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Aukční podmínky

Přihazovat je možné pouze z našich internetových stránek, veškeré příkazy doručené na naši emailovou adresu jsou bohužel
neplatné.

	HISTORIE PŘÍHOZŮ

	V tabulce historie příhozů se zobrazuje pouze id číslo vedoucího účastníka aukce, pokud se číslo opakuje, znamená to, že v
aukci přihazuje další zájemce, ale nenabídl vyšší cenu než první přihazující.

	VÝDEJ A EXPEDICE AUKCÍ

	Vydražené položky si můžete osobně vyzvednout v naší prodejně v Revoluční ulici 8, Praha 1, nebo je zasíláme na dobírku a to
maximálně do 14 dnů od vydražení první aukce. Informujte nás prosím emailem nebo telefonicky o odběru vydražených aukcí.
 
	VŠEOBECNÉ AUKČNÍ PODMÍNKY

	1. Aukční los se prodává příklepem tomu, kdo nabídne nejvíce. Při více shodných nabídkách má přednost účastník, jehož příkaz
přišel dříve. Veškeré aukce končí ve 22:00 hod daného dne. U příkazu je třeba řádně vyplnit přiložený formulář a uvést maximální
cenu, kterou je dražitel ochoten za položku zaplatit. Vyvolávací cena je cenou minimální! U všech vydražených losů připočítáváme
10 % přirážku + 20 % DPH, tj. celkem 12 % z dosažené ceny.
 
	2. U losů zakoupených v aukci lze reklamovat pouze skryté vady. Vady zjevné z popisu nebo vyobrazení reklamovat nelze.
Případné reklamace se vyřizují okamžitě při převzetí zboží, při písemném zaslání položky a převzetí zásilky na dobírku lze
reklamovat nejpozději do 8 dnů po převzetí zásilky. Losy označené zkratkou KVP, Sbírky a partie (ani jednotlivé položky z partií)
známek nelze v žádném případě reklamovat. Reklamované losy musí být vždy v původním stavu, tak jak byly vydraženy.

	3. Vydražené položky rozesíláme v cenném psaní na dobírku nejpozději do 14 dnů po končení aukce. Poštovné a balné se
připočítává k ceně.

	4. Právní vztahy, jejichž předmětem je aukční zprostředkování prodeje filatelistického zboží, se řídí obecně platnými předpisy
ČR a výše uvedenými aukčními podmínkami. V případě soudního sporu je příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 1.

	5. Každý účastník aukce svou účastí v aukci vyjadřuje souhlas s aukčními podmínkami.

	6. Požadované ceny jsou uvedeny v Kč a zvyšování nabídek se řídí touto stupnicí:

Rozmezí Částka Rozmezí Částka
1 Kč - 50 Kč 5 Kč 50 - 100 Kč 10 Kč

100 Kč - 500 Kč 20 Kč 500 - 1000 Kč 50 Kč
1 000 Kč - 2000 Kč 100 Kč 2 000 - 5 000 Kč 200 Kč

5 000 Kč - 20 000 Kč 500 Kč 20 000 - 50 000 Kč 1 000 Kč
50 000 Kč - 100 000 Kč 2 000 Kč 100 000 Kč a více 5 000 Kč

7. Aukční losy je nutné zaplatit do 14 dnů od jejich vydražení.
 
	8. Pořadatel má právo nabídnuté losy do aukce odmítnout. V případě dohody může aukcionář zajistit ověření pravosti, případně
atest u znalce na náklady původního majitele.

	9. Z prodaných losů si aukční firma odečítá 10 % provizi + 21 % DPH, tj. celkem 12,1 % z dosažené ceny. Prodané losy
proplácíme po předchozí dohodě do 14 dnů po aukci. Neprodané losy vracíme majitelům poštou v cenném psaní nebo si je
mohou vyzvednout osobně.

	10. V případě, že majitel odstoupí od prodeje před ukončením aukce, zaplatí pořadateli manipulační poplatek ve výši 5 % z
vyvolávací ceny losu, minimálně však 100,- Kč. Za nevydražené aukce vrácené zpět majiteli se účtuje manipulační poplatek ve
výši 20,- Kč za položku.
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ČSSR - 1945 - 1953

184621
**

ČSSR známky 357 6 Blok - Posunutý průsek
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

1 229 Kč on-line

186215
*

ČSSR známky A497 - Posun ořezu
Výplatní známky - Československo  - jednotlivá známka  

200 Kč on-line

184706
razítkov

ané

ČSSR známky PL 594
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

656 Kč on-line

184705
razítkov

ané

ČSSR známky PL 595 - KVP Stržený papír
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

410 Kč on-line

186402
**

ČSSR známky 595 2 Páska - Světlá
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

256 Kč on-line

ČSSR - 1953-1992

184606 ČSSR příležitostný tisk - Motýli bez čísla
Výsadní tisky - Československo - výsadní tisk  

205 Kč on-line

184607 ČSSR příležitostný tisk - S číslem
Výsadní tisky - Československo - výsadní tisk  

205 Kč on-line

184609 ČSSR známky 2638 - 4x 4 Blok - Makulatura
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

615 Kč on-line

186394
**

ČSSR známky 2277b 20 Blok
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

103 Kč on-line
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184800
**

ČSSR známky 757-59 II. typ
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

103 Kč on-line

184704
razítkov

ané

ČSSR známky PL 843 St
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

574 Kč on-line

184726
razítkov

ané

ČSSR známky PL 843 - Text na okraji
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

308 Kč on-line

184703
**

ČSSR známky PL 930 VI. typ - Ořez
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

205 Kč on-line

184698
**

ČSSR známky PL 951
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

185 Kč on-line

186396
**

ČSSR známky 951  PL
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

231 Kč on-line

186392
razítkov

ané

ČSSR známky 1018-22 PL
Československo - menší sestava známek

564 Kč on-line

186393
razítkov

ané

ČSSR známky 1078-84 PL
Československo - menší sestava známek

487 Kč on-line

184688
razítkov

ané

ČSSR známky PL 1080
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

116 Kč on-line

184678
**

ČSSR známky PL 1149 - Zastřižený okraj
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

50 Kč on-line

184623
razítkov

ané

ČSSR známky 1174 ST - S lepem
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

369 Kč on-line
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184660
**

ČSSR známky PL 1395 - Odstřižený okraj
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

75 Kč on-line

184662
razítkov

ané

ČSSR známky PL 1396
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

91 Kč on-line

184659
razítkov

ané

ČSSR známky PL 1399
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

328 Kč on-line

184772
razítkov

ané

ČSSR známky PL 1530
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

83 Kč on-line

184782
**

ČSSR známky PL 1574
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

71 Kč on-line

184728
razítkov

ané

ČSSR známky PL 1600
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

9 Kč on-line

184781
**

ČSSR známky PL 1605 - Zvrásněný papír
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

75 Kč on-line

184654
razítkov

ané

ČSSR známky PL 1626
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

83 Kč on-line

184657
**

ČSSR známky PL 1626 - Drobné lomy
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

157 Kč on-line

184773
razítkov

ané

ČSSR známky PL 1626
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

83 Kč on-line

184727
razítkov

ané

ČSSR známky PL 1718
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

164 Kč on-line
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184774
razítkov

ané

ČSSR známky PL 1718
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

132 Kč on-line

184815
**

ČSSR známky 2029 II. typ
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

91 Kč on-line

184816
**

ČSSR známky 2029 II. typ
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

91 Kč on-line

184624
**

ČSSR známky 2314 Spojky II typ + RE
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

369 Kč on-line

184622
**

ČSSR známky 2493 9 Blok ST
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

554 Kč on-line

186403
**

ČSSR známky 2526 4x Zkusmý tisk
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

256 Kč on-line

186404
**

ČSSR známky 2630 4 Páska - Zelený pruh
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

128 Kč on-line

184608 ČSSR známky 2634 - 4x 4 Blok - Makulatura
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

554 Kč on-line

188401
**

ČSSR známky 2980 ORZ - sešitek
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

32 Kč on-line

188402
**

ČSSR známky 2980 ORZ - sešitek
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

32 Kč on-line

188403
**

ČSSR známky 2980 ORZ - sešitek
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

32 Kč on-line
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188404
**

ČSSR známky 2980 ORZ - sešitek
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

32 Kč on-line

188391
**

ČSSR známky 2985 ORZ - sešitek
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

116 Kč on-line

188392
**

ČSSR známky 2985 ORZ - sešitek
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

116 Kč on-line

188393
**

ČSSR známky 2985 ORZ - sešitek
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

116 Kč on-line

188394
**

ČSSR známky 2985 ORZ - sešitek
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

116 Kč on-line

188395
**

ČSSR známky 2985 ORZ - sešitek
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

116 Kč on-line

188396
**

ČSSR známky 2985 ORZ - sešitek
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

116 Kč on-line

188397
**

ČSSR známky 2985 ORZ - sešitek
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

116 Kč on-line

188398
**

ČSSR známky 2985 ORZ - sešitek
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

116 Kč on-line

188399
**

ČSSR známky 2985 ORZ - sešitek
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

116 Kč on-line

188400
**

ČSSR známky 2985 ORZ - sešitek
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

116 Kč on-line
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188414
**

ČSSR známky 3001 ORZ - sešitek
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

192 Kč on-line

188415
**

ČSSR známky 3001 ORZ - sešitek
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

192 Kč on-line

188416
**

ČSSR známky 3001 ORZ - sešitek
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

192 Kč on-line

188405
**

ČSSR známky 3014 ORZ - sešitek
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

256 Kč on-line

188406
**

ČSSR známky 3014 ORZ - sešitek
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

256 Kč on-line

188407
**

ČSSR známky 3014 ORZ - sešitek
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

256 Kč on-line

188408
**

ČSSR známky 3014 ORZ - sešitek
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

256 Kč on-line

188409
**

ČSSR známky 3014 ORZ - sešitek
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

256 Kč on-line

188410
**

ČSSR známky 3014 ORZ - sešitek
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

256 Kč on-line

188411
**

ČSSR známky 3014 ORZ - sešitek
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

256 Kč on-line

188412
**

ČSSR známky 3014 ORZ - sešitek
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

256 Kč on-line
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188413
**

ČSSR známky 3014 ORZ - sešitek
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

256 Kč on-line

184818
**

ČSSR známky 3018-20 - Spojky
Výplatní známky - Československo - sestava známek.

