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Jaroslav Syrový, Ivona Syrová

Pražské brané známky z 18. století
Pražské brané známky z 18. století patří mezi mimořádné vzácnosti, které se vyskytují jen zcela
sporadicky a pouze v několika málo exemplářích. Tyto známky byly vydávány a vybírány v městských
bránách jako doklad o zaplacení cla z dováženého zboží. Větší známky sloužily pravděpodobně
k vozům, malé známky pak pro pěší trhovce. Známkou se patrně musel trhovec prokázat tzv.
trhovému rychtáři.
Starší česká literatura z 19. století uvádí jen několik málo exemplářů ve významných
sbírkách té doby: Killian, Donebauer, Horský. Není přitom vyloučeno, že se v některých případech
jednalo o stále tytéž exempláře, které putovaly ze sbírky do sbírky. Dr. Eduard Fiala v soupisu
Donebaerovy sbírky uvádí vzácnost těchto ražeb až RR. Už v 19. století byly na svou dobu poměrně
vysoko ceněny, když např. u Killiana se prodávaly za cca 1 zl. 30 kr. za kus.
Soupis známých exemplářů:
Známky velké z r. 1733
Existují v několika provedeních.
Na líci je vždy 4-řádkový nápis: PRAG ER SPERR ZU 1733
Na rubu pak vždy římská číslice, pravděpodobně číslo městské brány.
Tyto známky jsou prozatím známy s těmito čísly na rubu:
I
Prameny: sb. Killian 4202, sb. Don.: 4794, sb. Hor.: ---, sb. Pol.:---, Neuman: 480,
Don.: mosaz 17 mm, 1,27 g
III
Prameny: sb. Killian 4201, sb. Don.: 4793, Sb. Hor.: 6730, Sb. Pol.: 161, Neuman: 481,
Don.: mosaz 23,5 mm, 3,38 g, Pol.: mosaz 22 mm, 3,70 g
VII
Prameny: sb. Killian 4200, sb. Don.: 4792, sb. Hor.: 4730, sb. Pol.: 162, Neuman: 482,
Don.: mosaz 24 mm, 3,38 g, Pol.: mosaz 25,5 mm, 3,80 g (obr. č. 1)
XVII Prameny: Sb. Killian 4199, Sb. Hor.: 6730, sb. Pol.: 163, sb. NM Praha, Neuman: 483,
Pol.: mosaz 24,8 g, 5,20 g
153

obr. č. 1

obr. č. 2

Známky malé
Na líci je vždy uveden nápis: SP. (s různou interpunkcí), na rubu pak letopočet vydání. Tyto známky
jsou prozatím známy s těmito letopočty:
r. 1729

r. 1734

S.P/17.29 (Don. S.P./1729.)
Prameny: sb. Don.: 4791, Sb. Syr, sb. Killian: ---, sb. Hor.:---, sb. Pol.: --,
Neuman: ---, Don.: mosaz 17 mm, 1,02 g, Syr.: mosaz 16,8 mm, 0,84 g (obr. č. 2)
S.P/17.34 (Don. S.P./17.34, Kill. S.P/1734.) - to ukazuje na 2 páry razidel
Prameny: sb. Killian 4203, sb. Don.: 4795 (ten uvádí tečku v let. 17.34), sb. Syr.:,
sb. Hor.: ---, sb. Pol.:---, Neuman: 484, Don.: mosaz 17 mm, 1,2 g, Syr.: mosaz
17,2-17,6 mm, 1,34 g (obr. č. 3)

