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MSB má kolekci, kterou nemá žádná jiná sbírková instituce
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V letošním roce 2018 je to právě 25 let, kdy byla založena společnost Česká mincovna. Jablonec nad
Nisou se od té doby může pyšnit titulem mincovní město. K tomuto výročí připravilo Muzeum skla a
bižuterie v Jablonci nad Nisou v Kabinetu mincí a medailí ve stálé expozici bižuterie unikátní komorní
výstavu s názvem „Jablonec nad Nisou – mincovní město České republiky (1993-2018)“.
Muzeum skla a bižuterie každoročně do své sbírky získává ukázky všeho, co v průběhu celého roku
Česká mincovna v Jablonci nad Nisou vydala. „Spravujeme tak kolekci, kterou se nemůže pochlubit
žádná jiná sbírková instituce v zemi“, uvádí ředitelka muzea Milada Valečková.
Výstava představí výběr toho nejlepšího, co v České mincovně v letech 1993-2018 vzniklo. „S českými
oběžnými mincemi se člověk dostává do kontaktu každodenně, jinak je to s odražky z drahých kovů.
U sběratelů a investorů obliba mincí a medailí stále roste“, zdůrazňuje kurátor výstavy Zdeněk Štafl.
Pozornost si tak jistě zaslouží kopie medailí, zhotovených v originálu ze zlata, stříbra a platiny. Oku
neujde ani zlatá mince v hodnotě 10 000 Kč ze sady Karel IV. – Nové město pražské, která byla roku
1999 vyhodnocena jako nejkrásnější mince světa. Výstava bude návštěvníky lákat i na nově získané
exponáty. Chybět nebudou mimo jiné kopie zlatých uncových investičních mincí nesoucí název Český
lev, které jsou ražené v licenci tichooceánského ostrova Niue. Nejenže jde o první mince splňující
celosvětově uznávané investiční standardy ražené v České republice, ale dokonce zobrazují tradiční
symboly se silnou vazbou k české státnosti – dvouocasého lva, svatováclavskou korunu a plamennou
svatováclavskou orlici.
Návštěvníci se mohou těšit i na interaktivní prvky, které přiblíží vystavené exponáty také slabozrakým
a nevidomým.
Nad výstavou „Jablonec nad Nisou – mincovní město České republiky (1993-2018)“ převzal osobní
záštitu guvernér České národní banky Jiří Rusnok. V hlavní budově Muzea skla a bižuterie v Jablonci
nad Nisou ji bude možné navštívit až do konce letošního roku.

URL| http://www.genusplus.cz/jablonecko1/msb-ma-kolekci-kterou-nema-zadna-jina-sbirkovainstituce
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Výstava Jablonec nad Nisou, mincovní město České republiky,
představuje unikáty
30.1.2018
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Mince či medaile z drahých kovů jsou stále ve velké oblibě. V Jablonci nad Nisou slaví 25 let vzniku
společnosti Česká mincovna, v níž se zrodilo mnoho oceňovaných a vyhledávaných exemplářů. Město
se může pyšnit titulem mincovní. Muzeum skla a bižuterie představuje to nejlepší ražené z drahých
kovů.
Jablonecká nej
Muzeum skla a bižuterie každoročně do své sbírky získává ukázky všeho, co v průběhu celého roku
Česká mincovna v Jablonci nad Nisou vydala.
„Spravujeme tak kolekci, kterou se nemůže pochlubit žádná jiná sbírková instituce v zemi,“ uvedla
ředitelka muzea Milada Valečková.
Není to běžné oběživo
Na výstavě je výběr toho nejlepšího, co v České mincovně v letech 1993-2018 vzniklo.
„S českými oběžnými mincemi se člověk dostává do kontaktu každodenně, jinak je to s odražky z
drahých kovů. U sběratelů a investorů obliba mincí a medailí stále roste,” zdůraznil kurátor výstavy
Zdeněk Štafl.