28 Kč on-line

ČSSR - Letecké

186400
**

ČSSR známky L31 KH - Světlý přetisk - Vynechávky v
lepuLetecké známky - Československo - jednotlivá známka.

512 Kč on-line

184709
**

ČSSR známky PL L 34 2x
Letecké známky - Československo - jednotlivá známka

1 639 Kč on-line

184719
**

ČSSR známky PL L 34 - Skvrna na lepu nad ZP 9
Letecké známky - Československo - jednotlivá známka

738 Kč on-line

184720
**

ČSSR známky PL L 34
Letecké známky - Československo - jednotlivá známka

820 Kč on-line

186398
**

ČSSR známky PL L34
Letecké známky - Československo - jednotlivá známka.

1 024 Kč on-line

186399
**

ČSSR známky PL L34
Letecké známky - Československo - jednotlivá známka.

1 024 Kč on-line
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ČSSR - Doplatní, Novinové a Služební

184802
**

ČSSR známky DL 93xb
Doplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

390 Kč on-line

Známky a série

186408
*

Protektorát známky 7 4 bloky - Barvy - 1x vybledlá
Výplatní známky - Protektorát- jednotlivá známka.

205 Kč on-line

186409
celistvo

st

Protektorát známky 18 - Celistvost - Rotes Kreuz
Výplatní známky - Protektorát- jednotlivá známka.

1 024 Kč on-line

186406
razítkov

ané

Protektorát známky SL 1 4 Blok Dz - Rám
Služební známky - Protektorát- jednotlivá známka.

231 Kč on-line

186405
razítkov

ané

Protektorát známky SL 6 4 Blok Dz - Skvrna
Služební známky - Protektorát- jednotlivá známka.

180 Kč on-line

186407
**

Protektorát známky SL 7 Dz 1+2 - obtisky
Služební známky - Protektorát- jednotlivá známka.

205 Kč on-line

Slovensko

186373
**

Slovensko známky 4 Blok Zt - Vzor Specimen
Novinové známky - Slovensko - jednotlivá známka.

512 Kč on-line

186372
**

Slovensko známky NV 1-9 4 Bloky
Novinové známky - Slovensko - sestava známek.

922 Kč on-line
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184571 SR známkový sešitek ZZ 30
Slovenská republika - známkový sešitek

28 Kč on-line

184566 SR známkový sešitek ZZ 37
Slovenská republika - známkový sešitek

28 Kč on-line

184559 SR známkový sešitek ZZ 50
Slovenská republika - známkový sešitek

67 Kč on-line

Česká republika

184539 ČR známkový sešitek ZS 42 - Zmačkaný roh
Česká republika - známkový sešitek

17 Kč on-line

184550 ČR známkový sešitek ZS 63
Česká republika - známkový sešitek

100 Kč on-line

184551 ČR známkový sešitek ZS 64
Česká republika - známkový sešitek

100 Kč on-line

184556 ČR známkový sešitek ZSt 5
Česká republika - známkový sešitek

40 Kč on-line

Mince

176087 Sada oběžných mincí ČR 2004 - PROOF
Dárková sada oběžnýchmincí ČR vydaná Českou mincovnou v
kvalitě Proof.

1 600 Kč on-line

186034 Švýcarsko pamětní mince - 5 Franků
Švýcarsko - dekorativní pamětní mince

108 Kč on-line
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186035 Švýcarsko pamětní mince - 5 Franků
Švýcarsko - dekorativní pamětní mince

108 Kč on-line

186037 Švýcarsko pamětní mince - 5 Franků
Švýcarsko - dekorativní pamětní mince

108 Kč on-line

186040 Švýcarsko pamětní mince - 5 Franků
Švýcarsko - dekorativní pamětní mince

108 Kč on-line

186041 Švýcarsko pamětní mince - 5 Franků
Švýcarsko - dekorativní pamětní mince

108 Kč on-line

186042 Švýcarsko pamětní mince - 5 Franků
Švýcarsko - dekorativní pamětní mince

108 Kč on-line

186044 Švýcarsko pamětní mince - 5 Franků
Švýcarsko - dekorativní pamětní mince

108 Kč on-line

186045 Švýcarsko pamětní mince - 5 Franků
Švýcarsko - dekorativní pamětní mince

108 Kč on-line

186047 Švýcarsko pamětní mince - 5 Franků
Švýcarsko - dekorativní pamětní mince

108 Kč on-line

187119 Barokní most v Náměšti nad Oslavou - 5000 Kč - Běžná
kvalitaZlatá mince - Barokní most v Náměšti nad Oslavou z cyklu Mosty

12 150 Kč on-line

187129 Renesanční most ve Stříbře - 5000 Kč - Proof
Zlatá mince - Renesanční most ve Stříbře z cyklu Mosty

13 500 Kč on-line

187416 Belize 1990 1 Dollar - Stříbrná pamětní mince - Lodě
Stříbrná pamětní mince v bublince, vyšší pořizovací cena.

234 Kč on-line
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187424 Portugal 1990 100 Escudos - Stříbrná pamětní mince -
LoděStříbrná pamětní mince v bublince, vyšší pořizovací cena.

234 Kč on-line

187427 Laos 1988 50 Kip - Stříbrná pamětní mince - Lodě
Stříbrná pamětní mince v bublince, vyšší pořizovací cena.

234 Kč on-line

187428 Guinea Bissau 1991 - Stříbrná pamětní mince - Lodě
Stříbrná pamětní mince v bublince, vyšší pořizovací cena.

234 Kč on-line

187433 Vietnam 1988 100 Dong - Stříbrná pamětní mince - Lodě
Stříbrná pamětní mince v bublince, vyšší pořizovací cena.

234 Kč on-line

187436 Portugal 1989 - 100 Escudos - Stříbrná pamětní mince -
LoděStříbrná pamětní mince v bublince, vyšší pořizovací cena.

234 Kč on-line

188512 Replika stříbrného tolaru Jana Oldřicha z Eggenberga
Na lícní straně je ztvárněno poprsí vydavatele s latinským opisem:
IO . VDAL . D . G . DVX . CRV . EKEN . PRINCS, který v překladu
znamená: Jan Oldřich, z Boží milosti vévoda krumlovský, kníže z
Eggenberga. Rubovou stranu tvoří erb Jana Oldřicha z Eggenberga
v oválné kartuši, ovinutý řádem zlatého rouna, s vévodskou korunou.
Vedle rodového erbu Eggenbergů, který je umístěn jako tzv. srdeční
štítek uprostřed heraldické kompozice, tvoří erb heraldická znamení
územních celků, které tehdy drželi Eggenbergové na území českém
a slovinském – vévodství Český Krumlov, hrabství Postojná, hrabství
Ptuj a panství Radgona. Opis s titulaturou pokračuje z lícní strany:
COM . POSTON . DNS . IN . ERNHAVSN . 1629 (hrabě z Postojné,
pán na Ehrenhausenu, 1629).

<p>Stříbrná pamětní medaile 1 Oz</p>
<p>autor: Jan Lukáš </p>
<p>ražba: Česká mincovna</p>

<p>průměr: 37 mm</p>
<p>hmotnost: 31,1 g</p>
<p>ryzost: 999/1000 Ag</p>
<p>hrana: hladká s opisem</p>
<p>limit: 1 000 ks  </p>
<p>provedení: b.k. </p>
<p>emise: srpen 2013</p>

720 Kč on-line

188513 Replika stříbrného tolaru Jana Oldřicha z Eggenberga
Na lícní straně je ztvárněno poprsí vydavatele s latinským opisem:
IO . VDAL . D . G . DVX . CRV . EKEN . PRINCS, který v překladu
znamená: Jan Oldřich, z Boží milosti vévoda krumlovský, kníže z
Eggenberga. Rubovou stranu tvoří erb Jana Oldřicha z Eggenberga
v oválné kartuši, ovinutý řádem zlatého rouna, s vévodskou korunou.
Vedle rodového erbu Eggenbergů, který je umístěn jako tzv. srdeční
štítek uprostřed heraldické kompozice, tvoří erb heraldická znamení
územních celků, které tehdy drželi Eggenbergové na území českém
a slovinském – vévodství Český Krumlov, hrabství Postojná, hrabství
Ptuj a panství Radgona. Opis s titulaturou pokračuje z lícní strany:
COM . POSTON . DNS . IN . ERNHAVSN . 1629 (hrabě z Postojné,
pán na Ehrenhausenu, 1629).

