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Nezobrazuje-li se vám tento e-mail korektně, prosím, klikněte zde

NAVŠTIVTE: WWW.MINT.CZ ESHOP VÝROBA PODPORA KONTAKT

Vážení sběratelé, vážení zákazníci,

letošní červen je velmi bohatý na novinky a řada z nich Vás určitě zaujme. Rád bych Vaši
pozornost obrátil hlavně na dvě z nich, nejsou totiž součástí letošního emisního plánu a
vycházejí zcela nečekaně.

První je stříbrná medaile věnovaná manželům Zátopkovým. U příležitosti 90. narozenin Dany a
Emila Zátopkových a také 60. výročí památné olympiády v Helsinkách jsme ve spolupráci
s paní Danou Zátopkovou připravili vydání speciální medaile, která nám všem ještě jednou
připomene slavná vítězství obou manželů. 

Druhou novinkou je mimořádná sada oběžných mincí v kvalitě standard s motivy České
republiky. Vznikla jako výsledek dlouhodobého volání ze strany četných podnikatelských
subjektů, státních institucí, vysokých škol a sportovních svazů, které by rády získaly hodnotný a reprezentativní dárek
pro své zahraniční partnery. Sadu vydáváme v dvojjazyčném provedení a na trh ji uvedeme ke konci července 2012.
Sada je samozřejmě dostupná i všem sběratelům, emisní náklad dosáhne 3000 ks a ode dneška si ji můžete
rezervovat v našem eshopu. 

V neposlední řadě bych Vás rád upozornil na plošné zlevnění naší medailové produkce z drahých kovů. V reakci na
pokles cen zlata a stříbra na světových trzích jsme dnem 1.6.2012 uvedli do praxe nový ceník.

Ing. Tomasz Surdy, obchodní ředitel
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Stříbrná medaile k výročí Dany a Emila Zátopkových

Medaile Olympijské hry Londýn 2012

Replika Pražského tolaru Rudolfa II.

Medaile K výročí svatby

Medaile K výročí vztahu
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Sada oběžných mincí Česká republika 2012

Žeton 40 Karlovarských vřídeláků

Stříbrné 200Kč mince Kamil Lhoták

Zlatá investiční mince 50000 FT Ferenc Liszt

 

NOVINKY
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Snížení cen
Vzhledem k aktuálnímu vývoji cen zlata a stříbra na světových burzách jsme pro Vás připravili plošné snížení cen
pamětních medailí. Nové ceny najdete na našem e-shopu. Zlevnili jsme pro Vás například tyto medaile.

Zlatý dukát k narození dítěte 2012

Tolar k narození dítěte 2012

Stříbrný medailonek Venuše
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Zlatá uncová medaile Hrad Kunětická hora

Zlatá čtvrtuncová medaile Hrad Kunětická hora
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Stříbrná medaile Hrad Kunětická hora

Novinky
Zlatá a stříbrná medaile George Washington
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Americký voják a státník.

První prezident USA pocházel z bohaté plantážnické rodiny. Narodil se 22. 2. 1732 v Bridge's Creeku, zemřel 13. 12.
1799 v Mount Vernonu (obě místa ve Virginii).

Roku 1789 byl jednohlasně zvolen prvním prezidentem USA. Dokázal reorganizovat správu země i armádu a splatit
státní dluh. Podporoval znovunavázání styků s Velkou Británií. Jeho zásluhy vojenské i politické způsobily, že byl roku
1793 zvolen prezidentem podruhé. Washington byl jedním ze zakladatelů systému dvou politických stran v zemi.
Když se zdálo, že v roce 1798 dojde k válce mezi USA a Francii, vyhověl Washington žádosti prezidenta J. Q. Adamse
a přijal jmenování vrchním velitelem americké armády v hodnosti generálporučíka. Zanedlouho však zemřel.
Američané uctili památku svého prvního prezidenta pojmenováním jednoho ze států i svého hlavního města jeho
jménem.
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Hlavním motivem averzní strany medaile je portrét George Washingtona. Na levé straně od portrétu je umístěn nápis 1.
prezident ve dvou řádcích, na protilehlé straně pak jméno prezidenta v opisu.