Co znamená nápis S.P. lze se jen dohadovat. Killian uvádí výklady: Senatus Pragensis,
ev. Šesti pánův (pozn. tzv. Šestipanský úřad). Fiala se přiklání k výkladu: Senatus Pragensis. Je zde
však ještě vysoce pravděpodobná možnost „Speer Prag(er)“, pro kterou logicky hovoří totožné období
vydání s „většími známkami“. To se však po ten čas nedá nikde přesně zjistit, protože soudobých
zpráv se nedostává.
Dále zde uvádíme doposud nikde nepublikovaný a tedy unikátní ročník.
r. 1766
S*P* / 17.66 (nad 1 je tečka)
Pramen: sb. Syr., mosaz 15,8-16,1 mm, 0,90 g (obr. č. 4)

obr. č. 3

obr. č. 4

Není přitom vyloučeno, že někde bez povšimnutí existuje nějaká tato známka s jiným
číslem brány nebo jiného ročníku. Těchto známek muselo být ve své době raženo poměrně veliké
množství, nejspíše několik tisíc kusů. Denním používáním však došlo zřejmě časem k jejich úplnému
zničení a následné likvidaci. Proto byly u malých známek ještě doráženy ročníky 1734 a po dalších
32 letech ještě 1766. V dobrém stavu se zachovalo jen několik málo exemplářů, které nepřišly do
oběhu a zůstaly někde „zapomenuty“.
Poznámka: tečky v letopočtu u menších známek jsou spíše tzv. „středové body“.
PS: nálezové místo - Aukce Dorotheum Wien.
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Použitá literatura:
Kill.: Wilhelm Killian, aukční katalog jeho sbírky, Wien 1858
Don.: Dr. Eduard Fiala: Sammlung Böhmischer Műnzen und Medaillen des Max Donebauer
Hor.: Sammlung des Herrn Johann Horsky, Munzen und Medaillen, Aukční katalog jeho sbírky,
Adolph Hess Frankfurt a. M., 1910
Pol.:Ing. Eduard Polívka, České početní groše, žetony, kovové známky, Praha 2003 (soupis jeho
sbírky).
Neuman: Josef Neumann, Beschreibung der bekanntesten Kupferműnzen, Prag 1858-1872
Ladislav Tomek

Neznámá chyboražba 15 krejcaru 1807 A
Numismatické veřejnosti je jistě notoricky známa skutečnost, že za vlády Františka II.
(1792-1835) se v jeho 14 mincovnách razily v obrovských mnohamilionových nákladech měděné
mince v nominální hodnotě od ¼ krejcaru až po 30 krejcar. Dokonce dvěma nejvyšším nominálům,
15 a 30 krejcaru, se posměšně říkalo „ševcovský tolar“. Je také známo, že takto obrovská produkce
přinesla i přes poměrně vysoký stupeň technologické výroby mnoho odchylek v ražbě těchto
mincí. V numismatické literatuře již bylo podchyceno a publikováno mnoho variant v obraze
mincí, inkusních ražeb, chyboražeb v opisech, letopočtu a dalších anomálií.
Chtěl bych proto do této zajímavé problematiky přispět dosud nepublikovanou chyboražbou. Před nedávnem se mi podařilo získat do mé sbírky naprosto běžný měděný 15 krejcar
1807 A. Mince, která byla vyražena ve vídeňské mincovně, je vcelku pěkně zachovalá. Bohužel
má na aversu mince ve spodní části na šesti hodinách naraženou hranu o délce téměř 7 mm
(pod rakouským znakem s číslicí 15) a drobnou hranku nad písmenkem U ve slově FUNFZEHEN.
Tato obě poškození zasahují až do řetízkového ornamentu na hraně mince. Právě při pečlivém
prohlížení těchto závad a prohlížení opisů na obou stranách mince jsem zaregistroval zajímavou
a dosud nikde nepublikovanou chyboražbu v opise ve slově ERBLAENDISCH. Na této minci
jsou totiž přehozena písmenka EN za NE a je zde tedy uvedeno chybné slovo ERBLANEDISCH !