Karlova mince, nejkrásnější na světě
Uvidíte tu kopie medailí, zhotovených v originálu ze zlata, stříbra a platiny. Vystavují zlatou minci v
hodnotě 10 000 Kč ze sady Karel IV. – Nové město pražské, roku 1999 byla vyhodnocena jako
nejkrásnější mince světa.
Nechybí tu ani kopie zlatých uncových investičních mincí nesoucí název Český lev, ražené v licenci
tichooceánského ostrova Niue. Jde o první mince splňující celosvětově uznávané investiční standardy
ražené v České republice, zobrazují tradiční symboly se silnou vazbou k české státnosti –
dvouocasého lva, svatováclavskou korunu a plamennou svatováclavskou orlici.
Niue je korálový ostrov v Tichém oceánu, volně přidružené zámořské území Nového Zélandu. Leží 2
400 kilometrů severovýchodně od Nového Zélandu a východně od Tongy. Spravuje ho vláda Nového
Zélandu.
V expozici jsou interaktivní prvky, které přiblíží vystavené exponáty také slabozrakým a nevidomým.
URL| https://www.novinky.cz/vase-zpravy/liberecky-kraj/jablonec-nad-nisou/1297-48786-vystavajablonec-nad-nisou-mincovni-mesto-ceske-republiky-predstavuje-unikaty.html
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Muzeum připomene tradici mincovnictví
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Ludmila Žlábková

Před pětadvaceti lety se stal Jablonec nad Nisou mincovním městem poté, co zde byla v roce 1993
založena společnost Česká mincovna.
K tomuto výročí připravilo jablonecké Muzeum skla a bižuterie ve svém kabinetu mincí a medailí ve
stálé expozici bižuterie unikátní komorní výstavu s názvem Jablonec nad Nisou – mincovní město
České republiky (1993–2018).
Muzeum do své sbírky získává ukázky všeho, co v průběhu roku Česká mincovna v Jablonci
nad Nisou vydala. „Spravujeme tak kolekci, kterou se nemůže pochlubit žádná jiná sbírková instituce
v zemi,“ pochlubila se ředitelka Milada Valečková.
Výstava představí výběr toho nejlepšího, co v České mincovně v letech 1993–2018 vzniklo. „S
českými oběžnými mincemi se člověk dostává do kontaktu každodenně, jinak je to s odražky z
drahých kovů. U sběratelů a investorů obliba mincí a medailí stále roste,“ připojil se kurátor výstavy
Zdeněk Štafl . Pozornost si tak jistě zaslouží kopie medailí zhotovených v originálu ze zlata, stříbra a
platiny. Oku neujde ani zlatá mince v hodnotě 10 000 Kč ze sady Karel IV. – Nové Město pražské,
která byla roku 1999 vyhodnocena jako nejkrásnější mince světa.
Výstava bude návštěvníky lákat i na nově získané exponáty. Chybět nebudou mimo jiné kopie
zlatých uncových investičních mincí nesoucí název Český lev, které jsou ražené v licenci
tichooceánského ostrova Niue.
Nejenže jde o první mince splňující celosvětově uznávané investiční standardy ražené v České
republice, ale dokonce zobrazují tradiční symboly se silnou vazbou k české státnosti: dvouocasého
lva, svatováclavskou korunu a plamennou svatováclavskou orlici.
Návštěvníci se mohou těšit i na interaktivní prvky, které přiblíží vystavené exponáty také
slabozrakým a nevidomým. Výstava bude otevřena do konce roku.
***
Spravujeme tak kolekci, kterou se nemůže pochlubit žádná jiná sbírková instituce v zemi Milada
Valečková
Foto popis| Rub a líc mince vydané v edici Statutární města představuje město Jablonec nad Nisou.
Foto autor| Foto Muzeum skla a bižuterie
Regionální mutace| Právo - severovýchodní Čechy
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V Jablonci jsou k vidění výtvory České mincovny. Nechybí ten
nejlepší
30.1.2018

tyden.cz str. 0 Umění
Cestovní ruch

ČTK

Výběr toho nejlepšího, co za uplynulých 25 let vzniklo v České mincovně v Jablonci nad Nisou, je na
dnes zahájené výstavě v místním muzeu skla a bižuterie.