Celou plochu reverzní strany zaujímá kompozice zobrazující vlající americkou vlajku.

Materiál Au 999,9 / Ag 999 Průměr 37 mm / 50 mm

Hmotnost 31,10 g / 42,00 g Provedení proof / proof

Hrana hladká s popisem Limitovaný náklad 100ks / 300ks

Autor ak. soch. Jiří Dostál   

Stříbrná medaile k výročí Dany a Emila Zátopkových

Medaile sportovní legendy, které časem nevyblednou.

Mimořádná emise k významnému dvojitému jubileu 90 let od narození Dany a Emila Zátopkových a 30 let od
jejich společného úspěchu na XV. Olympijských hrách v Helsinkách. Na přípravě předlohy medaile, jejímž
autorem je Petr Horák, se podílela osobně paní Dana Zátopková.

Manželé Dana a Emil Zátopkovi (19. 9. 1922) se narodili ve stejný den jednoho roku. V jednom dni získali také oba
zlatou olympijskou medaili v Helsinkách. Jak praví legenda, zvítězila Dana Zátopková v hodu oštěpem možná i proto,
že jí pomohl velký okamžik štěstí a radosti. Na finále oštěpu šla totiž jenom chvíli poté, co v běhu na pět kilometrů
vyhrál její manžel Emil. Nejlepší sportovec světa v letech 1949, 1950 a 1951.
Společný život manželů Zátopkových je obrazem 20. století v dějinách naší země, poznali proto rub i líc sportovní
popularity. Lesk sportovní slávy jejich úspěchů se ale nevytrácí ani po šedesáti letech. Naopak. Manželé Zátopkovi jsou
nejen symboly sportovních úspěchů a překonávání rekordů. Jsou symbolem překonávání sebe sama a sportovního fair
play.

Hlavním motivem averzní strany je polibek Dany a Emila Zátopkových, doplněný textem v opisu vztahujícím se k 90.
výročí jejich narození.
Reverzní strana je věnována 60. výročí jejich společného úspěchu na XV. Olympijských hrách v Helsinkách v roce
1952. Autor designu oba zachytil při vítězném okamžiku na atletické trati. Motiv je doplněn textem v opisu.

Materiál Ag 999 Průměr 37 mm
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Hmotnost 31,10 g Provedení proof

Hrana hladká s popisem Limitovaný náklad 1000ks

Autor Mgr. Petr Horák   

Medaile Olympijské hry Londýn 2012

Olympijské hry v Londýně zahájí královský pár.

XXX. letní olympijské hry 2012 se budou konat v anglickém Londýně.  Slavnostní zahájení proběhne 27. července 2012
a ukončení 12. srpna 2012. Sportovci budou soutěžit o medaile ve 26 sportech obsahujících 39 sportovních disciplin.
Londýn se stane prvním městem, ve kterém se uskuteční olympijské hry v novodobé historii potřetí. Předtím se zde
olympijské hry konaly v roce 1908 a 1948.

Slavnostní zahájení se uskuteční na Olympijském stadionu pro osmdesát tisíc diváků v režii oscarového režiséra
Dannyho Boylea, který připravuje show nazvanou Zázračné ostrovy. Královský pár zahájí i Paralympijské hry, které
odstartují 29. srpna.

Alžběta II. coby panovnice Britského společenství národů zahajovala už olympijské hry v kanadském Montrealu v roce
1976 a její muž vévoda z Edinburghu otevřel jejím jménem olympiádu v australském Melbourne 1956. Královnin otec,
král Jiří VI., zahájil olympiádu v Londýně v roce 1948.