Minci popisuji takto:
15 KREJCAR 1807 A, František II. (1792-1835)
měď, 35 mm, váha 13,64 g, zachovalost 1/1
L: FRANZ KAIS.V.OEST.KOEN.Z.HUN.BOEH.GALIZ.U.LOD.
R: FUNFZEHEN KREUTZER ERBLANEDISCH.1807.
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Netuším, kolik mohlo být z takto vadných razidel vyraženo mincí s tímto chybným opisem.
Pochopitelně ani nevím, zda si této chyby v mincovně někdo všiml a zda učinil příslušná opatření.
Přesto se ale prokazatelně do oběhu minimálně jedna chyboražba dostala (viz tento exemplář).
Domnívám se proto, že publikování této zajímavosti by mohlo být pobídkou k pozornému
prohlédnutí vlastních sbírek, zejména pro sběratele mincí tohoto panovníka.
Jiří Šretr

Výlet na Jižní Moravu
Ve dnech 3. až 6. října 2013 se členové naší pobočky ČNS, někteří i se svými manželkami,
v celkovém počtu 30 lidí zúčastnili výletu na jih Moravy.
Ve čtvrtek ráno se odjíždělo od hotelu Černigov do Kroměříže, kde byla první zastávka
spojená s návštěvou zámku, zámeckého parku, mincovny a Květné zahrady. Krásami tohoto
pozoruhodného města nás provedl po předchozí dohodě přítel pan ing. Jan Videman.

účastníci zájezdu v Kroměříži poslouchají výklad

pozdrav z minaretu v Kroměříži

Druhý den následovala prohlídka lednického zámku a parku s projížďkou lodí po staré
Dyji. Odpoledne následovala cesta do Valtic se zastávkou u Hraničního zámečku a navečer pak
návštěva Valtického podzemí, což jsou spojené vinné sklepy a podzemní chodby pod starými
Valticemi.
V sobotu jsme navštívili Mikulov, kde si mohli účastníci zájezdu dle libosti prohlédnout
areál zámku, židovský hřbitov nebo Dietrichštejnskou hrobku. Odpoledne pak po přejezdu do
Rakouska byla možnost vykoupat se v termálních lázních v Laa a. d. Thaya.
V neděli po snídani a krátké návštěvě zimní zahrady lednického zámku byl odjezd domů
se zastávkou v Moravském krasu a prohlídkou Punkevní jeskyně. Někteří stihli i lanovku na
vyhlídku nad propastí Macocha. V 17 hodin jsme byli v Hradci Králové.

výletníci na lodičce po prohlídce Punkevní jeskyně
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Po celou dobu jsme byli ubytováni v soukromém penzionu Jordán v Lednici.
Že byli všichni výletníci spokojeni, jak s ubytováním, tak s bohatým programem, si zaslouží
uznání a dík hlavní organizátor zájezdu a průvodce v jedné osobě - pan Petr Bárta. Dík patří i
spolehlivému řidiči autobusu panu Vladimíru Dědkovi.
Věřím, že se v tradici těchto podzimních výletů bude pokračovat, neboť je stále co objevovat
v této na historické památky tak bohaté zemi.
Zdeněk Nechanický