<p>Stříbrná pamětní medaile 1 Oz</p>
<p>autor: Jan Lukáš </p>
<p>ražba: Česká mincovna</p>

<p>průměr: 37 mm</p>
<p>hmotnost: 31,1 g</p>
<p>ryzost: 999/1000 Ag</p>
<p>hrana: hladká s opisem</p>
<p>limit: 1 000 ks  </p>
<p>provedení: b.k. </p>
<p>emise: srpen 2013</p>

720 Kč on-line

188514 Relikvie svatého Václava I. - Stříbro - Proof
Dominantu lícní strany tvoří obraz lebky svatého Václava z profilu.
Relikvie je doplněna zlatou čelenkou, jejímž ústředním motivem je
přemyslovská orlice, zdobená ze stran malachitovými kapkami a
dalšími drahými kameny. Na nitích s čelenky visí erby, řady českých
granátů a zlaté plátky. Pro srovnání je v pozadí lebky naznačený
portrét panovníka ve stejném úhlu pohledu. Kompozici doplňují dva
erby: český lev a přemyslovská orlice. V opisu je text KNÍŽE ČESKÝ
– SVATÝ VÁCLAV a letopočty 907 – 935. 
Rubová strana zachycuje knížete v plné zbroji, se štítem a korouhví
(na štítu je opět znak Přemyslovců). V mezikruží vpravo je datum
vydání medaile a státního svátku 28. 9. 2013, který připomíná, že 28.
září 935 (podle dřívějších názorů 929) zemřel syn knížete Vratislava
I. a Drahomíry násilnou smrt v Boleslavi (dnes Staré). Vlevo od štítu
je iniciála autora medaile Jaroslava Bejvla. 

<p>Stříbrný pamětní medailon</p>
<p>autor: Jaroslav Bejvl </p>
<p>rytec: Martina Štenglová, DiS., Tomáš Lamač</p>
<p>ražba: Pražská mincovna a.s. </p>
<p>certifikát: Státní tiskárna cenin s.p. </p>
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<p>průměr: 28mm</p>
<p>hmotnost: 13 g</p>
<p>ryzost: 999/1000 Ag</p>
<p>hrana: hladká, číslovaná</p>
<p>limit provedení proof: 935 ks</p>
<p>limit provedení reverse proof: 299 ks </p>
<p>limit provedení b.k.   : 935 ks</p>
<p>limit provedení patina: 935 ks </p>
<p>emise: srpen 2013</p>

720 Kč on-line

188515 Relikvie svatého Václava I. - Patina
Dominantu lícní strany tvoří obraz lebky svatého Václava z profilu.
Relikvie je doplněna zlatou čelenkou, jejímž ústředním motivem je
přemyslovská orlice, zdobená ze stran malachitovými kapkami a
dalšími drahými kameny. Na nitích s čelenky visí erby, řady českých
granátů a zlaté plátky. Pro srovnání je v pozadí lebky naznačený
portrét panovníka ve stejném úhlu pohledu. Kompozici doplňují dva
erby: český lev a přemyslovská orlice. V opisu je text KNÍŽE ČESKÝ
– SVATÝ VÁCLAV a letopočty 907 – 935. 
Rubová strana zachycuje knížete v plné zbroji, se štítem a korouhví
(na štítu je opět znak Přemyslovců). V mezikruží vpravo je datum
vydání medaile a státního svátku 28. 9. 2013, který připomíná, že 28.
září 935 (podle dřívějších názorů 929) zemřel syn knížete Vratislava
I. a Drahomíry násilnou smrt v Boleslavi (dnes Staré). Vlevo od štítu
je iniciála autora medaile Jaroslava Bejvla. 

<p>Stříbrný pamětní medailon</p>
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<p>autor: Jaroslav Bejvl </p>
<p>rytec: Martina Štenglová, DiS., Tomáš Lamač</p>
<p>ražba: Pražská mincovna a.s. </p>
<p>certifikát: Státní tiskárna cenin s.p. </p>

<p>průměr: 28mm</p>
<p>hmotnost: 13 g</p>
<p>ryzost: 999/1000 Ag</p>
<p>hrana: hladká, číslovaná</p>
<p>limit provedení proof: 935 ks</p>
<p>limit provedení reverse proof: 299 ks </p>
<p>limit provedení b.k.   : 935 ks</p>
<p>limit provedení patina: 935 ks </p>
<p>emise: srpen 2013</p>

720 Kč on-line

188516 Relikvie svatého Václava I. - Stříbro - Běžná kvalita
Dominantu lícní strany tvoří obraz lebky svatého Václava z profilu.
Relikvie je doplněna zlatou čelenkou, jejímž ústředním motivem je
přemyslovská orlice, zdobená ze stran malachitovými kapkami a
dalšími drahými kameny. Na nitích s čelenky visí erby, řady českých
granátů a zlaté plátky. Pro srovnání je v pozadí lebky naznačený
portrét panovníka ve stejném úhlu pohledu. Kompozici doplňují dva
erby: český lev a přemyslovská orlice. V opisu je text KNÍŽE ČESKÝ
– SVATÝ VÁCLAV a letopočty 907 – 935. 
Rubová strana zachycuje knížete v plné zbroji, se štítem a korouhví
(na štítu je opět znak Přemyslovců). V mezikruží vpravo je datum
vydání medaile a státního svátku 28. 9. 2013, který připomíná, že 28.
září 935 (podle dřívějších názorů 929) zemřel syn knížete Vratislava

http://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=188515


I. a Drahomíry násilnou smrt v Boleslavi (dnes Staré). Vlevo od štítu
je iniciála autora medaile Jaroslava Bejvla. 

<p>Stříbrný pamětní medailon</p>
<p>autor: Jaroslav Bejvl </p>
<p>rytec: Martina Štenglová, DiS., Tomáš Lamač</p>
<p>ražba: Pražská mincovna a.s. </p>
<p>certifikát: Státní tiskárna cenin s.p. </p>

<p>průměr: 28mm</p>
<p>hmotnost: 13 g</p>
<p>ryzost: 999/1000 Ag</p>
<p>hrana: hladká, číslovaná</p>
<p>limit provedení proof: 935 ks</p>
<p>limit provedení reverse proof: 299 ks </p>
<p>limit provedení b.k.   : 935 ks</p>
<p>limit provedení patina: 935 ks </p>
<p>emise: srpen 2013</p>

648 Kč on-line

188517 Relikvie svatého Václava II. - Stříbro - Běžná kvalita
Dominantu lícní strany tvoří obraz lebky svatého Václava z čelního
pohledu. Lebka je doplněna zlatou čelenkou, jejímž ústředním
motivem je přemyslovská orlice, zdobená ze stran malachitovými
kapkami a dalšími drahými kameny. Na nitích z čelenky visí erby,
řady českých granátů a zlaté plátky. Obraz lebky doplňuje grafický
přemyslovský motiv, ve spodní části nahrazený textem SVATÝ
VÁCLAV a letopočty 907 a 935.
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Rubová strana zachycuje Václava s knížecí čapkou a v panovnickém
oděvu. Vlevo je ve štítu svatováclavská orlice a za hlavou panovníka
vlaje rozvinutá korouhev s ozdobnými písmeny Sv.W. V mezikruží v
dolní části vpravo a vlevo od postavy je opět datum vydání medaile a
státního svátku 28. 9. 2013. Nad letopočtem 2013 je iniciála autora
medaile Jaroslava Bejvla.
<p>Stříbrný pamětní medailon</p>
<p>autor: Jaroslav Bejvl </p>
<p>rytec: Martina Štenglová, DiS. / MgA. Miroslav Schovanec, DiS.
</p>
<p>ražba: Pražská mincovna a.s. </p>
<p>certifikát: Státní tiskárna cenin s.p. </p>
<p>průměr: 28mm</p>
<p>hmotnost: 13 g</p>
<p>ryzost: 999/1000 Ag</p>
<p>hrana: hladká, číslovaná</p>
<p>limit provedení proof: 935 ks</p>
<p>limit provedení reverse proof: 299 ks </p>
<p>limit provedení b.k.   : 935 ks</p>
<p>limit provedení patina: 935 ks </p>
<p>emise: srpen 2013</p>
<p>emise reverse proof: září 2014</p>