Výběr toho nejlepšího, co za uplynulých 25 let vzniklo v České mincovně v Jablonci nad Nisou, je na v
úterý zahájené výstavě v místním muzeu skla a bižuterie. Na výstavě, která potrvá do konce roku,
jsou oběžné i pamětní mince a medaile, řekl kurátor výstavy Zdeněk Štafl.
Česká mincovna je soukromá firma, vznikla v Jablonci v roce 1993. Je výhradním dodavatelem
tuzemských oběžných i pamětních mincí pro Českou národní banku. V posledních letech se zabývá i
distribucí zlatých investičních slitků. Jablonecké muzeum od ní každoročně získává do své sbírky kopie
od všech mincí a medailí, které v průběhu roku mincovna vytvořila. "Spravujeme tak kolekci, kterou
se nemůže pochlubit žádná jiná sbírková instituce v zemi," uvedl Štafl.
Na výstavě jsou například jedny z první oběžných mincí vyražených v jablonecké mincovně. "V roce
1993 se tady razila pouze halířová měna, kompletně oběžné mince začala mincovna razit až od roku
1995," uvedl Štafl. Na výstavě je také první sada oběžných mincí ve špičkovém provedení proof, to
znamená z leštěných razidel, z roku 1997. Nominálně má kolekce hodnotu necelých sto korun,
sběratelsky jsou to desítky tisíc korun.
Pozornost si podle kurátora zaslouží také kopie medailí zhotovené v originálu ze zlata, stříbra a
platiny. Za jeden z taháků výstavy považuje kopii největší investiční platinové medaile na světě, které
mincovna razí. Vybrat umělecky nejhodnotnější minci či medaili z výstavy si Štafl netroufne. "Každý
její autor je svým způsobem jedinečný, každý návrh je jedinečný, takže nedokážu říci, která je
nejlepší," uvedl. Mezi nejzdařilejší ale určitě patří zlatá mince ze sady Karla IV. s motivem Nového
města pražského, která byla roku 1999 vyhodnocena jako nejkrásnější mince světa. Na výstavě je i
kopie pětihaléřové mince z roku 1924. "Je to nejvzácnější oběhová mince Československa a Česká
mincovna vytvořila její kopii v roce 1999," řekl kurátor.
Na výstavě nechybí ani kopie zlatých uncových investičních mincí nesoucí název Český lev, které jsou
ražené v licenci tichooceánského ostrova Niue. "Nejenže jde o první mince splňující celosvětově
uznávané investiční standardy ražené v České republice, ale dokonce zobrazují tradiční symboly se
silnou vazbou k české státnosti - dvouocasého lva, svatováclavskou korunu a plamennou
svatováclavskou orlici," dodal Štafl. Součástí expozice je i kvíz pro děti, které hledají druhou stranu
mince, či interaktivní prvky určené pro slabozraké a nevidomé.
URL| https://www.tyden.cz/rubriky/kultura/umeni/v-jablonci-jsou-k-videni-vytvory-ceske-mincovnynechybi-ten-nejlepsi_465250.html
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Muzeum v Jablonci vystavuje nejlepší výtvory z mincovny
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Výběr toho nejlepšího, co za uplynulých 25 let vzniklo v České mincovně v Jablonci nad Nisou, je na
dnes zahájené výstavě v místním muzeu skla a bižuterie. Na výstavě, která potrvá do konce roku, jsou
oběžné i pamětní mince a medaile. ČTK to řekl kurátor výstavy Zdeněk Štafl.
Česká mincovna je soukromá firma, vznikla v Jablonci v roce 1993.