Rozloučili jsme se s Josefem Kounovským
V pondělí 2. prosince 2013 zemřel po dlouhé nemoci ve věku nedožitých 78 let český
numismatik a především význačný falerista Josef Kounovský. Poslední rozloučení s tímto velkým
odborníkem a charakterním člověkem se uskutečnilo 13. prosince 2013 ve Vinohradské obřadní
síni na Vinohradském hřbitově v Praze za velké účasti rodinných příslušníků, členů České
numismatické společnosti a přátel.
Narodil se 19. března 1936 v rodině stavebního inženýra, odborníka na betony, který
se význačně podílel na stavbě našeho opevnění v druhé polovině třicátých let. Po jeho předčasné
smrti v roce 1944 se matka s osmiletým Josefem dostali do značně obtížné hmotné situace.
Přes skromné životní podmínky vystudoval v Poděbradech gymnázium, kde v roce 1950
s vyznamenáním maturoval. V dalším studiu pokračoval na technice, obor kartograﬁe a geodezie.
Po ukončení studia několik let pracoval jako geodet především v terénu na území naší republiky
a v Albánii. V pozdějších letech, díky své jazykové erudici, pracoval na krajském výboru KSČ
v oddělení zahraničního styku. Po roce 1989 byl některými členy ČNS za tuto aktivitu kritizován.
Je zde ale potřeba zdůraznit, že za řadu našich členů, kteří byli za normalizace pronásledováni, se
nebál v jejich prospěch intervenovat a v Ústředním výboru Společnosti se přátelil s námi vyakčněnými
„revizionisty a oportunisty“. Především považuji za nutné připomenout zásluhu J. Kounovského
a Arn. Kodíčka za záchranu existence ČNS. Tehdy příslušníci StB velmi kriticky sledovali její aktivity.
Po řadě intervencí na Ministerstvu vnitra oba jmenovaní i za cenu značného omezení spolkového
života dokázali zabránit zákazu ČNS. Dnešní generaci numismatiků je potřebné připomenout, že
v aukcích mohlo být maximálně 500 položek, nesměly být draženy zlaté mince, nikdo nesměl vydražit
na aukci za víc než za 5000 Kčs. Bylo silně omezeno přijímání nových členů. Zájemci o členství byli
námi evidováni jako „zájemci o členství“ (čekatelé) a teprve když některý starý člen zemřel nebo
vystoupil, mohl čekatel dle pořadí zažádat o členství. V tehdejších poměrech se J. Kounovský velmi
zasloužil o ČNS.

Josef Kounovský při poradenské činnosti na veletrhu Sběratel 2007
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Také musím připomenout jeho rozsáhlé numismatické aktivity. Byl přes dvacet let členem
Ústředního výboru ČNS a později její pražské pobočky. Byl autorem publikací Oběživo bývalých
německých kolonií (1982), Cizí mince platné na území Československa v letech 1918-1945 (1986),
Britská vyznamenání z II. světové války (1994), Vyznamenání z doby nesvobody 1939-1945 (1999,
spoluautoři Z. Heinc a V. Baumruk), Vyznamenání Francouzské republiky (2000) a je spoluautorem
tří svazků dekorací Československá vyznamenání II. – Národní odboj 1939-1945 (svazek VI., a, b, c)

medaile vydaná J. Kounovským ke svým 60. narozeninám v r. 1996
(litá kompozice průměru 58 mm, autor T. R. Dušek)
(1984) 1). Dále publikoval ve spoluautorství Československá vyznamenání za pracovní úspěchy 19451949 2) (2001) a Dekorace a odznaky v období ohrožení Československa (1935-1939) (2007). Během
několika desetiletí členství v ČNS (od r. 1962) se stal autorem velkého počtu odborných, především
faleristických prací v mnoha různých časopisech. Počet přednesených odborných přednášek
v Národním muzeu v Praze a v mnoha našich pobočkách již asi nikdo nespočítá. Třicet let pracoval
v protifalzátorské komisi jako specialista na moderní falza. Za svou práci v České numismatické
společnosti byl v roce 2006 jmenován jejím čestným členem.
1)

2)

Petráň, Zdeněk - Radoměrský, Pavel: Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské
numismatiky. Str. 117, heslo Kounovský Josef
Na str. P7 je snímek Dekorace národní soutěže ve výstavbě republiky 1947 zároveň
s legitimací nositele dekorace Za práci. K mému velkému překvapení je na ní uvedeno jméno
mého otčíma ing. A. Žichoviče, tehdy ředitele kotlárny v Holicích v Čechách.