648 Kč on-line
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188518 Relikvie svatého Václava II. - Patina
Dominantu lícní strany tvoří obraz lebky svatého Václava z čelního
pohledu. Lebka je doplněna zlatou čelenkou, jejímž ústředním
motivem je přemyslovská orlice, zdobená ze stran malachitovými
kapkami a dalšími drahými kameny. Na nitích z čelenky visí erby,
řady českých granátů a zlaté plátky. Obraz lebky doplňuje grafický
přemyslovský motiv, ve spodní části nahrazený textem SVATÝ
VÁCLAV a letopočty 907 a 935.
Rubová strana zachycuje Václava s knížecí čapkou a v panovnickém
oděvu. Vlevo je ve štítu svatováclavská orlice a za hlavou panovníka
vlaje rozvinutá korouhev s ozdobnými písmeny Sv.W. V mezikruží v
dolní části vpravo a vlevo od postavy je opět datum vydání medaile a
státního svátku 28. 9. 2013. Nad letopočtem 2013 je iniciála autora
medaile Jaroslava Bejvla.
<p>Stříbrný pamětní medailon</p>
<p>autor: Jaroslav Bejvl </p>
<p>rytec: Martina Štenglová, DiS. / MgA. Miroslav Schovanec, DiS.
</p>
<p>ražba: Pražská mincovna a.s. </p>
<p>certifikát: Státní tiskárna cenin s.p. </p>
<p>průměr: 28mm</p>
<p>hmotnost: 13 g</p>
<p>ryzost: 999/1000 Ag</p>
<p>hrana: hladká, číslovaná</p>
<p>limit provedení proof: 935 ks</p>
<p>limit provedení reverse proof: 299 ks </p>
<p>limit provedení b.k.   : 935 ks</p>
<p>limit provedení patina: 935 ks </p>
<p>emise: srpen 2013</p>
<p>emise reverse proof: září 2014</p>

720 Kč on-line

188519 Relikvie svatého Václava II. - Stříbro - proof
Dominantu lícní strany tvoří obraz lebky svatého Václava z čelního
pohledu. Lebka je doplněna zlatou čelenkou, jejímž ústředním
motivem je přemyslovská orlice, zdobená ze stran malachitovými
kapkami a dalšími drahými kameny. Na nitích z čelenky visí erby,
řady českých granátů a zlaté plátky. Obraz lebky doplňuje grafický
přemyslovský motiv, ve spodní části nahrazený textem SVATÝ
VÁCLAV a letopočty 907 a 935.
Rubová strana zachycuje Václava s knížecí čapkou a v panovnickém
oděvu. Vlevo je ve štítu svatováclavská orlice a za hlavou panovníka
vlaje rozvinutá korouhev s ozdobnými písmeny Sv.W. V mezikruží v
dolní části vpravo a vlevo od postavy je opět datum vydání medaile a
státního svátku 28. 9. 2013. Nad letopočtem 2013 je iniciála autora
medaile Jaroslava Bejvla.
<p>Stříbrný pamětní medailon</p>
<p>autor: Jaroslav Bejvl </p>
<p>rytec: Martina Štenglová, DiS. / MgA. Miroslav Schovanec, DiS.
</p>
<p>ražba: Pražská mincovna a.s. </p>
<p>certifikát: Státní tiskárna cenin s.p. </p>
<p>průměr: 28mm</p>
<p>hmotnost: 13 g</p>
<p>ryzost: 999/1000 Ag</p>
<p>hrana: hladká, číslovaná</p>
<p>limit provedení proof: 935 ks</p>
<p>limit provedení reverse proof: 299 ks </p>
<p>limit provedení b.k.   : 935 ks</p>
<p>limit provedení patina: 935 ks </p>
<p>emise: srpen 2013</p>
<p>emise reverse proof: září 2014</p>

720 Kč on-line

188520 Svatováclavské dukáty - 2 dukát 2013 - Stříbro - Běžná
kvalitaSvatý Václav na dukátech - Legendární kníže Václav se stal zřejmě
nevyobrazovanější historickou postavou na českých mincích,
medailích ale například i pečetidlech. Jeho podobizna se začala
pravidelně objevovat už na denárech z dob knížete Jaromíra (1004 –
1012. Jako jezdec na koni započal být Václav zobrazován za vlády
Vladislava II. (1140–1172), později slávu světce šířily zlaté dukáty.
Jezdecká podobizna svatého Václava, doplněná textem "Svatý
Václave, nedej zahynout nám i budoucím," ostatně zdobí i
současnou českou dvacetikorunu.

Ke znovuoživení svatováclavského kultu u nás došlo brzy po
rozpadu rakousko-uherské monarchie a vzniku Československé
republiky. Prvorepublikové Svatováclavské dukáty byly první zlaté
mince Československa. Jednalo se o obchodní mince, které stejně
jako medaile neměly stanovenu nominální hodnotu. Vydání prvního
svatováclavského dukátu se setkalo s velkým zájmem
československé veřejnosti a jen těch nejmenších, jednodukátů, bylo
v letech 1923-1939 prodáno na čtyři sta tisíc. V období ohraničeném
lety 1929 - 1939 byla ražba rozšířena i o větší pěti a desetidukáty.
Tyto ražby získaly oblibu po celém světě, a tak není divu, že se
svatováclavské dukáty razily pro účely mezinárodního obchodu i v
roce 1951 a dodnes jsou vysoce ceněny.

V roce 1923 se dukát se svatým Václavem prodával za tržní cenu
120 korun a byl oblíbeným dárkem k nejrůznějším příležitostem.
Dnes se cena těchto historických mincí pohybuje od 6000 do 9000
Kč, dle zachovalosti a ročníku. Ty nejvzácnější se pak dají získat
pouze dražbou na aukcích.

Na tradici těchto dukátů navazují i současné ražby. Předlohu
jednodukátu z produkce společnosti Zlaté mince – Numismatika
vytvořil akademický sochař a medailér Vladimír Oppl.

<p>Stříbrný odražek 2 dukátu</p>
<p>autor: ak. soch. Vladimír Oppl </p>
<p>rytec: Tomáš Lamač / MgA. Miroslav Schovanec, DiS. </p>
<p>ražba: Pražská mincovna a.s. </p>
<p>certifikát: Státní tiskárna cenin s.p. </p>

<p>průměr: 25 mm</p>
<p>hmotnost: 8 g</p>
<p>ryzost: 999/1000 Ag</p>
<p>hrana: hladká</p>
<p>emise 2013: limit š.k.: 6000 ks, limit b.k.: 500 ks, limit patina: 500
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ks</p>

360 Kč on-line

188521 Relikvie svatého Václava I. - Patina - 37 mm
Dominantu lícní strany tvoří obraz lebky svatého Václava z profilu.
Relikvie je doplněna zlatou čelenkou, jejímž ústředním motivem je
přemyslovská orlice, zdobená ze stran malachitovými kapkami a
dalšími drahými kameny. Na nitích s čelenky visí erby, řady českých
granátů a zlaté plátky. Pro srovnání je v pozadí lebky naznačený
portrét panovníka ve stejném úhlu pohledu. Kompozici doplňují dva
erby: český lev a přemyslovská orlice. V opisu je text KNÍŽE ČESKÝ
– SVATÝ VÁCLAV a letopočty 907 – 935. 

Rubová strana zachycuje knížete v plné zbroji, se štítem a korouhví
(na štítu je opět znak Přemyslovců). V mezikruží vpravo je datum
vydání medaile a státního svátku 28. 9. 2013, který připomíná, že 28.
září 935 (podle dřívějších názorů 929) zemřel syn knížete Vratislava
I. a Drahomíry násilnou smrt v Boleslavi (dnes Staré). Vlevo od štítu
je iniciála autora medaile Jaroslava Bejvla.
<p>Stříbrný pamětní medailon 1Oz</p>
<p>autor: Jaroslav Bejvl</p>
<p>rytec: Alžběta Slámová, DiS., Tomáš Lamač</p>
<p>ražba: Pražská mincovna a.s. </p>
<p>certifikát: Státní tiskárna cenin s.p. </p>

<p>průměr: 37mm</p>
<p>hmotnost: 31,1 g</p>
<p>ryzost: 999/1000 Ag</p>
<p>hrana: hladká, číslovaná</p>
<p>náklad provedení proof: 99 ks </p>
<p>limit provedení reverse proof: 99 ks </p>
<p>náklad provedení b.k.   : 99 ks</p>
<p>náklad provedení patina: 99 ks </p>
<p>emise: září 2013</p>
 

1 800 Kč on-line

188522 Relikvie svatého Václava I. - Stříbro - Běžná kvalita - 37
mmDominantu lícní strany tvoří obraz lebky svatého Václava z profilu.
Relikvie je doplněna zlatou čelenkou, jejímž ústředním motivem je
přemyslovská orlice, zdobená ze stran malachitovými kapkami a
dalšími drahými kameny. Na nitích s čelenky visí erby, řady českých
granátů a zlaté plátky. Pro srovnání je v pozadí lebky naznačený
portrét panovníka ve stejném úhlu pohledu. Kompozici doplňují dva
erby: český lev a přemyslovská orlice. V opisu je text KNÍŽE ČESKÝ
– SVATÝ VÁCLAV a letopočty 907 – 935. 