Je výhradním dodavatelem tuzemských oběžných i pamětních mincí pro Českou národní banku. V
posledních letech se zabývá i distribucí zlatých investičních slitků. Jablonecké muzeum od ní
každoročně získává do své sbírky kopie od všech mincí a medailí, které v průběhu roku mincovna
vytvořila. "Spravujeme tak kolekci, kterou se nemůže pochlubit žádná jiná sbírková instituce v zemi,"
uvedl Štafl.
Na výstavě jsou například jedny z první oběžných mincí vyražených v jablonecké mincovně. "V roce
1993 se tady razila pouze halířová měna, kompletně oběžné mince začala mincovna razit až od roku
1995," uvedl Štafl. Na výstavě je také první sada oběžných mincí ve špičkovém provedení proof, to
znamená z leštěných razidel, z roku 1997. Nominálně má kolekce hodnotu necelých sto korun,
sběratelsky jsou to desítky tisíc korun.
Pozornost si podle kurátora zaslouží také kopie medailí zhotovené v originálu ze zlata, stříbra a
platiny. Za jeden z taháků výstavy považuje kopii největší investiční platinové medaile na světě, které
mincovna razí. Vybrat umělecky nejhodnotnější minci či medaili z výstavy si Štafl netroufne. "Každý
její autor je svým způsobem jedinečný, každý návrh je jedinečný, takže nedokážu říci, která je
nejlepší," uvedl. Mezi nejzdařilejší ale určitě patří zlatá mince ze sady Karla IV. s motivem Nového
města pražského, která byla roku 1999 vyhodnocena jako nejkrásnější mince světa. Na výstavě je i
kopie pětihaléřové mince z roku 1924. "Je to nejvzácnější oběhová mince Československa a Česká
mincovna vytvořila její kopii v roce 1999," řekl kurátor.
Na výstavě nechybí ani kopie zlatých uncových investičních mincí nesoucí název Český lev, které jsou
ražené v licenci tichooceánského ostrova Niue. "Nejenže jde o první mince splňující celosvětově
uznávané investiční standardy ražené v České republice, ale dokonce zobrazují tradiční symboly se
silnou vazbou k české státnosti - dvouocasého lva, svatováclavskou korunu a plamennou
svatováclavskou orlici," dodal Štafl. Součástí expozice je i kvíz pro děti, které hledají druhou stranu
mince, či interaktivní prvky určené pro slabozraké a nevidomé.
URL| http://www.genusplus.cz/jablonecko1/muzeum-v-jablonci-vystavuje-nejlepsi-vytvory-zmincovny
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Muzeum láká na mince. Ukazuje i tu nejkrásnější
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Mladá fronta DNES str. 19 Kraj Liberecký
(ČTK) Cestovní ruch

Výběr toho nejlepšího, co za uplynulých 25 let vzniklo v jablonecké České mincovně je k vidění na
výstavě v místním muzeu skla a bižuterie. Potrvá do konce roku a návštěvníkům ukáže oběžné i
pamětní mince a medaile. Pokochat pohledem se mohou třeba na jedny z prvních oběžných mincí
vyražených v jablonecké mincovně. „V roce 1993 se tady razila pouze halířová měna, kompletně
oběžné mince začala mincovna razit až od roku 1995,“ uvedl kurátor výstavy Zdeněk Štafl. Jedním z
taháků jsou třeba i největší investiční platinové medaile na světě, které mincovna razí.
Mezi nejzdařilejší kousky určitě patří zlatá mince ze sady Karla IV. s motivem Nového Města
pražského, která byla roku 1999 vyhodnocena jako nejkrásnější mince světa. Na výstavě nechybí ani
kopie zlatých mincí nesoucí název Český lev, které jsou ražené v licenci tichooceánského ostrova
Niuei.
Foto autor| Foto: Radek Petrášek, ČTK
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - liberecký kraj
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V Muzeu skla a bižuterie v Jablonci je k vidění kolekce mincí, kterou se nemůže pochlubit žádná jiná
sbírková instituce v zemi.
Jablonec n. N. – Čtvrt století. Nebo, chcete-li, přesně dvacet pět let. Tak dlouho v Jablonci působí
Česká mincovna. Díky ní je Jablonec mincovním městem.
