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 Novinky 

Replika dukátu Josefa II. stand
Král český a uherský

Au 986/1000 | 20mm | 3,49 g | standard

Nezobrazuje-li se vám tento e-mail korektně, prosím, klikněte zde.
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 ČERVENEC – SRPEN 2012  
 

 

 

Vážení obchodní přátelé,

v tomto letním období se Vám do rukou dostává dvojčíslo našeho
mincovního zpravodaje, které shrnuje všechny letošní červencové a
srpnové novinky. I zpravodaj sám se prezentuje v novém. Na
začátku měsíce jsme totiž vylepšili internetovou prezentaci mincovny
a zavedli několik zajímavých ínovinek. Kromě obecně přehlednější
úpravy jsme odstartovali věrnostní program, který naše nejvěrnější
příznivce odmění drobnými pozornostmi. Například slevou či
dokonce vybraným výrobkem za symbolickou jednu korunu.

Další novinkou je dohoda České mincovny s kolegy z Mincovny
Kremnica o zahájení spolupráce při výměně mincí a medailí z výrobního programu obou podniků.
Proto si již od září budete moci u nás zakoupit (rezervovat lze již dnes) všechny slovenské pamětní
mince z drahých kovů, sady oběživa a vybrané medaile.

Všem přejeme pohodové léto a těšíme se na viděnou na veletrhu Sběratel v září.

Ing. Tomasz Surdy, obchodní ředitel
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Orientační cena (včetně DPH) 

5 900 Kč Více informací  

autor: ak. soch. Jan Lukáš
Limitovaný náklad: 500 ks
 
 
 
 

Orientační cena (včetně DPH) 

1 340 Kč Více informací  

Replika tolaru Josefa II.
Král český a uherský

Ag 999/1000 | 40mm | 29 g | standard
autor: ak. soch. Jan Lukáš
Limitovaný náklad: 1000 ks
 
 
 
 

Orientační cena (včetně DPH) 

350 Kč Více informací  

Mosazná medaile Josef II.
Král český a uherský

Mosaz 80/1000 | 50mm | 45 g | standard
autor: ak. soch. Jan Lukáš
Limitovaný náklad: 500 ks
 
 
 
 

Orientační cena (včetně DPH) 

1 570 Kč Více informací  

Opavský tolar Karla z Liechtensteina
Kolekce Hold historickým mincovnám

Ag 999/1000 | 37 mm | 31,1 g | standard
autor: ak. soch. Jan Lukáš
Limitovaný náklad: 1000 ks
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Orientační cena (včetně DPH) 

49 900 Kč Více informací  

Stříbrná kilová investiční medaile Statutární
město Zlín stand
Stříbro -- výhodná investice.

Ag 999/1000 | 90mm | 1000g | standard
autor: MgA. Miroslav Schovanec DiS.
Limitovaný náklad: 150 ks
 
 

Orientační cena (včetně DPH) 

27 990 Kč Více informací  

Stříbrná půlkilová investiční medaile
Statutární město Zlín stand
Stříbro -- výhodná investice.

Ag 999/1000 | 90mm | 500 g | standard
autor: MgA. Miroslav Schovanec DiS.
Limitovaný náklad: 300 ks
 
 

Orientační cena (včetně DPH) 

1 200 Kč Více informací  

Stříbrný medailonek Madona s dítětem
proof
Oválný medailonek zavěšený na řetízku.

Ag 999/1000 | standard
Náklad není limitován
 
 
 
 
 

Osvobozeno od DPH 

37 365 Kč * Více informací  

Zlatá investiční mince 50 USD American
Eagle stand
Americké investiční mince s orly.

Au 917/1000 | 32,7 mm | 33,93 g | standard
autor averz : A.Saint Gaudens
autor reverz: Miley Busiek
 
 

Zlatá investiční mince 25 USD American
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http://www.ceskamincovna.cz/Investi%C4%8Dn%C3%AD%20medaile-396/stribrna-kilova-investicni-medaile-statutarni-mesto-zlin-stand-2897-p/
http://www.ceskamincovna.cz/Investi%C4%8Dn%C3%AD%20medaile-396/stribrna-kilova-investicni-medaile-statutarni-mesto-zlin-stand-2897-p/
http://www.ceskamincovna.cz/Investi%C4%8Dn%C3%AD%20medaile-396/stribrna-pulkilova-investicni-medaile-statutarni-mesto--zlin-stand-2898-p/
http://www.ceskamincovna.cz/Investi%C4%8Dn%C3%AD%20medaile-396/stribrna-pulkilova-investicni-medaile-statutarni-mesto--zlin-stand-2898-p/
http://www.ceskamincovna.cz/Investi%C4%8Dn%C3%AD%20medaile-396/stribrna-pulkilova-investicni-medaile-statutarni-mesto--zlin-stand-2898-p/
http://www.ceskamincovna.cz/Medailonky-407/stribrny-medailonek-madona-s-ditetem-proof-2921-p/
http://www.ceskamincovna.cz/Medailonky-407/stribrny-medailonek-madona-s-ditetem-proof-2921-p/
http://www.ceskamincovna.cz/Medailonky-407/stribrny-medailonek-madona-s-ditetem-proof-2921-p/
http://www.ceskamincovna.cz/Investi%C4%8Dn%C3%AD%20zlato%20-382/zlata-investicni-mince-50-usd-american-eagle-stand-3303-p/
http://www.ceskamincovna.cz/Investi%C4%8Dn%C3%AD%20zlato%20-382/zlata-investicni-mince-50-usd-american-eagle-stand-3303-p/
http://www.ceskamincovna.cz/Investi%C4%8Dn%C3%AD%20zlato%20-382/zlata-investicni-mince-50-usd-american-eagle-stand-3303-p/
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Osvobozeno od DPH 