Rubová strana zachycuje knížete v plné zbroji, se štítem a korouhví
(na štítu je opět znak Přemyslovců). V mezikruží vpravo je datum
vydání medaile a státního svátku 28. 9. 2013, který připomíná, že 28.
září 935 (podle dřívějších názorů 929) zemřel syn knížete Vratislava
I. a Drahomíry násilnou smrt v Boleslavi (dnes Staré). Vlevo od štítu
je iniciála autora medaile Jaroslava Bejvla.
<p>Stříbrný pamětní medailon 1Oz</p>
<p>autor: Jaroslav Bejvl</p>
<p>rytec: Alžběta Slámová, DiS., Tomáš Lamač</p>
<p>ražba: Pražská mincovna a.s. </p>
<p>certifikát: Státní tiskárna cenin s.p. </p>

<p>průměr: 37mm</p>
<p>hmotnost: 31,1 g</p>
<p>ryzost: 999/1000 Ag</p>
<p>hrana: hladká, číslovaná</p>
<p>náklad provedení proof: 99 ks </p>
<p>limit provedení reverse proof: 99 ks </p>
<p>náklad provedení b.k.   : 99 ks</p>
<p>náklad provedení patina: 99 ks </p>
<p>emise: září 2013</p>
 

1 800 Kč on-line

188523 Relikvie svatého Václava II. - Stříbro - Běžná kvalita - 37
mmDominantu lícní strany tvoří obraz lebky svatého Václava z čelního
pohledu. Lebka je doplněna zlatou čelenkou, jejímž ústředním
motivem je přemyslovská orlice, zdobená ze stran malachitovými
kapkami a dalšími drahými kameny. Na nitích z čelenky visí erby,
řady českých granátů a zlaté plátky. Obraz lebky doplňuje grafický
přemyslovský motiv, ve spodní části nahrazený textem SVATÝ
VÁCLAV a letopočty 907 a 935.
Rubová strana zachycuje Václava s knížecí čapkou a v panovnickém
oděvu. Vlevo je ve štítu svatováclavská orlice a za hlavou panovníka
vlaje rozvinutá korouhev s ozdobnými písmeny Sv.W. V mezikruží v
dolní části vpravo a vlevo od postavy je opět datum vydání medaile a
státního svátku 28. 9. 2013. Nad letopočtem 2013 je iniciála autora
medaile Jaroslava Bejvla.
<p>Stříbrný pamětní medailon 1Oz</p>
<p>autor: Jaroslav Bejvl</p>
<p>rytec: Alžběta Slámová, DiS., Tomáš Lamač</p>
<p>ražba: Pražská mincovna a.s. </p>
<p>certifikát: Státní tiskárna cenin s.p. </p>

<p>průměr: 37mm</p>
<p>hmotnost: 31,1 g</p>
<p>ryzost: 999/1000 Ag</p>
<p>hrana: hladká, číslovaná</p>
<p>náklad provedení proof: 99 ks </p>
<p>limit provedení reverse proof: 99 ks </p>
<p>náklad provedení b.k.   : 99 ks</p>
<p>náklad provedení patina: 99 ks </p>
<p>emise: září 2013</p>

1 800 Kč on-line

188526 Relikvie svatého Václava II. - Patina - 37 mm
Dominantu lícní strany tvoří obraz lebky svatého Václava z čelního
pohledu. Lebka je doplněna zlatou čelenkou, jejímž ústředním
motivem je přemyslovská orlice, zdobená ze stran malachitovými
kapkami a dalšími drahými kameny. Na nitích z čelenky visí erby,
řady českých granátů a zlaté plátky. Obraz lebky doplňuje grafický
přemyslovský motiv, ve spodní části nahrazený textem SVATÝ
VÁCLAV a letopočty 907 a 935.
Rubová strana zachycuje Václava s knížecí čapkou a v panovnickém
oděvu. Vlevo je ve štítu svatováclavská orlice a za hlavou panovníka
vlaje rozvinutá korouhev s ozdobnými písmeny Sv.W. V mezikruží v
dolní části vpravo a vlevo od postavy je opět datum vydání medaile a
státního svátku 28. 9. 2013. Nad letopočtem 2013 je iniciála autora
medaile Jaroslava Bejvla.
<p>Stříbrný pamětní medailon 1Oz</p>
<p>autor: Jaroslav Bejvl</p>
<p>rytec: Alžběta Slámová, DiS., Tomáš Lamač</p>
<p>ražba: Pražská mincovna a.s. </p>
<p>certifikát: Státní tiskárna cenin s.p. </p>

<p>průměr: 37mm</p>
<p>hmotnost: 31,1 g</p>
<p>ryzost: 999/1000 Ag</p>
<p>hrana: hladká, číslovaná</p>
<p>náklad provedení proof: 99 ks </p>
<p>limit provedení reverse proof: 99 ks </p>

http://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=188520
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<p>náklad provedení b.k.   : 99 ks</p>
<p>náklad provedení patina: 99 ks </p>
<p>emise: září 2013</p>

1 800 Kč on-line

188527 Relikvie svatého Václava II. - Sříbro - Proof - 37 mm
Dominantu lícní strany tvoří obraz lebky svatého Václava z čelního
pohledu. Lebka je doplněna zlatou čelenkou, jejímž ústředním
motivem je přemyslovská orlice, zdobená ze stran malachitovými
kapkami a dalšími drahými kameny. Na nitích z čelenky visí erby,
řady českých granátů a zlaté plátky. Obraz lebky doplňuje grafický
přemyslovský motiv, ve spodní části nahrazený textem SVATÝ
VÁCLAV a letopočty 907 a 935.
Rubová strana zachycuje Václava s knížecí čapkou a v panovnickém
oděvu. Vlevo je ve štítu svatováclavská orlice a za hlavou panovníka
vlaje rozvinutá korouhev s ozdobnými písmeny Sv.W. V mezikruží v
dolní části vpravo a vlevo od postavy je opět datum vydání medaile a
státního svátku 28. 9. 2013. Nad letopočtem 2013 je iniciála autora
medaile Jaroslava Bejvla.
<p>Stříbrný pamětní medailon 1Oz</p>
<p>autor: Jaroslav Bejvl</p>
<p>rytec: Alžběta Slámová, DiS., Tomáš Lamač</p>
<p>ražba: Pražská mincovna a.s. </p>
<p>certifikát: Státní tiskárna cenin s.p. </p>

<p>průměr: 37mm</p>
<p>hmotnost: 31,1 g</p>

http://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=188526


<p>ryzost: 999/1000 Ag</p>
<p>hrana: hladká, číslovaná</p>
<p>náklad provedení proof: 99 ks </p>
<p>limit provedení reverse proof: 99 ks </p>
<p>náklad provedení b.k.   : 99 ks</p>
<p>náklad provedení patina: 99 ks </p>
<p>emise: září 2013</p>

1 800 Kč on-line

188528 Kostnice Sedlec - Stříbro - Běžná kvalita - 37 mm
KOSTNICE SEDLEC

Uprostřed hřbitova v Sedlci stojí kostelík Všech svatých, v jehož
spodní kapli najdeme unikátní kostnici. Výzdoba je tvořena téměř
výhradně lidskými kostmi, které byly původně poloslepým mnichem
srovnávány do pyramid. Když po Josefinských reformách koupili
majetek Sedleckého kláštera Schwarzenbergové, dostal interiér
kostnice svou nynější podobu. Autorem unikátní výzdoby z lidských
kostí se stal řezbář František Rint. Raritou je zdejší mohutný lustr
zhotovený z lidských kostí, stejně jako kalichy, kříž, monstrance
nebo schwarzenbergský erb. Podle odhadu je výzdoba v sedlecké
kostnici tvořena ostatky asi 40 000 lidí. 

Každý den se tu sejdou stovky kostlivců, kteří tu zvědavě chrastí z
místa na místo a hledí udiveně na své vkusně porovnané kolegy.
Tak nějak to vypadá pod rentgenem věčnosti. 

http://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=188527


Toto dílo vzniklo, aby připomínalo pomíjejícnost lidského života a
fakt smrti. Lidské kosti, symbolizují zástupy těch, kteří stojí před
Božím trůnem, a nikdo je nedokáže sečíst. Smrt mezi lidmi nečiní
žádné rozdíly.

MEMENTO MORI
Již staří Římané přišli s rčením: „Memento mori.“ – „Pamatuj na
smrt.“ Tuto větičku používali při oslavách bitevních vítězství. Římský
generál jel obvykle ulicemi oslavován davy kolemstojících. Za ním
stál otrok, který generálovi připomínal: „Memento mori!“ „Přestože jsi
dnes oslavován, stále zůstáváš smrtelníkem.“ Upomínal jej tím ke
kajícnosti a pokoře. 