„K tomuto výročí jsme připravili v Kabinetu mincí a medailí ve stálé expozici bižuterie unikátní
komorní výstavu s názvem „Jablonec nad Nisou – mincovní město České republiky,“ zve na výstavu
ředitelka jabloneckého Muzea skla a bižuterie Milada Valečková.
Výstava představuje výběr toho nejlepšího, co v České mincovně v letech 19932018 vzniklo.
„S českými oběžnými mincemi se člověk dostává do kontaktu každodenně, jinak je to s odražky z
drahých kovů.
U sběratelů a investorů obliba mincí a medailí stále roste,“ zdůraznil kurátor výstavy Zdeněk Štafl.
MINCE ZA DESET TISÍC
Pozornost si zaslouží kopie medailí, zhotovených v originálu ze zlata, stříbra a platiny. Oku neujde ani
zlatá mince v hodnotě 10 tisíc korun ze sady Karel IV. – Nové město pražské, která byla roku 1999
vyhodnocena jako nejkrásnější mince světa.
NECHYBÍ ANI LEV
Chybět nebudou kopie zlatých uncových investičních mincí nesoucí název Český lev, které jsou ražené
v licenci tichooceánského ostrova Niue.

Návštěvníci se mohou těšit i na interaktivní prvky, které přiblíží exponáty také slabozrakým a
nevidomým. Nad výstavou převzal osobní záštitu guvernér České národní banky Jiří Rusnok. V hlavní
budově Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou ji bude možné navštívit až do konce letošního
roku.
Otevírací doba Muzea je od úterý do neděle vždy od 9 do 17 hodin. Dospělí pak za vstupenku
dají 80 korun, děti do 15 let, důchodci, studenti a osoby s průkazem ZTP zaplatí 50 korun.
V případě rodinného vstupného zaplatíte 200 korun za dvě dospělé osoby a jedno až tři děti. Každé
další dítě má vstup do muzea za 50 korun.
Region| Severní Čechy

jablonecky.denik.cz

Výstava o Jablonci jako mincovním městě láká na nejkrásnější
minci světa
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Jablonec nad Nisou - V Muzeu skla a bižuterie v Jablonci je k vidění kolekce mincí, kterou se nemůže
pochlubit žádná jiná sbírková instituce v zemi.
"Čtvrt století. Nebo, chcete-li, přesně dvacet pět let. Tak dlouho v Jablonci působí Česká mincovna.
Díky ní je Jablonec mincovním městem. „K tomuto výročí jsme připravili v Kabinetu mincí a medailí
ve stálé expozici bižuterie unikátní komorní výstavu s názvem „Jablonec nad Nisou – mincovní město
České republiky,“ zve na výstavu ředitelka jabloneckého Muzea skla a bižuterie Milada Valečková.
Výstava představuje výběr toho nejlepšího, co v České mincovně v letech 1993-2018 vzniklo. „S
českými oběžnými mincemi se člověk dostává do kontaktu každodenně, jinak je to s odražky z
drahých kovů. U sběratelů a investorů obliba mincí a medailí stále roste,“ zdůraznil kurátor výstavy
Zdeněk Štafl.
MINCE ZA DESET TISÍC
Pozornost si zaslouží kopie medailí, zhotovených v originálu ze zlata, stříbra a platiny. Oku neujde ani
zlatá mince v hodnotě 10 tisíc korun ze sady Karel IV. – Nové město pražské, která byla roku 1999
vyhodnocena jako nejkrásnější mince světa.
NECHYBÍ ANI LEV
Chybět nebudou kopie zlatých uncových investičních mincí nesoucí název Český lev, které jsou ražené
v licenci tichooceánského ostrova Niue.
Návštěvníci se mohou těšit i na interaktivní prvky, které přiblíží exponáty také slabozrakým a
nevidomým. Nad výstavou převzal osobní záštitu guvernér České národní banky Jiří Rusnok. V hlavní
budově Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou ji bude možné navštívit až do konce letošního
roku.