Na averzní straně je zachycen pohled na Westminsterský palác, který je sídlem Parlamentu Velké Británie - Sněmovny
lordů a Dolní sněmovny. Palác se nachází na severním nábřeží řeky Temže v londýnském obvodu Westminster v
sousedství dalších vládních budov na Whitehallu. Motiv je doplněn nápisem “Olympijské hry London 2012“.

Celou plochu revezní strany vyplňuje česká vlajka doplněná nápisem„Český olympijský výbor“ a stylizovaným českým
lvem.

Materiál Ag 999 / Mosaz (pokování Ag) Průměr 34 mm / 34 mm

Hmotnost 16,00 g Provedení proof / standard

Hrana hladká s popisem / hladká Limitovaný náklad 400ks / 1000ks
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Autor Mgr. Petr Horák   

Replika Pražského tolaru Rudolfa II.

Kolekce Hold historickým mincovnám

Slavnostní křest repliky tolaru proběhne v Praze v pondělí 25.6 v posluchárně Nové budovy Národního Muzea
(bývalé Federální shromáždění) od 18:00. Pro bližší informace sledujte internetové stránky nebo Facebook
České mincovny. Přednáškový program představí Pražskou mincovnu v průběhu staletí od jejího založení
v desátém století až po definitivní ukončení výroby v roce 1856. Česká mincovna jako pokračovatelka tradice
ražby mincí na našem území tímto počinem vzdává hold pražským mincmistrům, jejichž mincovní značky
najdete v šestistránkové lakované skládačce, která je zároveň balením repliky.

Replika českého tolaru z roku 1580 z pražské mincovny vytvořená podle originální mince se razí z trojské unce ryzího
stříbra. Představuje vizuálně nový typ českých tolarů s neobvyklým ztvárněním císařského orla, jenž byl zaveden na
počátku vlády krále a císaře Rudolfa II. Tento panovník si velmi potrpěl na svou vnější reprezentaci formou mincí, proto
vytvoření předlohy pro nové české tolary zadal svému dvornímu medailéru Antoniu Abondiovi. Na replikované minci je
umělecky ztvárněn mladý císař Rudolf II. v počátcích své vlády. Reverzní strana s „letícím“ císařským orlem už
nedosahuje kvalit původní předlohy. V této podobě byla reverzní strana tolarových mincí užívána až do roku 1603, kdy
byl symbol panovníka nahrazen běžným heraldickým orlem.

Averzní straně mince dominuje prostovlasá nekorunovaná polopostava Rudolfa II. zprava, v renesančním oděvu a
s širokým „španělským“ límcem. V ploše reverzní strany je umístěn neheraldický „letící“ říšský orel (dvouhlavý), volně
ztvárněný  podle Abondiovy předlohy. Nad orlími hlavami je pak císařská koruna, u levého  pařátu  panovnické žezlo, u
pravého meč. Na prsou orla vidíme symbol říšského jablka („državy“) s habsburským rodovým štítkem uprostřed.
Značka pražského mincmistra Tobiáše Gebharta (1577-1583) v podobě lví hlavy ve štítku se nachází na spodním okraji
reverzní strany. Latinský opis se jménem a titulaturou panovníka (ve zkratkách) začíná na horním okraji averzu a
přechází na reverzní stranu, proto je třeba jej číst jako jeden celek: RVDOLPHVS . II . D[EI] . G[RATIA] .
RO[MANORVM] . IM[PERATOR] . S[EMPER] . AV[GVSTVS] . GE[RMANIAE] . HV[NGARIAE] . BO[HEMIAE] . REX .
ARCHIDVX . AVSTRI[AE] . DVX . BV[RGVNDIAE] . MA[RCHIO] . MO[RAVIAE] . 1580.  Do češtiny lze tento opis volně
přeložit následovně: Rudolf Druhý, z Boží milosti císař římský, vždy rozmnožitel říše, král německý, uherský, český,
arcikníže rakouský, vévoda burgundský, markrabě moravský 1580.

prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
odborný garant projektu
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Materiál Ag 999 Průměr 37 mm

Hmotnost 31,10 g Provedení standard

Hrana hladká s popisem Limitovaný náklad 1000ks

Autor ak. soch. Jan Lukáš   

Medaile K výročí svatby

Na výročí svatby nikdy nezapomínejte.