CARPE DIEM
Carpe diem je latinské rčení, které poprvé použil římský básník
Horatius v první knize sbírky Ódy (Carmina), část XI. Do češtiny jej
lze přeložit jako „využij dne“. Je vysvětlován jako varování. Vyzývá k
maximálnímu využití aktuálních příležitostí, protože čas ubíhá jedním
směrem a je zakončen naší smrtí.
<p>Stříbrná pamětní medaile 1 Oz</p>
<p>autor: Miroslav Kovářík</p>
<p>rytec: Tomáš Lamač </p>
<p>certifikát: Státní tiskárna cenin s.p. </p>
<p>průměr: 37 mm</p>
<p>hmotnost: 31.1 g</p>
<p>ryzost: 999/1000 Ag</p>
<p>hrana: hladká</p>
<p>limit provedení proof: 999 ks</p>
<p>limit provedení reverse proof: 111 ks</p>
<p>limit provedení b.k.: 666 ks </p>
<p>limit provedení patina: 666 ks </p>
<p>emise: červen 2013</p>

1 224 Kč on-line

188529 Relikvie svatého Václava I. - Měď - 37 mm
Dominantu lícní strany tvoří obraz lebky svatého Václava z profilu.
Relikvie je doplněna zlatou čelenkou, jejímž ústředním motivem je
přemyslovská orlice, zdobená ze stran malachitovými kapkami a
dalšími drahými kameny. Na nitích s čelenky visí erby, řady českých
granátů a zlaté plátky. Pro srovnání je v pozadí lebky naznačený
portrét panovníka ve stejném úhlu pohledu. Kompozici doplňují dva
erby: český lev a přemyslovská orlice. V opisu je text KNÍŽE ČESKÝ
– SVATÝ VÁCLAV a letopočty 907 – 935. 

Rubová strana zachycuje knížete v plné zbroji, se štítem a korouhví
(na štítu je opět znak Přemyslovců). V mezikruží vpravo je datum

http://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=188528


vydání medaile a státního svátku 28. 9. 2013, který připomíná, že 28.
září 935 (podle dřívějších názorů 929) zemřel syn knížete Vratislava
I. a Drahomíry násilnou smrt v Boleslavi (dnes Staré). Vlevo od štítu
je iniciála autora medaile Jaroslava Bejvla.
<p>Stříbrný pamětní medailon 1Oz</p>
<p>autor: Jaroslav Bejvl</p>
<p>rytec: Alžběta Slámová, DiS., Tomáš Lamač</p>
<p>ražba: Pražská mincovna a.s. </p>
<p>certifikát: Státní tiskárna cenin s.p. </p>

<p>průměr: 37mm</p>
<p>hmotnost: 31,1 g</p>

 

123 Kč on-line

188530 Relikvie svatého Václava II. - Měď - 37 mm
Dominantu lícní strany tvoří obraz lebky svatého Václava z čelního
pohledu. Lebka je doplněna zlatou čelenkou, jejímž ústředním
motivem je přemyslovská orlice, zdobená ze stran malachitovými
kapkami a dalšími drahými kameny. Na nitích z čelenky visí erby,
řady českých granátů a zlaté plátky. Obraz lebky doplňuje grafický
přemyslovský motiv, ve spodní části nahrazený textem SVATÝ
VÁCLAV a letopočty 907 a 935.

http://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=188529


Rubová strana zachycuje Václava s knížecí čapkou a v panovnickém
oděvu. Vlevo je ve štítu svatováclavská orlice a za hlavou panovníka
vlaje rozvinutá korouhev s ozdobnými písmeny Sv.W. V mezikruží v
dolní části vpravo a vlevo od postavy je opět datum vydání medaile a
státního svátku 28. 9. 2013. Nad letopočtem 2013 je iniciála autora
medaile Jaroslava Bejvla.
<p>Stříbrný pamětní medailon 1Oz</p>
<p>autor: Jaroslav Bejvl</p>
<p>rytec: Alžběta Slámová, DiS., Tomáš Lamač</p>
<p>ražba: Pražská mincovna a.s. </p>
<p>certifikát: Státní tiskárna cenin s.p. </p>

<p>průměr: 37mm</p>
<p>hmotnost: 31,1 g</p>

123 Kč on-line
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188531 Relikvie svatého Václava I. - Stříbro - Proof - 37 mm
Dominantu lícní strany tvoří obraz lebky svatého Václava z profilu.
Relikvie je doplněna zlatou čelenkou, jejímž ústředním motivem je
přemyslovská orlice, zdobená ze stran malachitovými kapkami a
dalšími drahými kameny. Na nitích s čelenky visí erby, řady českých
granátů a zlaté plátky. Pro srovnání je v pozadí lebky naznačený
portrét panovníka ve stejném úhlu pohledu. Kompozici doplňují dva
erby: český lev a přemyslovská orlice. V opisu je text KNÍŽE ČESKÝ
– SVATÝ VÁCLAV a letopočty 907 – 935. 

Rubová strana zachycuje knížete v plné zbroji, se štítem a korouhví
(na štítu je opět znak Přemyslovců). V mezikruží vpravo je datum
vydání medaile a státního svátku 28. 9. 2013, který připomíná, že 28.
září 935 (podle dřívějších názorů 929) zemřel syn knížete Vratislava
I. a Drahomíry násilnou smrt v Boleslavi (dnes Staré). Vlevo od štítu
je iniciála autora medaile Jaroslava Bejvla.
<p>Stříbrný pamětní medailon 1Oz</p>
<p>autor: Jaroslav Bejvl</p>
<p>rytec: Alžběta Slámová, DiS., Tomáš Lamač</p>
<p>ražba: Pražská mincovna a.s. </p>
<p>certifikát: Státní tiskárna cenin s.p. </p>

<p>průměr: 37mm</p>
<p>hmotnost: 31,1 g</p>
<p>ryzost: 999/1000 Ag</p>
<p>hrana: hladká, číslovaná</p>
<p>náklad provedení proof: 99 ks </p>
<p>limit provedení reverse proof: 99 ks </p>
<p>náklad provedení b.k.   : 99 ks</p>
<p>náklad provedení patina: 99 ks </p>
<p>emise: září 2013</p>
 

1 800 Kč on-line

188532 Stříbrná mince - Dekameron
Dekameron
K sedmistému výročí narození italského renesančního básníka,
novelisty a zakladatele italské umělecké prózy Giovanniho
Boccaccia vychází cyklus deseti medailí ? Dekameron. 
Dekameron je soubor sta novel sestávající z deseti částí
vyprávěných deseti mladými lidmi na útěku před morem. V rámci
řady 10 medailí vyjdou dvě emise ročně, z nichž každá popíše jeden
z příběhů. 
Den druhý popisuje příběh Boloňského kupce Rinalda, který na
cestě narazil na lupiče, se kterými se, netuše, že jsou lupiči, dal do
řeči. Okraden zůstal v noci a mrazu, a tak hledal přístřeší. Našel
příbytek u vdovy, která marně čekala na svého milence. Rinaldo se jí
líbil, pohostila ho a ráno mu dala ošacení, peníze a ukázala mu
cestu. Toho večera byli lupiči zadrženi, Rinaldovi se vrátilo vše, o co
přišel a mohl se vrátit domů. Motiv averzní strany poukazuje na
příběh, jak ze z bohatého kupce stal chudý, ale vše mu bylo
navráceno. Na reverzní straně, která je společná pro celou sérii, je
vyobrazen G. Boccaccio. V pozadí se nachází radnice v Certaldu a
dům, kde spisovatel žil a tvořil. 
Limitovaný náklad 500 kusů.
<p>Stříbrná pamětní medaile 1 Oz</p>
<p>autor: ak. soch. Vladimír Oppl</p>
<p>rytec: MgA. Miroslav Schovanec, DiS. </p>
<p>ražba: Česká mincovna</p>
<p>průměr: 37 mm</p>
<p>hmotnost: 31,1 g</p>
<p>ryzost: 999/1000 Ag</p>
<p>hrana: hladká s opisem</p>
<p>limit: 500 ks  </p>
<p>provedení: proof </p>
<p>emise: září 2013</p>

648 Kč on-line

188533 Stříbrná mince - Replika jezdecké pečeti Markraběte
Jošta standMimořádné krásný a ojedinělý typ pečeti
Krásná replika pečeti Jošta Lucemburského (1351–1411),
markraběte moravského a braniborského, zvoleného krále římského.
Byl synem moravského markraběte Jana Jindřicha (mladšího bratra
Karla IV.). Po otcově smrti roku 1375 se ujal vlády na Moravě, část
území připadla jeho mladšímu bratru Prokopovi. Jošt měl pověst
zchytralého, ziskuchtivého, ale také nejučenějšího knížete svého
věku, kterému se dařilo v získávání území. Byl posledním
samostatným moravským markrabím z rodu Lucemburků. 

Na averzní straně se nachází motiv z okrouhlé jednostranné pečeti,
kterou Jošt Lucemburský pečetil markraběcí listiny. V pečetním poli
je vpravo hledící korunovaná moravská orlice. Opis tvořený textem s
* iodoci * dei * gracia * ma_rchionis * et * domini * moravie * je
sevřený mezi dvěma provazci. 
Reverzní strana medaile je tvořena pečetním polem damaskovaném
liliemi s obrněným jezdcem sedícím na koni. Obrněnec drží v pravici
tasený meč spojený řetězem s jeho tělem, v levici koňskou uzdu. Na
levici má navlečený štít s nekorunovanou moravskou orlicí hledící
vpravo. Nad hrncovitou přilbou jezdce je klenot v podobě složeného
orlího křídla. Okraj pečetního pole je zdobený liliovitými výběžky
směřujícími dovnitř pole. Jednotlivá slova textu legendy jsou
oddělena stylizovanými květy růže: .sigillum . iod_oci : di.II . gracia.
ma_rchionis. II . et. d_omini: morauie . II . 