Otevírací doba Muzea je od úterý do neděle vždy od 9 do 17 hodin. Dospělí pak za vstupenku dají 80
korun, děti do 15 let, důchodci, studenti a osoby s průkazem ZTP zaplatí 50 korun. V případě
rodinného vstupného zaplatíte 200 korun za dvě dospělé osoby a jedno až tři děti. Každé další dítě
má vstup do muzea za 50 korun."

URL| https://jablonecky.denik.cz/zpravy_region/vystava-o-jablonci-jako-mincovnim-meste-laka-nanejkrasnejsi-minci-sveta-20180205.html
liberecky.denik.cz
https://liberecky.denik.cz/zpravy_region/vystava-o-jablonci-jako-mincovnim-meste-laka-nanejkrasnejsi-minci-sveta-20180205.html
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Archiv Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou

V letošním roce 2018 je to právě 25 let, kdy byla založena společnost Česká mincovna. Jablonec nad
Nisou se od té doby může pyšnit titulem mincovní město. K tomuto výročí připravilo Muzeum skla a
bižuterie v Jablonci nad Nisou v Kabinetu mincí a medailí ve stálé expozici bižuterie unikátní komorní
výstavu s názvem Jablonec nad Nisou - mincovní město České republiky (1993-2018).
Muzeum skla a bižuterie každoročně do své sbírky získává ukázky všeho, co v průběhu celého roku
Česká mincovna v Jablonci nad Nisou vydala. „Spravujeme tak kolekci, kterou se nemůže pochlubit
žádná jiná sbírková instituce v zemi," uvedla ředitelka muzea Milada Valečková.
Výstava představí výběr toho nejlepšího, co v České mincovně v letech 1993-2018 vzniklo. „S českými
oběžnými mincemi se člověk dostává do kontaktu každodenně, jinak je to s odražky z drahých kovů.
U sběratelů a investorů obliba mincí a medailí stále roste," zdůraznil kurátor výstavy Zdeněk Štafl.
Pozornost si tak jistě zaslouží kopie medailí, zhotovených v originálu ze zlata, stříbra a platiny. Oku
neujde ani zlatá mince v hodnotě 10 000 Kč ze sady Karel IV. - Nové město pražské, která byla roku
1999 vyhodnocena jako nejkrásnější mince světa. Výstava bude návštěvníky lákat i na nově získané
exponáty. Chybět nebudou mimo jiné kopie zlatých uncových investičních mincí nesoucí název Český
lev, které jsou ražené v licenci tichooceánského ostrova Niue. Nejenže jde o první mince splňující
celosvětově uznávané investiční standardy ražené v České republice, ale dokonce zobrazují tradiční
symboly se silnou vazbou k české státnosti - dvouocasého lva, svatováclavskou korunu a plamennou
svatováclavskou orlici.
Návštěvníci se mohou těšit i na interaktivní prvky, které přiblíží vystavené exponáty také slabozrakým
a nevidomým.
Nad výstavou Jablonec nad Nisou - mincovní město České republiky (1993-2018)převzal osobní
záštitu guvernér České národní banky Jiří Rusnok. V hlavní budově Muzea skla a bižuterie v Jablonci
nad Nisou ji bude možné navštívit až do konce letošního roku.
URL| http://www.nasejablonecko.cz/jablonecko-aktualne/jablonec-je-uz-25-let-mincovnimmestem/?aktualitaId=52209
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JAN MIKULIČKA

Pětadvacet let se v Jablonci vyrábějí české mince. Ukázku díla mincovny představuje nová celoroční
expozice v tamním muzeu.
JABLONEC NAD NISOU / Kromě republiky slaví letos významné výročí i jedna továrna. Už pětadvacet
let vyrábí mince a medaile, sídlí v Jablonci a ukázky její práce je nyní možné vidět na výstavě v
tamním Muzeu skla a bižuterie. Česká mincovna.