Marek Cajthaml

Neurčené účelové ražby, 21. část
214

A: nápis B K
R: nápis 1718
Mosaz Ø 22,0 mm, 4,4 g

215

A: jako předchozí (nezobrazeno)
R: nápis 1720
Měď Ø 22,0 mm, 4,6 g
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216

A: jako předchozí (nezobrazeno)
R: nápis 1724, pod tím vbité číslo
Měď Ø 22,1 mm, 4,4 g

217

A: jako předchozí (nezobrazeno)
R: nápis 1724, pod tím vbité číslo (25)
Mosaz Ø 22,1 mm, 4,4 g
Poznámka: Kromě zde uveřejněných, pravděpodobně pražských výtahových známek existují
ještě mosazné známky s identickým lícem a čísly 1722 a 1723 na rubu. Známka s číslem
1722 má na líci kontramarku 5.

obr. č. 214 až 217
218

A: nápis H v ozdobném na 3. a 9. hodině dovnitř zalomeném hladkém kruhu posetém
kuličkami, uvnitř nad a pod zalomením po kuličkách, vně čtyři vodorovné plameny či listy
R: nápis 1 v otevřeném kruhu se čtyřmi bobulemi nasměrovanými dovnitř a zakončeném
čtyřmi dovnitř nasměrovanými listy, při okraji hladký kruh
Měď Ø 21,4 mm, 3,6 g
Poznámka: Ražba Karnet a Kyselý, Praha Žižkov

219

A: opis a nápis WERTH-MARKE / 50, dole na perličkové lince vbité Jurtz, při okraji
vroubkovaný kruh
R: nápis 50, při okraji vroubkovaný kruh
Mosaz Ø 24,2 mm, 3,9 g

obr. č. 218

obr. č. 219

220

A: propletené iniciály MH nebo HM
R: nápis 50
Mosaz Ø 22,0 mm, 4,0 g
Poznámka: Známka do výtahu.

221

A: monogram MOL a v něm číslo 25, perlovec
R: nápis 30, perlovec
Mosaz Ø 18,2 mm, 1,7 g
Uveřejněná Menzel 2005 č. 32054.1
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obr. č. 220

obr. č. 221

222

A: opis K. MÜLLER, - v dolní části pole stylizovaný květ, perlovec
R: nápis 2 Kč., perlovec
Poniklovaný zinek Ø 20,5 mm, 2,5 g

223

A: litera N ležící na kotvě
R: nápis 40
Mosaz Ø 22,9 mm, 3,2 g

obr. č. 222

obr. č. 223

224

A: jako předchozí (nezobrazeno)
R: nápis 50
Mosaz Ø 22,9 mm, 3,2 g

225

A: obloukový nápis ORTHOBIOSIS na glóbu
R: Slunce za horami
Mosaz Ø 22,0 mm, 3,0 g

226

A: opis a nápis H. REINELT / GASTWIRT, nápis mezi dvěma linkami, nad ním mřížkovaná
kruhová úseč s kuličkami v mřížce, pod nápisem růžice s prázdným středem mezi dvěma
ozdobami, perlovec
R: opis a nápis GUT FÜR EIN GLAS BIER / 0.3, dole šesticípá hvězdička mezi dvěma
liliemi, perlovec
Mosaz Ø 17,8 mm, 1,8 g