Pro každého je příjemné, když si partner vzpomene na výročí svatby. K takové příležitosti se hodí předat alespoň malý
dárek, který tomu druhému řekne, jak je pro nás vzácný. Zejména pokud se jedná o výročí významnější nebo třeba
kulaté. Specifická výročí svatby mají své názvy. Lidová tradice je vymýšlí dokonce pro každý rok po sňatku. Například
první výročí je bavlněné, druhé papírové, třetí kožené, čtvrté květinové, páté dřevěné... Rozhodně by se v rodině
nemělo zapomínat na „nejkulatější“ výročí svatby, pro která se vžily názvy drahých kovů.

25. výročí svatby: stříbrné.
50. výročí svatby: zlaté.
70. výročí svatby: platinové.

Na averzní straně jsou znázorněny dvě poloplné sklenice na šampaňské, z nichž při přípitku víno vytryskne a vytvoří
tak pomyslný obrazec srdce.  Pozadí je doplněno hvězdami, které představují odlesky od skleniček a zároveň jiskru
vztahu přetrvávající i po svatbě. Dolní část je doplněna vlnovkami, symbolizujícími vzájemnou provázanost, pospolitost
dvojice.

Středové pole reverzní strany zůstává volné pro vyrytí požadovaného textu nebo přenos fotografie, po obvodu je
zdobena dekorem.

Materiál Ag 999 Průměr 40 mm

Hmotnost 29,00 g Provedení proof

Hrana hladká s popisem Limitovaný náklad není limitován
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Balení Modrá plastová etue, kapsle   

Medaile K výročí vztahu

Skutečný vztah je zvláštní směs lásky, přátelství, smyslnosti a úcty.

Mnoho párů žije společně v jedné domácnosti, aniž vstoupili do manželství. Pro šťastný a spokojený vztah je
nejdůležitější být pozitivně naladěn a neustále si uvědomovat, že partnerský vztah není nic daného, co má člověk jisté
nastálo. Pěstovat ho a rozvíjet dá práci, ale nesmí to být úmorná námaha. Je třeba přistupovat k tomu hravě a
s humorem, mít z toho sám radost. Podle psychologů je to jediná možná cesta, jak vztah nezničit, ale rozvíjet. Může
vést k oboustranné spokojenosti a ke štěstí. Přestože takové vztahy nemají vždy konkrétní datum vzniku, jež by bylo
možné slavit stejně jako datum svatby, vždy se najde určitý okamžik, jehož výročí je možné si připomínat.

Hlavním motivem averzní strany medaile je silueta páru, která je doplněna organickým dekorem vyjadřujícím
rozmanitost a složitost vztahů, ale zároveň působícím jednoduše a čistě. Geometrický dekor na siluetě kontrastuje s
organickým dekorem po obvodu.

Po obvodu reverzní strany je umístěn dekor, zatímco středové pole zůstává volné pro vyrytí požadovaného textu nebo
přenos fotografie.

Materiál Ag 999 Průměr 40 mm

Hmotnost 29,00 g Provedení proof

Hrana hladká s popisem Limitovaný náklad není limitován

Balení Modrá plastová etue, kapsle   

Sada oběžných mincí Česká republika 2012
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Ročníková sada oběžných mincí 2012 věnovaná České republice.

Ročníková sada oběžných mincí obsahuje standardní české mince platné v daném roce, které neprošly oběhem. Mince
v nominálních hodnotách 1, 2, 5, 10, 20 a 50 Kč jsou spolu s originálním žetonem s motivem Pražského orloje zataveny
do fólie ve čtvercové lakované skládačce.