19 056 Kč * Více informací  

Eagle stand
Americké investiční mince s orly.

Au 917/1000 | 27 mm | 16,96 g | standard
autor averz : A.Saint Gaudens
autor reverz: Miley Busiek
 
 

Osvobozeno od DPH 

9 808 Kč * Více informací  

Zlatá investiční mince 10 USD American
Eagle stand
Americké investiční mince s orly.

Au 917/1000 | 22 mm | 8,48 g | standard
autor averz : A.Saint Gaudens
autor reverz: Miley Busiek
 
 

Osvobozeno od DPH 

4 969 Kč * Více informací  

Zlatá investiční mince 5 USD American
Eagle stand
Americké investiční mince s orly.

Au 917/1000 | 16,5 mm | 16,5 g | standard
autor averz : A.Saint Gaudens
autor reverz: Miley Busiek
 
 

Osvobozeno od DPH 

37 365 Kč * Více informací  

Zlatá uncová investiční mince 500 Yuan
Panda proof
Čínské investiční mince s medvídkem panda

Au 999/1000 | 32 mm | 31,1 g | proof
 
 
 
 

Zlatá půluncová investiční mince 200 Yuan
Panda proof

  

   

  

   

  

   

  

   

http://www.ceskamincovna.cz/Investi%C4%8Dn%C3%AD%20zlato%20-382/zlata-investicni-mince-25-usd-american-eagle-stand-3304-p/
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Osvobozeno od DPH 

19 056 Kč * Více informací  

Čínské investiční mince s medvídkem panda

Au 999/1000 | 27 mm | 15,55 g | proof
 
 
 
 

Osvobozeno od DPH 

9 808 Kč * Více informací  

Zlatá čtvrtuncová investiční mince 100 Yuan
Panda proof
Čínské investiční mince s medvídkem panda

Au 999/1000 | 22 mm | 7,78 g | proof
 
 
 
 

Osvobozeno od DPH 

4 969 Kč * Více informací  

Zlatá investiční 1/10 oz mince 50 Yuan
Panda proof
Čínské investiční mince s medvídkem panda

Au 999/1000 | 18 mm | 3,11 g | proof
 
 
 
 

Osvobozeno od DPH 

2 616 Kč * Více informací  

Zlatá investiční 1/20 oz mince 20 Yuan
Panda proof
Čínské investiční mince s medvídkem panda

Au 999/1000 | 14 mm | 1,55 g | proof
 
 
 
 

 Slovenské mince 

  

   

  

   

  

   

  

   

http://www.ceskamincovna.cz/Investi%C4%8Dn%C3%AD%20zlato%20-382/zlata-puluncova-investicni-mince-200-yuan-panda-proof-3308-p/
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http://www.ceskamincovna.cz/investicni-zlato-382/zlata-investicni-1-20-oz-mince-20-yuan-panda-proof-3315-p/
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Orientační cena (osvobozeno od DPH) 

12 000 Kč * Více informací  

Zlatá mince 100 EUR – Bratislavské
korunovace – 300. výročí korunovace Karla
III.
Zlatá investiční a sběratelská mince Slovenské národní
banky

Au 900/1000 | 26 mm | proof
autor averz : Karol Ličko
autor reverz: Karol Ličko
 
 

Orientační cena (včetně DPH) 

800 Kč * Více informací  

Stříbrná mince 10 EUR Anton Bernolák –
250. výročí narození proof
Stříbrná investiční a sběratelská mince Slovenské národní
banky

Ag 900/1000 | 34 mm | 16g | proof
autor averz : Pavel Károly
autor reverz: Pavel Károly
Limitovaný náklad: 6 950 ks
 
 

Orientační cena (včetně DPH) 

700 Kč * Více informací  

Stříbrná mince 10 EUR Anton Bernolák –
250. výročí narození stand
Stříbrná investiční a sběratelská mince Slovenské národní
banky

Ag 900/1000 | 34 mm | 16g | standard
autor averz : Pavel Károly
autor reverz: Pavel Károly
Limitovaný náklad: 5 200 ks
 
 

