Papírová platidla Praha – pobočka České numismatické společnosti
pořádá neveřejnou,

101. ČLENSKOU AUKCI
notafilistického materiálu!
v sobotu, dne 26. června 2021
V jídelně základní školy v Praze 11 - Jižním Městě, Květnového vítězství 1554
Program:
07:30 vstup do sálu, prohlídka materiálu
09:00 zahájení aukce

Několik dní před termínem aukce prosím navštivte webové
stránky naší pobočky pro aktuální informace o aukci. V době
tisku tohoto katalogu nelze termín konání s jistotou zaručit!
Aukce je pořádána podle platného aukčního řádu ČNS. Jakékoliv narušování tohoto řádu,
jako prodej a výměna jiného, než numismatického materiálu bude postiženo vyloučením
z účasti na aukci. S provinilým členem bude zahájeno řízení.
Aukce se mohou zúčastnit pouze členové ČNS, kteří se u vstupu prokáží platným
potvrzením o zaplacení členského příspěvku na aktuální rok.
Reklamace na kvalitu materiálu uplatňujte výhradně podle aukčního řádu, pokud dražíte
v sále, tak pouze do započetí aukce. V takovém případě se limity na předmětný materiál
ruší.
Aukční katalog sestavil Bc. Zdeněk Žára, zachovalost a ceny kontrolovala aukční komise.
Aukční katalog je členským tiskem a je mimo rámec ČNS neprodejný!
Aukční katalog, včetně skenů zajímavějších položek, i limitní lístek, najdete na
internetových stránkách naší pobočky. Zde jsou uvedeny i pokyny pro prodejce a dražitele.

www.papirova-platidla.webnode.cz
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Limity zasílejte emailem na adresu: notafilie.aukce@seznam.cz, př ijaty budou limity,
které přijdou do středy 23. června 2021.
Limit zaslaný emailem Vám bude potvrzen s uvedením čísla, pod nímž je zařazen. Do limitu
je nutné uvést také Vaše telefonní číslo, emailovou adresu, členské číslo a informaci o tom,
které pobočky ČNS jste členem!
Limitenti, kteří se aukce osobně nezúčastnili (zaslali limity emailem), budou o výsledku
v aukci informování emailem. Úspěšní limitenti se z emailu dozví, jakým způsobem lze
zaslat/zaplatit vydražený materiál a další podrobnosti.
Pro tuto aukci bude ještě možné zaslat i písemné limity, ty zasílejte jako obyčejné psaní
výhradně na adresu: Zdeněk Žára, Laudova 1384/29, 163 00 Praha 17.
Limit pošlete v této jednoduché úpravě: první řádek slovo LIMIT, druhý celá adresa, další
řádky položky bez dalšího označení ve formátu: „položka – mezera – limitovaná cena“ –
a klikněte Enter, zkratky pol. nebo Kč nepište!
Další položku pište na tento nový řádek. Řádek pod poslední položkou označte:
„nula – mezera – nula“.
Vzor elektronického limitu:
Novák František
567 89 Horní Město, Hlavní ulice 999
123 150
124 3500
515 90 ….
.... a na poslední řádek
00

VZHLEDEK K PŘESUNUTÍ TÉTO – 101 AUKCE AŽ NA 26. ČERVNA, SE
PODZIMNÍ AUKCE NAŠÍ POBOČKY USKUTEČNÍ POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE SE
NÁM DO 31. SRPNA 2021 PODAŘÍ VYBRAT DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ
KVALITNÍHO MATERIÁLU!