Na přebalu jsou vyobrazeny významné české památky, zařazené organizací UNESCO do seznamu světového dědictví.
Jsou jimi Praha, Český Krumlov a Kutná Hora. Kompozičně přebal připomíná vlajku České republiky. Uvnitř přebalu se
nachází čtvercová skládačka ilustrovaná fotografiemi českých památek světového významu. Kromě zmíněné trojice
uvnitř najdete vilu Tugendhat od architekta Ludwiga Miese van der Rohe, unikátně zachovalý renesanční zámek
v Litomyšli, Kroměřížský zámek a zahrady, náves v Holašovicích a další pamětihodnosti, které dělají z České republiky
oblíbený cíl turistů z celého světa.

Datum emise 31.7.2012

Limitovaný náklad 3000 kusů.

Žeton 40 Karlovarských vřídeláků

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/sady/sada-obeznych-minci-ceska-republika-2012-stand
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Cenný suvenýr, netypický dárek nebo prostě karlovarské platidlo.

Karlovy Vary, největší a nejznámější lázeňské město České republiky, leží v západní části země na soutoku řek Teplé a
Ohře, přibližně 120 km od Prahy.
Město založil ve 14. století Karel IV. Podle pověsti je nechal císař vystavět záhy po náhodném objevení termálních
pramenů jeho loveckou družinou. Lázně se těšily přízni mnoha šlechtických rodů i bohatých měšťanů už v 16. století.
Dobu největšího rozkvětu však město zažívalo až o 200 let později.
Dnes jsou Karlovy Vary vyhledávanou turistickou destinací. Celoroční přízni českých i zahraničních hostů se těší
desítky lázeňských hotelů, penzionů, samostatných lázeňských provozů a wellness center. Turisté, kteří sem nejedou
za lázeňskými službami, mohou využít pestré palety sportovních a kulturních aktivit. Velkým magnetem bývá
Mezinárodní filmový festival pořádaný na začátku července.
Karlovy Vary jsou přímo nabity akcemi, a to hlavně v lázeňské sezóně. Pořádá se zde mnoho koncertů moderní, vážné
i folkové hudby, divadelních představení apod. Ze sportu jsou to například dostihy, golfové turnaje, triatlon a mnoho
dalších akcí. Některé z nich se mohou pochlubit bohatým doprovodným programem.
Nejen lázeňství a populární akce činí město známým. Celý svět zná karlovarské značky jako je sklo Moser a likér
Becherovka. Svou prestiž si ve světě získaly i lázeňské oplatky nebo karlovarský porcelán Thun.
Hlavním motivem averzní strany žetonu je nominál „40 Karlovarských vřídeláků“ a vyvěrající pramen. Pro reverzní
stranu autor použil znak města Karlovy Vary doplněný textem v opisu „Statutární město Karlovy Vary“.

Materiál Nordic Gold Průměr 30 mm

Hmotnost 14,00 g Provedení standard

Hrana hladká Limitovaný náklad 20 000ks

Autor Irena Hradecká   

Stříbrné 200Kč mince Kamil Lhoták

http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/lokalni-dukaty/zeton-40-karlovarskych-vridelaku-stand
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/lokalni-dukaty/zeton-40-karlovarskych-vridelaku-stand
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/lokalni-dukaty/zeton-40-karlovarskych-vridelaku-stand
http://www.mint.cz/cs/e-shop/katalog/akce/stribrne-200kc-mince-kamil-lhotak


Česká mincovna

file:///C|/Users/duchacova/Desktop/Česká mincovna.htm[10.7.2012 9:16:25]

Český malíř, grafik a ilustrátor.