 Zajímavosti 

Křest repliky tolaru Rudolfa II v Národním muzeu
Repliku historického platidla pokřtila Česká mincovna v pondělí 25. června v Národním muzeu.
Tradiční křest obstaral garant projektu profesor Petr Vorel za pomoci Luboše Polanského, zástupce
Národního muzea a vedoucího tamního numismatického oddělení. Po křtu následovaly tři
přednášky, které zájemcům přiblížily historii ražby mincí v Praze a také dobu Rudolfa II., ze které

 

  

   

  

   

  

   

 

http://www.ceskamincovna.cz/zlate-mince-1045/zlata-mince-100-eur--bratislavske-korunovace---300--vyroci-korunovace-karla-iii--proof-3340-p/
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http://www.ceskamincovna.cz/stribrne-mince-1046/stribrna-mince-10-eur-anton-bernolak-stand-3343-p/
http://www.ceskamincovna.cz/stribrne-mince-1046/stribrna-mince-10-eur-anton-bernolak-stand-3343-p/
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pochází nejnovější přírůstek do rodiny tolarových replik kolekce Hold historickým mincovnám.

Zvláštnost tolaru Rudolfa II. tkví především v jeho výtvarném zpracování. Jeho podobu ovlivnil
právě mladý císař. Reprezentativnost mincí ražených s jeho podobiznou pro něj byla záležitostí
natolik významnou, že jí svěřil svému dvornímu medailérovi. Tím byl v té době Ital Antonio
Abondio. Trvalo přes rok, než byl císař spokojen s podobou své mince. Výsledek však stál za to a
je dodnes ukázkou vrcholného umění rudolfínské doby. Unikátní je především rubová strana, na
které je císařská orlice vyobrazená v dosud nevídané letící podobě (bořící zažitá pravidla
heraldického vyobrazování erbovních zvířat ve své době).

Mincovna v Praze fungovala od 60. let 10. století. V průběhu staletí bylo její sídlo mnohokrát
přesunuto, její produkce kolísala a její činnost tak byla několikrát přerušena a opět obnovena.
Definitivní tečku za produkcí mincí v Praze udělal rok 1856, kdy byla ražba definitivně ukončena. V
současnosti se v Praze pamětní ani oběžné mince nerazí, na tradici ražby mincí na našem území
navazuje od roku 1993 Česká mincovna, která tímto vzdává hold další ze svých předchůdkyň.

 
Předání medaile Daně Zátopkové
K devadesátým narozeninám Dany Zátopkové, které oslaví 19. září, vydala Česká mincovna
stříbrnou medaili, na jejíž podobě se olympijská vítězka aktivně podílela. Zároveň tak připomínáme
šedesát let, které letos uplynou od zlatého úspěchu manželů Zátopkových na Olympiádě v
Helsinkách. V pondělí 16. července jsme paní Zátopkové slavnostně předali její exemplář medaile
a zároveň jsme si toto výročí společně připomenuli. Připadá na 24. července. Tou dobou již budou
všechny zraky upřené do Londýna, kde budou vrcholit přípravy na zahájení dalšího olympijského
dějství. Šedesát let stará historie je notoricky známá, přesto však krátce připomeňme.

Na Olympijských hrách roku 1952, které se konaly ve finské metropoli, uchvátili manželé Zátopkovi
celý sportovní svět svými výkony. Zátopek zvítězil v běhu na 5000 i 10 000 metrů a svým časem
překonal oba dosavadní olympijské rekordy. Dana Zátopková jen pár minut po famózním výkonu
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svého muže na trase 5 kilometrů hodila oštěp do vzdálenosti 50,47 metrů, čímž si zajistila zlatou
olympijskou medaili. Stala se tak první českou oštěpařkou, která překonala hranici 50 metrů.

Na poslední chvíli se Zátopek rozhodl zúčastnit i maratonu, který předtím nikdy neběžel. Pro
samotný závod si vytyčil jasný cíl – držet se anglického běžce Jima Peterse, v té době světového
rekordmana. Po prvních velmi rychlých patnácti kilometrech, které absolvovali v čele závodu, se
Zátopek Angličana zeptal na tempo. „Tempo je příliš pomalé,“ dostalo se mu odpovědi. „Říkáte
pomalé? Jste si jistý, že běžíme příliš pomalu?“ Po druhém ujištění Zátopek pokrčil rameny a
zrychlil. Na dvacátém kilometru Peterse, který nakonec závod nedokončil, setřásl a do cíle
maratonu doběhl jako první, navíc v novém olympijském rekordu. Tento obdivuhodný olympijský
„hattrick“ se dodnes žádnému vytrvalci nepodařilo zopakovat a odborníci pochybují, že by se to
mohlo ještě někdy někomu podařit. Společně s paní Zátopkovou přejeme všem našim sportovcům
co nejvíce zlatých medailí z nadcházejících olympijských klání.
 

Obchodní sdělení:
Kolekce České vynálezy - Bratranci Veverkové – ruchadlo - emise zrušena.
 
* Ceny platné k 19.7.2012. Aktuální ceny investičních mincí najdete na našich webových stránkách.
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