obr. č. 224

obr. č. 225
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obr. č. 226

Martin Foukal

Kronika pobočky ČNS v Hradci Králové - rok 2013
Rok 2013 byl v životě královéhradecké pobočky velice pestrý.
Jako v předchozím roce výbor pobočky zajistil a zorganizoval celkem 21 členských schůzek.
V květnu došlo ke změně místa konání, nevyhovující prostory v zasedací místnosti Adalbertina
jsme vyměnili za prostor v restauraci Springﬁeld Club v městské tržnici (Gayerova kasárna),
který se časem osvědčil. Na těchto schůzkách členové měli možnost vyslechnout celkem 3 fundované přednášky: 5. ledna: Jiří Šretr – Počátky české numismatiky, 4. května: ing. Emil Novák –
Měděné mince vídeňské měny 1812; 2. listopadu: Milan Borůvka – Mincovní památky římských legií.
Čtvrtou plánovanou přednášku na poslední chvíli přednášející PhDr. Jaroslav Šůla, CSc. k naší
lítosti odvolal. Na schůzkách proběhlo celkem 10 malých aukcí numismatického materiálu – zde
si jistě přišli na své sběratelé drobných mincí. Na těchto schůzkách je pro členy pobočky zajišťován
i plánovaný odběr pamětních mincí ČR (zařizují pánové M. Matlák a Č. Lipka) a sad oběživa
(zařizuje MVDr. Miroslav Žurek).
Dne 2. března se konala plánovaná výroční schůze pobočky. Výbor zde seznámil členstvo
se svou činností za uplynulé dvouleté období a nastínil plán činnosti na období následující. Byl
zvolen nový výbor. Bohužel dosavadní předseda pobočky pan Marián Matlák nezvládl kritiku
své osoby, vedení výboru i pobočky, z funkce odstoupil a z výroční schůze odešel. Nový předseda
zvolen nebyl, vedení pobočky se proto ujal jako zastupující předseda jednatel pobočky, pan Jiří Šretr.
Časem se ukázalo, že tato volba byla velice zdařilá – výbor pobočky pod jeho vedením pracuje
klidněji a efektivněji. Na této schůzi byl také výroční schůzí pobočky odsouhlasen titul „čestný
člen pobočky“ paní Marii Drahoňovské.
Na 16. března byl naplánován k výročí oslav 100 let Muzea východních Čech v Hradci
Králové přednáškový cyklus. Pod vedením pánů Šretra a Diviše vše dopadlo velice dobře –
vyslechli jsme tyto příspěvky: PhDr. Vojtěch Brádle – Numismatická sbírka Muzea východních Čech
v Hradci Králové; MUDr. Zdeněk Petráň – Konec „stojatých vod“ v problematice počátků českého
mincovnictví?; Jan Bajer – Nejstarší papírová platidla Československé republiky; ing. Jan Videman –
Moravské denáry. Všem přednášejícím patří náš dík.
V roce 2013 jsme zorganizovali dvě velké aukce numismatického materiálu pro členy ČNS.
7. dubna proběhla již 131. aukce (1331 položek v hlavní části, 688 v korespondenční části aukce),
22. září se uskutečnila 132. aukce (1615 položek v hlavní části, 214 v korespondenční části aukce).
Materiál do těchto aukcí získali a zpracovali pánové M. Borůvka, M. Foukal, J. Krementák, Z.
Kvasnička, M. Matlák, Z. Nechanický, J. Šretr a L. Tomek. Vyobrazení a graﬁckou úpravu katalogů
provedl F. Awwad. Nad jejich složením není třeba diskutovat, stačí pouze nahlédnout do těchto
katalogů – bylo z čeho vybírat. Obě aukce byly organizátory dobře zvládnuty.
I v roce 2013 byly organizovány členy výboru nebo jejich příznivci výlety a zájezdy. 1. června
pod vedením pana Jindřicha Kudrny se uskutečnil tradiční výlet na bojiště rakousko-pruské války
1866, tentokrát na trutnovsko. Ve dnech 8. a 9. června se uskutečnil 2. „tajný“ výlet pod organizací
pana Milana Borůvky, a to do oblasti broumovska. Třetí akce – zájezd na jih Moravy do oblasti
Lednice a Mikulova s návštěvou Kroměříže a Punkevní jeskyně v Moravském krasu proběhla 3. až
6. října. Tuto akci k plné spokojenosti všech 30 zúčastněných zajistit a řídil pan Petr Bárta. Poslední
akce, studijní cesta výboru pobočky do Vídně, proběhla 11. prosince opět pod taktovkou Petra Bárty.
Všechny akce byly dobře připravené, organizátorům patří velký dík.
Je třeba vzpomenout i na ediční a emisní činnost pobočky. V roce 2013 spolu s aukčními
katalogy byly vydány 3 čísla Sběratelských zpráv HK (jarní č. 135 a podzimní dvojčíslo 136-137).
Redaktorem Sběratelských zpráv zůstává pan Martin Foukal, graﬁku, obrázky a tisk zajišťuje pan
Faris Awwad. V tomto roce se nám podařilo vydat i medaile. U příležitosti 100. výročí Muzea
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východních Čech v Hradci Králové jsme vydali medaili, kterou pro členy zajistil pan Jiří Pípal a vše
s autorem panem Petrem Souškem zařídil. Medaile o průměru 41 mm byla vydána v těchto kovech:
Ag 0.999, měď, cín a cínový hranáč. Kromě medailí měděných jsou již všechny ražby rozebrané.
Výlet na trutnovské bojiště připomněl pamětní ražbou její organizátor J. Kudrna. Do originálních
rakouských a pruských kulek razil žeton, který vydal ve své režii (autorkou je Květa Paitnerová).
Na připomínku 2. „tajného“ výletu pro účastníky zajistil pamětní ražbu pan Martin Foukal (autor
opět Petr Soušek). Pamětní kontramarka byla vbita do zlata, stříbra, mosazi, cínu, hliníkové
benediktinské svátostky a hliníkového neplatného padesátihaléře r. 1993 a 2003. I tyto ražby byly
vzápětí rozebrány. Říjnový výlet na Jižní Moravu nám připomene pamětní tisk, který pro účastníky
zajistili pánové Jan Krementák a Jindřich Kudrna.
V roce 2013 měla naše pobočka celkem 173 členů (z toho 4 ženy). V tomto roce naši členové
i oslavovali. V tomto roce své významné jubileum oslavili:
60. narozeniny
MUDr. Jiří Hak
Milan Liškovič
MUDr. Petr Nýč
Miloš Paitner
Ing. Jan Podlipný
Ing. Muchal Pomezný
Oldřich Vachek
Jiří Zvolánek
70. narozeniny
Jiří Kutík
Ladislav Rabas
Vladimír Taclík
80. narozeniny
MUDr. Jiří Ryšánek, CSc.
85. narozeniny
Zdeněk Nechanicky, čestný člen ČNS
Zdeněk Nosek
Někteří naši členové oslavili i méně kulaté narozeniny a při této příležitosti vydali pro přátele
pamětní medaili (Jiří Šimáček – 50. narozeniny, Jiří Pípal – 65. narozeniny). Jistě udělali všem
obdarovaným velkou radost.