Limitovaný náklad 1 000 kusů.

<p>Stříbrná pamětní medaile</p>
<p>autor: Jan Lukáš </p>
<p>rytec: Lubomír Lietava</p>
<p>ražba: Česká mincovna</p>

<p>průměr: 40 mm</p>
<p>hmotnost: 29 g</p>
<p>ryzost: 999/1000 Ag</p>
<p>hrana: hladká</p>
<p>limit: 1 000 ks  </p>
<p>provedení: b.k. </p>
<p>emise: červenec 2013</p>

648 Kč on-line

188534 Mosazná medaile Markraběte Jošta stand
Portrét nejstaršího člena poslední generace Lucemburků
Medaile Jošta Lucemburského (1351–1411), markraběte
moravského a braniborského, zvoleného krále římského, nejstaršího
syna moravského markraběte Jana Jindřicha. 
Jošt byl muž vysokých ambicí, který se ujal markrabského úřadu po
smrti Karla IV. (1378). Dovedl shromáždit finanční prostředky,
kupovat země i úřady a jít za svými mocenskými cíli, stal se
historicky nejvýznamnějším moravským markrabětem jak v
politickém, tak v kulturním smyslu. Roku 1410 kandidoval na krále
Svaté říše římské. Kurfiřti zvolili za římského krále Zikmunda.
Protože však nedostal potřebnou většinu hlasů, volba byla
zopakována a své hlasy dali Joštovi. Z titulu římského krále se však
Jošt těšil jen krátce, od října 1410 do ledna 1411, kdy zemřel na
brněnském Špilberku. 
Jošt obnovil brněnskou mincovnu a po celou dobu vlády razil vlastní
mince, včetně omezené emise dukátů. 
Na averzní straně medaile se nachází dobový portrét markraběte
Jošta doplněný motivem nejstarší markraběcí orlice a jménem s
letopočty v opisu. Dominantou reverzní stany je rodový znak
markraběte Jošta. 

Limitovaný náklad 500 kusů.

216 Kč on-line

188535 Svatováclavské dukáty - 10 dukát 2013  Běžná kvalita
<p>Stříbrný odražek 10ti dukátu</p>
<p>autor: ak. soch. Vladimír Oppl </p>
<p>rytec: Tomáš Lamač / MgA. Miroslav Schovanec, DiS. </p>
<p>ražba: Pražská mincovna a.s. </p>
<p>certifikát: Státní tiskárna cenin s.p. </p>

<p>průměr: 42 mm</p>
<p>hmotnost: 31,1 g</p>
<p>ryzost: 999/1000 Ag</p>
<p>hrana: hladká, číslovaná</p>
<p>emise 2013: limit š.k.: 3000 ks, limit b.k.: 500 ks, limit patina: 500
ks</p>
<p>emise 2014: limit š.k.: 250 ks, limit b.k.: 100 ks, limit patina: 100
ks</p>
<p>emise 2015: limit š.k.: 250 ks, limit b.k.: 100 ks, limit patina: 100
ks   </p>
<p>emise 2016: limit š.k.: 2000 ks, limit b.k.: 100 ks, limit patina: 100
ks  </p> 
<p>emise 2017: limit š.k.: 2000 ks, limit b.k.: 100 ks, limit patina: 100
ks </p>  
<p>emise 2018: limit š.k.: 2000 ks, limit b.k.: 100 ks, limit patina: 100
ks </p>  

2 052 Kč on-line

188536 Svatováclavské dukáty - 10 dukát 2013  Patina
<p>Stříbrný odražek 10ti dukátu</p>
<p>autor: ak. soch. Vladimír Oppl </p>
<p>rytec: Tomáš Lamač / MgA. Miroslav Schovanec, DiS. </p>
<p>ražba: Pražská mincovna a.s. </p>
<p>certifikát: Státní tiskárna cenin s.p. </p>

<p>průměr: 42 mm</p>
<p>hmotnost: 31,1 g</p>
<p>ryzost: 999/1000 Ag</p>
<p>hrana: hladká, číslovaná</p>
<p>emise 2013: limit š.k.: 3000 ks, limit b.k.: 500 ks, limit patina: 500
ks</p>
<p>emise 2014: limit š.k.: 250 ks, limit b.k.: 100 ks, limit patina: 100
ks</p>
<p>emise 2015: limit š.k.: 250 ks, limit b.k.: 100 ks, limit patina: 100
ks   </p>
<p>emise 2016: limit š.k.: 2000 ks, limit b.k.: 100 ks, limit patina: 100
ks  </p> 
<p>emise 2017: limit š.k.: 2000 ks, limit b.k.: 100 ks, limit patina: 100
ks </p>  
<p>emise 2018: limit š.k.: 2000 ks, limit b.k.: 100 ks, limit patina: 100
ks </p>  

2 052 Kč on-line

188537 Relikvie svatého Václava I. - Zlato - Proof
Dominantu lícní strany tvoří obraz lebky svatého Václava z profilu.
Relikvie je doplněna zlatou čelenkou, jejímž ústředním motivem je
přemyslovská orlice, zdobená ze stran malachitovými kapkami a
dalšími drahými kameny. Na nitích s čelenky visí erby, řady českých
granátů a zlaté plátky. Pro srovnání je v pozadí lebky naznačený
portrét panovníka ve stejném úhlu pohledu. Kompozici doplňují dva
erby: český lev a přemyslovská orlice. V opisu je text KNÍŽE ČESKÝ
– SVATÝ VÁCLAV a letopočty 907 – 935. 
Rubová strana zachycuje knížete v plné zbroji, se štítem a korouhví
(na štítu je opět znak Přemyslovců). V mezikruží vpravo je datum
vydání medaile a státního svátku 28. 9. 2013, který připomíná, že 28.
září 935 (podle dřívějších názorů 929) zemřel syn knížete Vratislava
I. a Drahomíry násilnou smrt v Boleslavi (dnes Staré). Vlevo od štítu
je iniciála autora medaile Jaroslava Bejvla. 

<p>Zlatý pamětní medailon 1/2 Oz</p>  
<p>autor: Jaroslav Bejvl</p>  
<p>rytec: Martina Štenglová, DiS., Tomáš Lamač</p>  
<p>ražba: Pražská mincovna a.s. </p>  
<p>certifikát: Státní tiskárna cenin s.p. </p>  
<p>průměr: 28mm</p>  
<p>hmotnost: 15,56 g</p>  
<p>ryzost: 999,9/1000 Au</p>  
<p>hrana: hladká, číslovaná</p>  
<p>náklad provedení proof: 19 ks</p>  

http://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=188531
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<p>limit provedení reverse proof: 10 ks  </p>  
<p>náklad provedení b.k.   : 19 ks</p>  
<p>emise: září 2013</p>  
<p>emise reverse proof: září 2014</p>  

13 680 Kč on-line

188538 Relikvie svatého Václava II. - Zlato - Proof
Dominantu lícní strany tvoří obraz lebky svatého Václava z čelního
pohledu. Lebka je doplněna zlatou čelenkou, jejímž ústředním
motivem je přemyslovská orlice, zdobená ze stran malachitovými
kapkami a dalšími drahými kameny. Na nitích z čelenky visí erby,
řady českých granátů a zlaté plátky. Obraz lebky doplňuje grafický
přemyslovský motiv, ve spodní části nahrazený textem SVATÝ
VÁCLAV a letopočty 907 a 935.
Rubová strana zachycuje Václava s knížecí čapkou a v panovnickém
oděvu. Vlevo je ve štítu svatováclavská orlice a za hlavou panovníka
vlaje rozvinutá korouhev s ozdobnými písmeny Sv.W. V mezikruží v
dolní části vpravo a vlevo od postavy je opět datum vydání medaile a
státního svátku 28. 9. 2013. Nad letopočtem 2013 je iniciála autora
medaile Jaroslava Bejvla.