Informace pro dražitele!
V katalogu Pavla Hejzlara Papírová platidla na území Čech, Moravy a Slovenska 1900 –
2019 z roku 2019, jsou poprvé rozlišeny dva druhy perforace třemi malými dírkami (3md).
Konkrétně jsou to: 3md svisle nad sebou a 3md v obloučku. V návaznosti na to, zařazujeme
toto rozlišení do našeho aukčního katalogu také. U papírových platidel Československa,
kde se vyskytují oba druhy perforace 3md jsme zavedli zkrácené označení 3md-s (svisle
nad sebou) a 3md-o (oblouček). Doufám, že zmíněné nové označení ocení všichni, kteří se
zajímají o různé druhy perforací. U papírových platidel, u kterých existuje pouze jedna
varianta perforace třemi malými dírkami, je používáno označení 3md.
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Důležité informace pro předplatitele!
Zároveň s katalogem Vám zasíláme Pamětní list k 55. výročí naší pobočky. Pamětní list
je velmi povedený a pevně doufáme, že Vám udělá stejnou radost, jako nám. ☺
V letošním roce plánujeme vydat kromě katalogu papírových platidel od Jana Bajera,
Martina Klima a Aleše Kohouta: „Papírová platidla Československa, České a Slovenské
republiky 1918 – 2021“, také rozsáhlou publikaci našeho kolegy Zdeňka Kutiny: „Kdo je
kdo na evropských bankovkách“. Tato kniha pojednává o významných osobnostech
zobrazených na papírových platidlech jednotlivých evropských zemí a je doplněna také o
často používané mytologické a anonymní figury. Celá je koncipována jako pomůcka pro
sběratele. Tuto publikaci dostanou předplatitelé pobočkových tisků zdarma, spolu s naším
příštím aukčním katalogem.
Předplatitelé pobočkových tisků naší pobočky Papírová platidla budou mít v tomto katalogu
vloženou také složenku. Jedná se o předplatné na tento rok – tedy 2021. Z důvodu přesunu
jarní aukce, je složenka rozeslána až nyní. Poplatek 100,- Kč prosím uhraďte co nejdříve a
to bankovním převodem na účet naší pobočky č. 2209369/0800.
Ve výjimečných případech je možné poplatek zaplatit složenkou na poště. Česká pošta
zdražila své služby, a pokud zaplatíte složenku na poště hotově, budete platit poplatek
ve výši 44,- (celkem tedy zaplatíte 144,-). Pošta si za tuto službu účtuje nemalý poplatek
také od nás. Takže Vás touto cestou zdvořile žádáme o uhrazení poplatku prostřednictvím
bankovního převodu na účet naší pobočky. Nezapomeňte prosím uvést variabilní symbol
(číslo je před Vaší adresou na zásilce, nebo je doplněno perem na složence). Neplatičům
bude totiž nutno ukončit členství a přestanou dostávat naše publikace a aukční katalogy.
Dále žádáme členy, aby si zkontrolovali i placení členských příspěvků České numismatické
společnosti.

Adresa pobočky ČNS – pobočka Papírová platidla, Čechova 236/17 170 00 Praha 7 –
Bubeneč. Na tuto adresu pobočky nezasílejte limity, ani materiál, slouží pouze pro
ostatní korespondenci.
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Papírová platidla Československa, České a Slovenské republiky 1919-2010,
Bajer, Holna, Kohout, 6. vydání, Elektris Praha 2010
Papírová platidla na území Čech, Moravy a Slovenska 1900 – 2019, Hejzlar,
Aurea Numismatika Praha 2019
World Paper Money, Specialized issues, Volume 1, 9th Edition, kp 2002
World Paper Money, General Issues, Volume 2, 14th Edition, kp 2012
World Paper Money, Modern Issues, Volume 3, 20th Edition, kp books 2014
Československá nouzová a táborová papírová platidla 1914 – 1945, Daněk,
Holna, 2. vydání, Elektris Praha 2006
Bankovní vzory a perforace papírových platidel Československa 1919 – 1993,
Karasiewicz, Aurea Numismatika, Praha 2010
Z. Kutina, Papírová platidla Rumunska 1877 – 2018, Praha 2018
Notgeld Österreich-Lagergeld , Rudolf Richter, 1. Auflage, H. Gietl Verlag 1997,
Notgeld Österreich (ab 1918), H. Gietl Verlag 1993
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