Z uvedeného výčtu událostí je patrno, že úvodní věta o „pestrém“ životě královéhradecké pobočky byla pravdivá. Nezbývá než věřit, že i následující rok 2014 bude také pro
členy ČNS v Hradci Králové příznivý.
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Plán činnosti na rok 2014
V roce 2014 plánujeme organizovat tyto akce v těchto termínech:
04. 01. 2014 Výměnná schůzka s malou aukcí numismatického materiálu
18. 01. 2014 Výměnná schůzka s malou aukcí numismatického materiálu
Schůzka s přednáškou:
01. 02. 2014
• MUDr. Zdeněk Petráň: Razil či nerazil v Čechách vlastní mince Boleslav Chrabrý?
15. 02. 2014 Schůzka s prohlídkou aukčního materiálu
16. 02. 2014 133. členská aukce numismatického materiálu
01. 03. 2014 Výměnná schůzka s malou aukcí numismatického materiálu
15. 03. 2014 Hodnotící členská schůze s malou aukcí numismatického materiálu
Schůzka s přednáškou:
05. 04. 2014
• Ing. Martin Diviš: Obležení Vídně Turky
19. 04. 2014 Výměnná schůzka s malou aukcí numismatického materiálu
03. 05. 2014 Výměnná schůzka s malou aukcí numismatického materiálu
Výlet Výlet na Náchodsko, na bojiště prusko-rakouské války 1866, organizuje Jindřich Kudrna. Vlakové
17. 05. 2014
spojení bude upřesněno. Pro neúčastněné normální výměnná schůzka (bez malé aukce).
Schůzka s přednáškou:
07. 06. 2014
• Ing. Emil Novák: Československé svatováclavské dukáty
21. 06. 2014 Výměnná schůzka s malou aukcí numismatického materiálu
05. 07. 2014 Výměnná schůzka s malou aukcí numismatického materiálu
02. 08. 2014 Výměnná schůzka s malou aukcí numismatického materiálu
Schůzka s přednáškou:
06. 09. 2014
• Ing. Josef Moša: Ozdoby a šperky z vyrobené mincí
20. 09. 2014 Schůzka s prohlídkou aukčního materiálu
21. 09. 2014 134. členská aukce numismatického materiálu
04. 10. 2044 Výměnná schůzka s malou aukcí numismatického materiálu
18. 10. 2014 Výměnná schůzka s malou aukcí numismatického materiálu
Schůzka s přednáškou:
01. 11. 2014
• Milan Borůvka: Medaile Václava Seidana
15. 11. 2014 Výměnná schůzka s malou aukcí numismatického materiálu
06. 12. 2014 Výměnná schůzka s malou aukcí numismatického materiálu
20. 12. 2014 Výměnná schůzka s malou aukcí numismatického materiálu
03. 01. 2015 Výměnná schůzka s malou aukcí numismatického materiálu
17. 01. 2015 Výměnná schůzka s malou aukcí numismatického materiálu
Schůzka s přednáškou:
07. 02. 2015
• Ing. Emil Novák: Jáchymovský dvoutolar 1590 Rudolfa II.
21. 02. 2015 Výměnná schůzka s malou aukcí numismatického materiálu
07. 03. 2015 Výměnná schůzka s malou aukcí numismatického materiálu
21. 03. 2015 Hodnotící členská schůze s malou aukcí numismatického materiálu

