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PRAHA

Tyto členské informace pro Vás připravil kolektiv ve složení :

Ing. Luboš Král, MUDr. Zdeněk Petráň, RNDr. Pavel Vojtíšek, Josef Oríšek, MUDr. Michal Mašek, 
RNDr. Vladimír Zavázal CSc., Josef Novák, Bc. Josef Kremla, Jindřich Holna, Jan Svoboda

Sazba a grafická úprava Ing. Michal Burian, fotografie: Pavel Šeplavý

Vážené kolegyně, vážení kolegové sběratelé, 
vzhledem k opatřením proti šíření nemoci COVID-19 není možné 
uspořádat 80. aukci obvyklým sálovým způsobem. Není také jasné, zda 
by pomohl odklad o měsíc nebo o dva. Proto jsme se rozhodli uspořádat 
aukci v původním termínu bez účasti v sále, pouze jako

 živou internetovou aukci na serveru NUME.

Vzhledem k velkému počtu položek bude živá aukce probíhat tři dny, 
v pátek 15.5.2020 od 17.00, v sobotu 16.5. a v neděli 17.5. vždy od 9.00. 

Přesný harmonogram najdete v tabulce.
Pro účast v živé aukci je nutné se přihlásit na www.nume.cz a nejpozději 
den předem se zaregistrovat jako účastník živé aukce. Další možnosti 
jsou zadání limitů prostřednictvím NUME, zaslání limitů emailem, 
nebo zaslání limitů poštou.  Dražší položky lze také dražit telefonicky.
Pozor - uzávěrka limitů a přihlášek pro živou aukci je ve čtvrtek 
14. 5. 2020 ve 20,00.

Do živé aukce se mohou přihlásit pouze členové ČNS, stejné omezení platí také pro 
zadání limitů. Pro zaslání vydraženého materiálu je nezbytné uvést korespondenční 
adresu na území ČR.

Po dobu vládních opatření proti šíření nemoci COVID-19 se nekonají 
pravidelné členské schůzky ani přednášky v Národním muzeu. O jejich 
obnovení Vás budeme informovat na webu Numismatici.cz. 
Posílejte nám informace o zrušených akcích a po skončení opatření 
o nových termínech (nejlépe na masek.michal@seznam.cz). Vše obratem 
zveřejňujeme na webu www.numismatici.cz.
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 Program živé a limitní aukce ČNS Praha na NUME (14.5. - 17.5. 2020)

Čtvrtek 14.5.2020
 konec limitování 
a přihlášek k živé 
aukci ve 20.00  

Limitní aukce pol. 2631 - 3700 str. 243

Pátek 15.5.2020
17.00 - cca 21.00 Stolní medaile pol.  2231 - 2630 str. 195

Sobota 16.5.2020
09.00 - cca 11.50 Zlato pol. 1 - 300 str. 7

Sobota 16.5.2020
12.00 - cca 13.50

Antika
Písemnosti pol. 301 - 500 str. 28

Sobota 16.5.2020
14.00 - cca 17.20 Bohemika pol. 501 - 856 str. 41

Sobota 16.5.2020
17.30 - cca 18.50

Vládní medaile
Rodové ražby
Církevní ražby
Československo
Česká republika

pol. 857 - 999 str. 63

Sobota 16.5.2020
19.00 - cca 20.30 Papírová platidla pol. 1000 - 1160 str. 84

Neděle 17.5.2020
09.00 - cca 12.20 Mince Habsburků pol. 1161 - 1493 str. 106

Neděle 17.5.2020
12.30 - cca 15.50 Mince Fr. Josefa I. pol. 1494 - 1836 str. 136

Neděle 17.5.2020
16.00 - cca 18.50

Německo
Evropa
Svět

pol. 1837 - 2117 str. 156

Neděle 17.5.2020
19.00 - cca 20.30 Faleristika pol. 2118 - 2230 str. 180

Pokud některá kapitola překročí plánovaný časový limit, bude následující kapitola aukce spuštěna 
po krátké přestávce. Žádná kapitola nebude spuštěna dřív, než je uvedeno v programu.

COVIDeo numismatika

Česká numismatická společnost připravila pro své členy i ostatní zájemce 
sérii virtuálních přednášek. Platforma nabízí možnost aktivního vstupu do 
diskuze nebo pasivní anonymní účast s vkládáním písemných komentářů.

Předběžný program přednášek:

• Milan Borůvka, Restituční mince/ražby římského císařství.

• Michal Mašek, Počátky mincování

• Jiří Militký, Keltské mince ze sídliště Haselbach / Dolní Rakousko

• Dagmar Grossmannová, Zlaté mince v nálezech z období třicetileté 
války na Moravě

• Zdeněk Petráň, Připomínka 500. výročí zahájení ražby jáchymovské 
mincovny

Bližší informace najdete na www.numismatici.cz

https://youtu.be/FzOInZrbO5Y
http://www.numismatici.cz/

