. výročí zkázy Titanicu. Premiéru bude mít na mezinárodním veletrhu 

v Berlíně. Vydáme ji v emisním nákladu 2012 ks s nominální hodnotou 2012 novozélandských centů. 

 

© Česká mincovna, a.s. 2011 

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/investicni-zlato/smart-mince?utm_medium=email&utm_source=zpravodaj&utm_campaing=prosinec2011
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/investicni-stribro/smart-mince/stribrna-mince-2012-centu-100-let-od-zkazy-titanicu-proof?utm_medium=email&utm_source=zpravodaj&utm_campaing=prosinec2011