Malíř Kamil Lhoták (narozený 25. 7. 1912 v Praze) vystudoval práva na Univerzitě Karlově. Ačkoli neabsolvoval žádnou
uměleckou školu, od mládí se živě zajímal o umění, především malířství a literaturu. Od roku 1940 byl členem
Umělecké besedy, v letech 1942˗48 působil ve Skupině 42, od roku 1945 ve Sdružení českých umělců grafiků Hollar.
Poprvé samostatně vystavoval v roce 1939, od roku 1946 i v zahraničí a v roce 1947 získal 1. cenu ve filmové sekci
Benátského bienále za kreslený film Atom na rozcestí.

Osobitě poetická Lhotákova malba byla podmíněna jeho neškoleným projevem, od prvních pokusů probíhala v celistvé
linii, kterou nelze dělit do vyhraněných slohových etap. Založena je na básnickém pohledu, přestože hlavním
inspirativním zdrojem mu byla technika a civilizace z přelomu a počátku 20. století, především průkopnická doba
automobilismu, letectví a vlakové dopravy, ale i pražská periférie se svými ohradami (například Nádraží, 1942;
Balónová ohrada, 1938; Volání dálek; Zeď vzpomínek, 1954). Přes poněkud snový ráz prostředí i jemnou valérovou
malbu jsou zobrazené technické předměty vždy naprosto věrné a konkrétní.

Lhoták se věnoval rovněž ilustracím, z nichž nejznámější najdeme v knihách Adolfa Branalda.
Stříbrná dvousetkorunová mince připomínající 100. výročí narození Kamila Lhotáka je v pořadí čtvrtou z pětice
dvousetkorunových mincí vydávaných Českou národní bankou v roce 2012. Umělecký návrh vzešel z celostátní
anonymní soutěže vyhlášené ČNB, jejímž vítězem se stala výtvarnice Tereza Eisnerová.
Česká mincovna razí mince pro ČNB ze stříbra o ryzosti 0,925. Běžné a špičkové provedení se liší povrchovou úpravou
a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován, hrana je hladká, zatímco
mince běžné kvality mají hranu vroubkovanou. Průměr mince je 31 mm, hmotnost 13 g a síla 2,35 mm.

Hlavním motivem averzní strany je prvek z obrazu „Plovatka“ doplněný dalšími volnými motivy, nominálem 200 Kč a
názvem ČESKÁ REPUBLIKA v opisu.

Reverzní stranu zaujímá portrét Kamila Lhotáka, s podpisem na límci. V opise jsou umístěny letopočty 1912–2012 a
jméno KAMIL LHOTÁK.

Ke každé minci se dodává katalogová karta, na níž je popis mince a její plastické vyobrazení.

Materiál Ag 925 Průměr 31 mm / 31 mm

Hmotnost 13,00 g / 13,00 g Provedení proof / standard

Hrana hladká s popisem / vroubkovaná Autor Tereza Eisnerová
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Zlatá investiční mince 50000 FT Ferenc Liszt

Klavírní virtuóz na maďarské investiční minci.

Vynikající klavírista a hudební skladatel maďarského původu Ferenc (též Franz) Liszt, narozený 22. října 1811 v
Raidingu, dnešním Rakousku,  je jedním z hlavních představitelů romantismu.

Ferenc Liszt patří k nejpozoruhodnějším osobnostem hudebního světa. Byl excentrikem a velkým ctitelem žen,
virtuózním klavíristou, který svým uměním plnil evropské koncertní síně, intelektuálem, kosmopolitou, neúnavným
cestovatelem, ale především skladatelem – ani na okamžik nepřestával komponovat. Jeho hudební tvorba zahrnuje
123 klavírních skladeb, 77 písní, 25 orchestrálních děl, 65 duchovních a 28 světských sborových skladeb a také velký
počet hudebních úprav varhanních a jiných děl.

Na averzní straně vidíme portrét Ference Liszta, který je doplněn jeho podpisem, datem narození a úmrtí.

