
Pamětní medaile
ku příležitosti oslav 900. výročí založení 

Řádu premonstrátských řeholních kanovníků

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Česká numismatická společnost dlouhodobě spolupracuje s Královskou kanonií 

premonstrátů na Strahově. Ku příležitosti 900. výročí založení Řádu bude vydána pamětní medaile, připomínající založení 

Řádu premonstrátů v roce 1121. Zájemci o některou z variant si ji mohou pomocí tohoto formuláře objednat přímo 

od vydavatelů. Pro členy České numismatické společnosti bude etue se zlatou medailí (provedení 1) doplněna o pamětní list 

s podpisy představitelů Strahovského kláštera. Zájemci si mohou objednat i číslovaný pamětní list ve formě bankovky.

Osobní převzetí objednaných medailí bude možné po slavnostní mši svaté k poctě sv. Eligia, patrona numismatiků, 

celebrované 1. prosince 2020 v 18.00 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově, popřípadě doručením poštou.

Autor medaile: Ak. soch. Karel Zeman, medaili vyrazila Česká mincovna a.s.

Pamětní list ve formě bankovky vydala Státní tiskárna cenin, s.p.

Poštovní známku vydala Česká pošta, s.p.

1. Zlatá o průměru 37 mm, ryzosti 999/1000 
o váze 1 troyské unce, v provedení proof, náklad 100 kusů. 

Medaile bude doplněna pamětním listem ve formě 
číslované bankovky (1–100), známkou a obálkou prvního 
dne, vše v etui, pro členy ČNS doplněné Pamětním listem 

představitelů kláštera. Cena 78.000,- Kč

2. Stříbrná o průměru 37 mm, ryzosti 999/1000 
o váze 1 troyské unce, náklad 200 kusů. Medaile bude 

doplněna pamětním listem ve formě číslované bankovky 
(101–300). Cena 3.700, - Kč.

3. Stříbrná o průměru 50 mm, ryzosti 999/1000 
o váze 42 g, náklad 200 kusů. Medaile bude doplněna 

pamětním listem ve formě číslované bankovky (301–500). 
Cena 4.200,- Kč.

4. Tombaková o průměru 50 mm, náklad 500 kusů. 
Cena 1.300,- Kč.

5. Pamětní list ve formě číslované bankovky (501–3000). 
Cena 300,- Kč.

Medaile bude vydána v těchto provedeních:

Jméno ...........................................  příjmení ...........................................  člen pobočky v ...........................................  

Ulice .............................................................  město ................................................................  PSČ ...........................

E-mail ...............................................................................  telefon ............................................................................... 

Objednávám

…...  kusů zlaté pamětní medaile ku 900. výročí založení Řádu premonstrátských řeholních kanovníků 
o váze 1 troyské unce, specifikovanou v bodě 1.

..….  kusů stříbrné pamětní medaile o průměru 37 mm ku 900. výročí založení Řádu premonstrátských 
řeholních kanovníků o váze 1 troyské unce, specifikovanou v bodě 2.

..….  kusů stříbrné pamětní medaile o průměru 50 mm ku 900. výročí založení Řádu premonstrátských 
řeholních kanovníků o váze 1 troyské unce, specifikovanou v bodě 3.

..….  kusů tombakové pamětní medaile ku 900. výročí založení Řádu premonstrátských řeholních kanovníků 
o váze 1 troyské unce , specifikovanou v bodě 4.

..….  kusů pamětního listu ve formě číslované bankovky ku 900. výročí založení Řádu premonstrátských 
řeholních kanovníků, specifikovaného v bodě 5.

Zásilku převezmu osobně                         pošlete poštou na uvedenou adresu

Do zprávy pro příjemce napište své příjmení a jméno

v …............................   dne …............................    podpis …............................

Objednávky zasílejte do 14. 8. 2020 
pomocí tohoto formuláře a přiložené obálky.

Objednávka

Objednávka je považována za závaznou až po přijetí zálohové platby ve výši 100 % 
na účet číslo: 43-8767390207/0100 společnosti Augustin Aurelius, s.r.o. 

(dceřiná společnost Královské kanonie premonstrátů na Strahově).

Po uvedeném datu se může cena medailí změnit v závislosti na pohybu ceny drahých kovů.
Čísla bankovek budou přidělována podle pořadí, ve kterém budou evidovány přijaté zálohové platby.