<p>Zlatý pamětní medailon 1/2 Oz</p>  
<p>autor: Jaroslav Bejvl</p>  
<p>rytec: MgA. Miroslav Schovanec, DiS. / Martina Štenglová, DiS.
</p>  
<p>ražba: Pražská mincovna a.s. </p>  
<p>certifikát: Státní tiskárna cenin s.p. </p>  

http://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=188537


<p>průměr: 28mm</p>  
<p>hmotnost: 15,56 g</p>  
<p>ryzost: 999,9/1000 Au</p>  
<p>hrana: hladká, číslovaná</p>  
<p>náklad provedení proof: 19 ks</p>  
<p>limit provedení reverse proof: 10 ks  </p>  
<p>náklad provedení b.k.   : 19 ks</p>  
<p>emise: září 2013</p>  
<p>emise reverse proof: září 2014</p>  

13 680 Kč on-line

188539 Relikvie svatého Václava I. - Zlato - Proof
Dominantu lícní strany tvoří obraz lebky svatého Václava z profilu.
Relikvie je doplněna zlatou čelenkou, jejímž ústředním motivem je
přemyslovská orlice, zdobená ze stran malachitovými kapkami a
dalšími drahými kameny. Na nitích s čelenky visí erby, řady českých
granátů a zlaté plátky. Pro srovnání je v pozadí lebky naznačený
portrét panovníka ve stejném úhlu pohledu. Kompozici doplňují dva
erby: český lev a přemyslovská orlice. V opisu je text KNÍŽE ČESKÝ
– SVATÝ VÁCLAV a letopočty 907 – 935. 
Rubová strana zachycuje knížete v plné zbroji, se štítem a korouhví
(na štítu je opět znak Přemyslovců). V mezikruží vpravo je datum
vydání medaile a státního svátku 28. 9. 2013, který připomíná, že 28.
září 935 (podle dřívějších názorů 929) zemřel syn knížete Vratislava
I. a Drahomíry násilnou smrt v Boleslavi (dnes Staré). Vlevo od štítu
je iniciála autora medaile Jaroslava Bejvla. 

<p>Zlatý pamětní medailon 1/2 Oz</p>  

http://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=188538


<p>autor: Jaroslav Bejvl</p>  
<p>rytec: Martina Štenglová, DiS., Tomáš Lamač</p>  
<p>ražba: Pražská mincovna a.s. </p>  
<p>certifikát: Státní tiskárna cenin s.p. </p>  
<p>průměr: 28mm</p>  
<p>hmotnost: 15,56 g</p>  
<p>ryzost: 999,9/1000 Au</p>  
<p>hrana: hladká, číslovaná</p>  
<p>náklad provedení proof: 19 ks</p>  
<p>limit provedení reverse proof: 10 ks  </p>  
<p>náklad provedení b.k.   : 19 ks</p>  
<p>emise: září 2013</p>  
<p>emise reverse proof: září 2014</p>  

13 680 Kč on-line

188541 Relikvie svatého Václava II. - Zlato - 37 mm
Dominantu lícní strany tvoří obraz lebky svatého Václava z čelního
pohledu. Lebka je doplněna zlatou čelenkou, jejímž ústředním
motivem je přemyslovská orlice, zdobená ze stran malachitovými
kapkami a dalšími drahými kameny. Na nitích z čelenky visí erby,
řady českých granátů a zlaté plátky. Obraz lebky doplňuje grafický
přemyslovský motiv, ve spodní části nahrazený textem SVATÝ
VÁCLAV a letopočty 907 a 935.
Rubová strana zachycuje Václava s knížecí čapkou a v panovnickém
oděvu. Vlevo je ve štítu svatováclavská orlice a za hlavou panovníka
vlaje rozvinutá korouhev s ozdobnými písmeny Sv.W. V mezikruží v
dolní části vpravo a vlevo od postavy je opět datum vydání medaile a
státního svátku 28. 9. 2013. Nad letopočtem 2013 je iniciála autora

http://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=188539


medaile Jaroslava Bejvla.
<p>Zlatý pamětní medailon 1 Oz</p>
<p>autor: Jaroslav Bejvl</p>
<p>rytec: Alžběta Slámová, DiS. / Miroslav Schovanec, DiS. </p>
<p>ražba: Pražská mincovna a.s. </p>
<p>certifikát: Státní tiskárna cenin s.p. </p>

<p>průměr: 37mm</p>
<p>hmotnost: 31,1 g</p>
<p>ryzost: 999,9/1000 Au</p>
<p>hrana: hladká, číslovaná</p>
<p>náklad provedení proof: 9 ks</p>
<p>limit provedení reverse proof: 5 ks  </p>
<p>náklad provedení b.k.   : 9 ks</p>
<p>emise: srpen 2013</p>

25 200 Kč on-line

188944 ČR pamětní mince 100. výročí zahájení České
filharmonieČeskoslovensko - stříbrná pamětní mince.

288 Kč on-line
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188948 ČR pamětní mince 100. výročí narození Karla
SvolinskéhoČeskoslovensko - stříbrná pamětní mince.

288 Kč on-line

188953 ČR pamětní mince 150. výročí narození Gustava Mahlera
Československo - stříbrná pamětní mince.

360 Kč on-line

188954 ČR pamětní mince FIS MS Liberec 2009
Československo - stříbrná pamětní mince.

360 Kč on-line

192790 ČR pamětní mince -  František Kmoch
Česká republika - dekorativní pamětní mince

252 Kč on-line

192791 ČR pamětní mince -  NATO
Česká republika - dekorativní pamětní mince

360 Kč on-line

192793 ČR pamětní mince -  NATO
Česká republika - dekorativní pamětní mince

360 Kč on-line

192800 ČR pamětní mince -  vstup do Schengenského prostpru
Česká republika - dekorativní pamětní mince

270 Kč on-line

192802 ČR pamětní mince -  650 let zakládání vinic
Česká republika - dekorativní pamětní mince

270 Kč on-line

192824 ČR pamětní mince -  Karův Most - Proof
Česká republika - dekorativní pamětní mince

630 Kč on-line

192825 ČR pamětní mince -  Rabi Jehuda Löw - Proof
Česká republika - dekorativní pamětní mince

450 Kč on-line

192826 €uro mince -  50 Jahre Elysée Vertrag
Evropa - 2 €urová pamětní mince.

59 Kč on-line
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192828 €uro mince -  Rheinhald Pfalz 2017
Evropa - 2 €urová pamětní mince.

59 Kč on-line

192829 €uro mince -  Human declaration - Belgie
Evropa - 2 €urová pamětní mince.

59 Kč on-line

192830 €uro mince -  Louis Braille
Evropa - 2 €urová pamětní mince.

59 Kč on-line

192831 €uro mince -  Belgian Presedency
Evropa - 2 €urová pamětní mince.

59 Kč on-line

192832 €uro mince -  Romische Vertrag - Bundes 2007
Evropa - 2 €urová pamětní mince.

59 Kč on-line

192833 €uro mince -  Romische Vertrag - Francie 2007
Evropa - 2 €urová pamětní mince.

59 Kč on-line

192834 €uro mince -  Romische Vertrag - Rakousko 2007
Evropa - 2 €urová pamětní mince.

59 Kč on-line

192835 €uro mince -  WWU - Bundes
Evropa - 2 €urová pamětní mince.

59 Kč on-line

192836 €uro mince -  WWU - Nederland
Evropa - 2 €urová pamětní mince.

59 Kč on-line

192837 €uro mince -  WWU - Belgien
Evropa - 2 €urová pamětní mince.

59 Kč on-line

192838 €uro mince -  WWU - Slovensko
Evropa - 2 €urová pamětní mince.

59 Kč on-line

31www.filatelie-stosek.cz Aukce končící 10. 1. 2018

http://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=192828
http://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=192829
http://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=192830
http://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=192831
http://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=192832
http://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=192833
http://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=192834
http://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=192835
http://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=192836
http://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=192837
http://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=192838


192839 €uro mince -  50 Jahre Elysée Vertrag
Evropa - 2 €urová pamětní mince.

59 Kč on-line

192840 €uro mince -  Athens 2004
Evropa - 2 €urová pamětní mince.

59 Kč on-line

192841 €uro mince -  Hessen
Evropa - 2 €urová pamětní mince.

59 Kč on-line

192842 €uro mince -  Niedersachsen
Evropa - 2 €urová pamětní mince.

59 Kč on-line

192843 €uro mince -  Baden Würtenberg
Evropa - 2 €urová pamětní mince.

59 Kč on-line

192845 €uro mince -  Schleswig Holstein
Evropa - 2 €urová pamětní mince.

59 Kč on-line

192846 €uro mince -  Mecklelnburg Vorpommern
Evropa - 2 €urová pamětní mince.

59 Kč on-line

192847 €uro mince - Hamburg
Evropa - 2 €urová pamětní mince.

59 Kč on-line

192848 €uro mince - Saarland
Evropa - 2 €urová pamětní mince.

59 Kč on-line

192849 €uro mince - Bremen
Evropa - 2 €urová pamětní mince.

59 Kč on-line

192850 €uro mince - Nordrhein Westfalen
Evropa - 2 €urová pamětní mince.

59 Kč on-line
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192851 €uro mince - Sachsen
Evropa - 2 €urová pamětní mince.

59 Kč on-line

192852 €uro mince - Rheinland Pfalz
Evropa - 2 €urová pamětní mince.

59 Kč on-line

192853 Švýcarsko pamětní mince - 10 Franků
Švýcarsko - dekorativní pamětní mince

315 Kč on-line

192854 Švýcarsko pamětní mince - 10 Franků
Švýcarsko - dekorativní pamětní mince

315 Kč on-line

192857 €uro mince -  Slovensko - kompletní sada
Slovensko - sada eurových mincí.

180 Kč on-line

192858 Švýcarsko partie mincí
Švýcarsko - dekorativní sestava mincí.

540 Kč on-line

Bankovky

188071 Partie bankovek
Bankovky - velmi zajímavá a hodnotná sestava bankovek

972 Kč on-line
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