
Česká numismatická společnost 
pobočka v Lounech 

 
Vás zve na 

 

NEVEŘEJNOU AUKCI 
 

aukce se koná v sobotu 13. března 2004 
ve velkém sále Domu kultury v Lounech, Husova ul. 2382. 

 
Program: 
 
7.00 hodin – otevření sálu 
7.30 hodin – prohlídka materiálu 
8.30 hodin – zahájení dražby 
 
Schůze je pořádána podle platného aukčního řádu. Jakékoliv narušení tohoto 
řádu bude postiženo vyloučením z účasti na jednání. 
 
Zkratky použité literatury nebo katalogů a označení druhu poškození mince 
odpovídají běžným zvyklostem. Vyobrazené mince jsou označené + před 
evidenčním číslem položky. 
 
Písemné limity zasílejte na adresu: 
 

Česká numismatická společnost 
pobočka v Lounech 

poštovní přihrádka 94 
440 01  LOUNY 

 
Limity zasílejte tak, abychom je obdrželi nejpozději ve čtvrtek 11. března 2004, 
k opožděným limitům nemůže být přihlédnuto. Upozorňujeme limitenty, aby 
neopomněli vyplnit příslušnost ke kmenové pobočce a podpis, včetně čitelné 
adresy a aby dodržovali příhozy stanovené aukčním řádem. 
 
Vydražené položky mohou hradit přítomní členové společnosti již v průběhu 
aukce nebo po jejím skončení. Limitentům bude vydražený numismatický 
materiál  zaslán v cenném psaní na dobírku (nebo je ho možné vyzvednout 
osobně na schůzi pobočky ČNS v Praze v pondělí 15. března 2004 – zaškrtněte 
příslušný požadavek na limitním lístku). 
 
Reklamaci na kvalitu nebo záměnu materiálu je možno uplatnit pouze podle 
platného aukčního řádu. 



Platby za katalog: 
 
V případě, že si katalog nemíníte ponechat, vraťte jej obratem na výše uvedenou 
adresu naší pobočky. Režijní poplatek za katalog činí 39,- Kč. Úhradu katalogu 
můžete provést jedním ze tří dále uvedených způsobů: 
 
1. Katalog je možné uhradit v hotovosti při Vaší osobní účasti na naší aukci 13. 

března 2004 nebo na schůzi pobočky ČNS v Praze 15. března 2004 
pověřenému zástupci naší pobočky, u kterého bude též možné vyzvednout 
materiál vydražený na limity. 

 
2. Jestliže nemůžete použít předcházející způsob a budete na aukci posílat limit, 

nemusíte katalog hradit přiloženou složenkou, ale jeho cena Vám bude 
připočtena k dobírce při vyúčtování limitu (vyznačte tuto možnost na 
limitním lístku). V případě, že nebude Váš limit úspěšný, tzn. že do jednoho 
měsíce po skončení aukce neobdržíte cenné psaní, teprve potom již bez 
vyzvání uhraďte katalog přiloženou složenkou. 

 
3. Pokud nemůžete použít ani jeden z předcházejících způsobů úhrady a katalog 

si míníte ponechat, uhraďte částku 39,- Kč přiloženou poštovní poukázkou, 
bankovním převodem nebo vkladem hotovosti na náš účet na jakékoli 
pobočce ČSOB. Neopomeňte však uvést variabilní symbol a úhradu 
proveďte do 15 dnů po obdržení katalogu. 

 
Pro dodavatele materiálu je aukční katalog zdarma. 

 
U položek, u nichž byla dosažena cena 2.000,- Kč nebo cena vyšší, 

nesrážíme dodavatelům 5 %. 
 
Ubytování: 
 
Pokud na aukci přijedete už v pátek 12. března 2004, je možné si včas zajistit 
ubytování přímo v místě, kde bude aukce pořádána - v Penzionu Domu kultury, 
telefon 415652531. 
 
Aukce bude probíhat v pěkném prostředí Domu kultury, v průběhu aukce je 
možné občerstvení. Přímo u Domu kultury je prostorné parkoviště. 
 
 
Těšíme se na Vaši účast. 
 
 
 Výbor pobočky ČNS v Lounech 
 
 



750. výročí založení města Louny 
 

MEDAILE 
 

Vážení přátelé, 
 
v roce 2003 město Louny oslavilo 750. výročí svého založení. Řada z Vás před 
půl rokem obdržela letáček s informací, že Česká numismatická společnost 
pobočka v Lounech vypisuje subskripci na vydání medaile k této příležitosti. 
Medaile měla být ražena z tombaku v bronzovém provedení o průměru 60 mm. 
 
Děkujeme všem, kteří projevili o medaili zájem. Bylo Vás celkem 53 zájemců. 
Bohužel Vám všem musíme oznámit, že medaile nebude vydána. Při ceně 
medaile 420,- Kč za kus bychom z výtěžku prodeje neuhradili ani náklady na 
zhotovení razidla. Nepodařilo se nám získat žádného sponzora, a tak by ražba 
medaile byla značně ztrátová. 
 
Všem zájemcům se omlouváme. Je to velká škoda, neboť v roce 2003 kromě 
750. výročí založení města, slavila 10. výročí založení i Česká numismatická 
společnost, pobočka v Lounech. 
 
 
 

Výsledky z 8. aukce ČNS pobočky v Lounech 
 
Ceny dosažené na 8. aukci ČNS pobočky v Lounech, která se bude konat dne 
13. března 2004, budou několik dní po skončení aukce zveřejněny na internetu. 
Najdete je na adrese www.numismatika.cz, stránka pobočky Louny, nebo přímo 
na adrese www.tady.cz/cnslouny, t.j. adresa pobočky v Lounech. Kromě toho 
limitenti obdrží ceny obvyklým způsobem s vyúčtováním limitu. 
 
Na internetové adrese ČNS pobočky v Lounech najdete v předstihu i katalog na 
8. aukci včetně vyobrazení materiálu. 
 