Reverzní strana znázorňuje siluetu klavíru a zápis notové osnovy, v opisu autor umístil nominál mince 50000 forintů a
název země Maďarská republika.

Materiál Au 986 Průměr 22 mm

Hmotnost 6,98 g Provedení proof

Hrana hladká Limitovaný náklad 5000 ks

Autor Soltra E.Tamás   

ZAJÍMAVOSTI

Den otevřených dveří v České mincovně
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Ve středu 27. června se otevřou veřejnosti výrobní prostory, ve kterých se vyrábějí české oběžné a pamětní mince.
Pokud Vás zajímá, jak byla vyrobena koruna, kterou Vám dnes ráno vrátili v trafice, když jste si kupovali noviny, nebo
třeba dvacetikoruna, kterou jste odpoledne hodili do automatu na kávu, přijeďte do Jablonce nad Nisou a navštivte Den
otevřených dveří České mincovny. K vidění bude i ražba pamětních medailí z drahých kovů. Akce se koná při
příležitosti oslav 19. výročí založení Mincovny.

Prohlídky se konají od 12:00 do 18:00 po půl hodině, poslední prohlídka začíná v 17:30. V případě zájmu Vás prosíme
o zarezervování zvoleného termínu na telefonním čísle 483 513 257. 

Slavnostní křest repliky tolaru Maxmiliána II. v Kutné Hoře

Ve čtvrtek 31. května se uskutečnilo druhé zastavení cyklu Hold historickým mincovnám, tentokrát v nádherném
prostředí historické Audienční síně ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře. Posluchače uvítal svým proslovem starosta pan
RNDr. Ivo Šanc, CSc. Poté následovaly příspěvky profesora Vorla a doktora Šimka, kteří pojednali o historii
kutnohorských ražeb v širších historických souvislostech. Vykreslili Kutnou Horu konce šestnáctého století jako
prosperující město, které si přes propad těžby stříbra stále udržovalo pozici druhého centra království po Praze.
Příspěvky proložilo vystoupení pěveckého sboru Pražští pěvci s dobovými skladbami přelomu renesance a baroka.
Doktor Šimek svou přednášku doprovodil projekcí originálů kutnohorských tolarů ze všech českých vládních mincoven.
Posluchači tak měli možnost porovnat podobu originálu s replikou a ocenit přesnost, s kterou je replika v České
mincovně vyráběna. Jedná se o proces věrného přenosu reliéfu z originálu mince na sádrový model, razidla a ve finále
na stříbrný polotovar - střížek.

Děkujeme všem, kteří našli cestu do Kutné Hory, a těšíme se na další setkání, které proběhne v posluchárně Nové
budovy Národního muzea v pondělí 25. 6. od 18:00 hodin. Přednášet bude opět Petr Vorel, odborný garant projektu.
Jeho přednášku doplní Luboš Polanský, Jan Boublík a také Jiří Militký, který v roce 2009 připravil v Muzeu hlavního
města Prahy výstavu Pražská mincovna 1526 – 1856.
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Česká mincovna, a.s.
U Přehrady 3204/61, 466 23
Jablonec nad Nisou

E-mail: mince@mint.cz
Tel.: +420 483 513 513
+420 483 513 511
Fax: +420 483 513 708
www.mint.cz

© Česká mincovna, a.s. 2012

Tento e-mail vám byl odeslán společností Česká mincovna, a.s. Pokud si již nepřejete dostávat další, prosím, klikněte zde

Tiskové chyby jsou vyhrazeny. Chcete-li zajistit, aby budoucí e-maily z Česká mincovna a.s. byly doručeny do vaší e-mailové
schránky a nebyly považovány za spam, prosím, přidejte adresu mince@mint.cz do vašeho adresáře nebo do seznamu schválených
odesílatelů.

Prosím, neodpovídejte na tento automaticky vygenerovaný e-mail. Pokud si přejete získat více informací o České mincovně, navštivte
www.mint.cz
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