Všechny schůzky, vždy 1. a 3. sobotu v měsíci, se uskuteční v restauraci Springﬁeld Club v
městské tržnici (Gayerova kasárna), od hlavního nádraží ČD linky MHD č. 2, 5, 6, 11, 15 a 17 (třetí
zastávka) a poté cca 5 minut pěšky (výjma hodnotící / výroční schůzky a předaukčních schůzek - ty
se uskuteční v malém sále Adalbertina, třída ČSA č.p. 300). Začátek je vždy v 13.30 hod., malé aukce
a přednášky začínají v 14.00 hod.
O dalších případných akcích a výletech budete včas informováni na našich
členských schůzkách. Případné změny budou včas oznámeny na členských schůzkách.
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Nabídka numismatické literatury
Česká numismatická společnost, pobočka v Hradci Králové nabízí pro členy ČNS tyto
numismatické publikace a časopisy:

M. Foukal – L. Jareš
M. Jízdný
J. Kounovský
M. Mixa
M. Mixa
Z. Nechanický
Z. Nechanický – O. Šafář
Z. Nechanický
J. Nejedlý
V. Němečková
E. Novák
E. Novák
Šouša – Šůla
J. Záplata
Kolektiv
Kolektiv
Kolektiv

Ražby Josefa Víta (111)
Mince Československa s dodatky ČSFR
Vyznamenání za pracovní úspěchy (98)
Starosti s papírovými penězi - 1.část
Starosti s papírovými penězi - 2.část
Mincování Leopolda I.
Kladské mincovnictví
Východočeská numismatická falza
Poukázková platidla ve vězeňství (91)
Michal Vitanovský - medaile, plakety
Všesokolské slety 19. a 20. století
Naši prezidenti na medailích
Peníze v proměnách moderní doby
Mincovní činnost posledních Rožmberků (82)
Aukční seznamy od č. 100 do č. 125
Aukční seznamy od č. 126 + SZ
Sběratelské zprávy od č. 71 do č. 127

55 Kč
50 Kč
55 Kč
30 Kč
35 Kč
30 Kč
20 Kč
190 Kč
25 Kč
5 Kč
250 Kč
700 Kč
230 Kč
25 Kč
10 Kč
75 Kč
15 Kč

K zásilkám účtujeme expediční výlohy a poštovné. Objednávky zasílejte na adresu pobočky:
Poštovní přihrádka 391, 500 05 Hradec Králové
nebo mailem na adresu: cns-hk@seznam.cz
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