Expozice v Kabinetu mincí a medailí ve stálé expozici bižuterie nese všeříkající název Jablonec
nad Nisou – mincovní město České republiky. Zrovna v jabloneckém muzeu se výstava nekoná
náhodou: muzeum skla a bižuterie totiž každý rok do své sbírky získává ukázky všeho, co v průběhu
celého roku Česká mincovna vydala. „Spravujeme tak kolekci, kterou se nemůže pochlubit žádná jiná
sbírková instituce v zemi,“ uvádí ředitelka muzea Milada Valečková.
Výstava představuje výběr toho nejlepšího, co v České mincovně v letech 1993 až 2018
vzniklo. „S českými oběžnými mincemi se člověk dostává do kontaktu každodenně,“ řekl kurátor
výstavy Zdeněk Štafl. Ty se razí od prvního roku existence mincovny. „Zpočátku to byly jen haléře, od
pětadevadesátého roku už se razí všechny hodnoty až po padesátikorunu. Předtím se razilo ještě v
mincovnách v německém Hamburku a kanadském Winnipegu.“
Za vznikem mincovny stojí fakt, že v době Československa byla mincovna jen ve slovenské
Kremnici. „Po vzniku samostatného Česka bylo potřeba mít vlastní mincovnu a ta začala fungovat v
Jablonci. Bylo to proto, že zpracování kovu mělo v Jablonci dlouholetou tradici,“ vysvětlil Štafl. Stejně
tak se v mincovně rodí takzvané odražky z drahých kovů. „U sběratelů a investorů obliba mincí a
medailí stále roste.“
Pozornost tu poutají kopie medailí, zhotovených v originálu ze zlata, stříbra a platiny. Oku
neujde ani zlatá mince v hodnotě deset tisíc korun ze sady Karel IV. – Nové město pražské. „Ta byla
roku 1999 vyhodnocena jako nejkrásnější mince světa,“ zdůraznil Štafl. K vidění jsou taktéž kopie
zlatých uncových investičních mincí nesoucí název Český lev, které jsou ražené v licenci
tichooceánského ostrova Niue. „Nejenže jde o první mince splňující celosvětově uznávané investiční
standardy ražené v České republice, ale dokonce zobrazují tradiční symboly se silnou vazbou k české
státnosti – dvouocasého lva, svatováclavskou korunu a plamennou svatováclavskou orlici,“ vyprávěl
Štafl. „Nepodléhají dani z přidané hodnoty, takže jsou pro investory vhodné. Mají prakticky stejnou
cenu, jako je cena kovu, z něhož jsou vyrobeny.“
Za vznikem mincovny stojí fakt, že v době Československa byla mincovna jen ve slovenské
Kremnici. „Po vzniku samostatného Česka bylo potřeba mít vlastní mincovnu a ta začala fungovat v
Jablonci. Bylo to proto, že zpracování kovu mělo v Jablonci dlouholetou tradici,“ vysvětlil Štafl.
Výstava potrvá do konce letošního roku.
Foto popis| Výstava v Muzeu skla a bižuterie představuje výběr toho nejlepšího, co v České mincovně
v letech 1993 až 2018 vzniklo.
Foto autor| FOTO / OTA BARTOVSKÝ
Regionální mutace| 5plus2 - Semilsko a Turnovsko
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Jablonec nad Nisou
V souvislosti s výstavou Jablonec -mincovní město zahájilo Muzeum skla a bižuterie doplňkový prodej
vybrané části produkce mincovny. „Jde o rozšíření nabídky návštěvníkům o předměty, které mohou
být velmi originálním a hodnotným dárkem,“ řekla ředitelka muzea Milada Valečková. Samotná
výstava přístupná až do konce roku.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - liberecký kraj
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Lenka Klimentová

V letošním roce 2018 je to právě 25 let, kdy byla založena společnost Česká mincovna. Jablonec nad
Nisou se od té doby může pyšnit titulem mincovní město. K tomuto výročí připravilo Muzeum skla a
bižuterie v Jablonci nad Nisou v Kabinetu mincí a medailí ve stálé expozici bižuterie unikátní komorní
výstavu s názvem „Jablonec nad Nisou – mincovní město České republiky (1993-2018)“.
Muzeum skla a bižuterie každoročně do své sbírky získává ukázky všeho, co v průběhu celého roku
Česká mincovna v Jablonci nad Nisou vydala. „ Spravujeme tak kolekci, kterou se nemůže pochlubit
žádná jiná sbírková instituce v zemi,“ uvádí ředitelka muzea Milada Valečková.
Výstava představí výběr toho nejlepšího, co v České mincovně v letech 1993-2018 vzniklo.
„S českými oběžnými mincemi se člověk dostává do kontaktu každodenně, jinak je to s odražky z
drahých kovů. U sběratelů a investorů obliba mincí a medailí stále roste, “ zdůrazňuje kurátor výstavy
Zdeněk Štafl. Pozornost si tak jistě zaslouží kopie medailí, zhotovených v originálu ze zlata, stříbra a
platiny. Oku neujde ani zlatá mince v hodnotě 10 000 Kč ze sady Karel IV. – Nové město pražské,
která byla roku 1999 vyhodnocena jako nejkrásnější mince světa. Výstava bude návštěvníky lákat i na
nově získané exponáty. Chybět nebudou mimo jiné kopie zlatých uncových investičních mincí nesoucí
název Český lev, které jsou ražené v licenci tichooceánského ostrova Niue. Nejenže jde o první mince
splňující celosvětově uznávané investiční standardy ražené v České republice, ale dokonce zobrazují
tradiční symboly se silnou vazbou k české státnosti – dvouocasého lva, svatováclavskou korunu a
plamennou svatováclavskou orlici.
Návštěvníci se mohou těšit i na interaktivní prvky, které přiblíží vystavené exponáty také slabozrakým
a nevidomým.
Nad výstavou „Jablonec nad Nisou – mincovní město České republiky (1993-2018)“ převzal osobní
záštitu guvernér České národní banky Jiří Rusnok. V hlavní budově Muzea skla a bižuterie v Jablonci
nad Nisou ji bude možné navštívit až do konce letošního roku.
Zdroj: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Zdeněk Štafl
URL| https://www.kraj-lbc.cz/jablonec-nad-nisou-je-mincovnim-mestem-n862149.htm
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Jablonec nad Nisou
Mincovní město České republiky (1993-2018)
Od začátku až do konce letošního roku pořádá Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou výstavu
doplněnou edukačním programem, na které nebudou chybět nejlepší kousky jablonecké mincovny,
ve které se již 25 let razí veškeré oběžné mince ČR.
Ústecko a Děčínsko
Rok 1918
Zavítejte ve dnech 30. 7.14. 8. do ústeckého obchodního centra Forum na výstavu, kterou na základě
výsledků svého výzkumu sestavili doktorandi katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně. Expozice putující po Ústeckém kraji bude s doprovodným programem
prezentována i na gymnáziích.
Žatec
Najděte si Příběh Československa na mobilu
Máte chytrý telefon? Pak si zaručeně stáhněte bezplatnou aplikaci GEOFUN, která vychází ze
známého geocachingu; jen musíte kromě hledání místa plnit i nenáročné zábavné úkoly, které vám
sdělí průvodce – někdo z místních. Tato geolokační hra se dá hrát na sedmi místech v republice: ve
Zlíně, Českém Krumlově, Hradci Králové, Praze, Levicích, Brně a v Žatci. Každé město vás vezme na
jiné místo, kde prožijete atmosféru roku 1918. Zjistěte o hře více na webu: https://www.geofun.
cz/pribehceskoslovenska/.
Foto popis|
O autorovi| Šéfredaktor severočeských Deníků Vladimír Mayer doporučuje
Region| Severní Čechy
Publikováno| Ústecký deník; Tipy deníku; 13
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