
BURZA
MUZEJNÍ GALERIE MÚZEJNÁ GALÉRIA2023/3

Platnost katalogu: 30. duben 2023

Hodnota v černobílém
Čína svádí tvrdý boj o záchranu pand, žijících pouze na 

jejím území. Pandy pouze propůjčuje zoologickým za-
hradám po celém světě a nárokuje si na tam narozené 
potomky. Okouzlující panda se každý rok objevuje na 
čínských stříbrných mincích v různých vyobrazeních.

10 jüan • stříbro 999/1000 
• 30 g • Ø 40 mm • Čína, 2023

Bílý tigr západu

Krokodýl nilský

Čtyři strážci, čtyři mýtické bytosti, které se 
objevují mezi čínskými souhvězdími. Jsou to 
azurový drak východu, červený pták jihu, bílý 

tygr západu a černá želva. Tentokrát je bílý 
tygr zobrazen na exotické samojské minci.

2 dolar • stříbro 999/1000 • 31,1 g 
• Ø 41 mm • Samoa, 2023

Nejnovější kus série rwandských mincí zobrazují-
cích zvláštní, bohatou a nebezpečnou divočinu 

afrického kontinentu zobrazuje krokodýla nilské-
ho. Hrůzostrašný gigant byl ve starověkém Egyp-

tě uctíván jako ztělesnění říčního boha Sobeka.
50 frank • stříbro 999/1000 • 31,1 g 

• Ø 40 mm • Rwanda, 2023

Ledňák obrovský
Australská mincovna každoročně vydává 
své populární investiční mince. Mince s 
každoročně se měnícím motivem kookabu-
ry, ledňáka obrovského, je jednou z nejob-
líbenějších stříbrných investičních mincí.

1 dolar • stříbro 999,9/1000 • 31,1 g 
• Ø 40,90 mm • Austrálie, 2023
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Č. art.: 202303012012 1 490 Kč / 55,58 €

Č. art.: 202303013013 1 490 Kč / 55,58 €

Č. art.: 202303014014 1 490 Kč / 55,58 €

Č. art.: 202303011011 1 490 Kč / 55,58 €

https://www.muzejnigalerie.cz/Hodnota-v-cernobilem-10-juan-stribro-Cina-2023
https://www.muzejnigalerie.cz/Bily-tygr-zapadu-2-dolar-stribro-Samoa-2023
https://www.muzejnigalerie.cz/Lednak-obrovsky-1-dolar-stribro-Australie-2023
https://www.muzejnigalerie.cz/Krokodyl-nilsky-50-frank-stribro-Rwanda-2023
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Koloman Schmidt, obchodní ředitel

Medvěd - síla a zdraví

Žralok bobtnavý

Ať žije král

Poslední kus 
série mincí rakouské 
mincovny „Oči kon-
tinentů“ zobrazuje 
medvěda symboli-
zujícího americký 
kontinent. Stříbrná 
mince s nominální 
hodnotou 20 eur s 
detailním vypraco-

váním zobrazuje toto majestátní zvíře, které je 
nádherné a zároveň děsivé. Motiv je orámován 
ornamentem připomínajícím indické ruční práce. 
 
Domorodí Indiáni připisovali medvědovi zvláštní 
schopnosti. Nebyl jednoduše považován jen za 
zvíře, ale byl uctíván pro sílu a moc. Věřili, že 
medvěd učí lidi o léčitelství a léčivých bylinách.

20 euro • stříbro 925/1000 • 19,18 g • Ø 34 mm • Rakousko, 2023

Nejnovější vydání rakouské mincovny zobrazuje 
kalifornského žraloka bobtnavého, který dostal své 
jméno podle toho, že při obraně před predátory se 
nabobtná. V tomto případě se jeho velikost může 
dokonce zdvojnásobit. Je zajímavé, že v reálném 

životě, stejně jako na minci, může fluoreskovat.

3 euro • 16 g • Ø 34 mm • Rakousko, 2023

Loňský podzim byl smutný nejen pro Velkou 
Británii. Celý svět truchlil za Alžbětou II. Její 
místo zaujal její syn, Karel III. Na populární 
investiční stříbrné minci s názvem Britannia 

se poprvé objevuje portrét krále Karla III.

2 libra • stříbro 999/1000 • 31,1 g • Ø 38,61 mm 
• Velká Británie, 2023

The Rolling Stones
Britská královská mincovna vzdává hold sku-
pině The Rolling Stones založené v roce 1962 
vydáním jednouncové stříbrné mince. Slango-
vý překlad názvu kapely je Valící se kameny, 
ale jeho pravý význam je: Neklidní lidé.

2 libra • stříbro 999/1000 • 31,1 g • Ø 38,61 mm 
• Velká Británie, 2022
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024

021 Č. art.: 202303021 2 690 Kč / 100,34 €

022 Č. art.: 202303022 729 Kč / 27,19 €

023 Č. art.: 202303023 1 490 Kč / 55,58 €

024 Č. art.: 202303024 1 490 Kč / 55,58 €

Oči tvoří krystaly Swarovski!

60letá živá legenda!

První mince s portrétem krále Karla III.!

https://www.muzejnigalerie.cz/Medvd-sila-a-zdravi-20-euro-stribro-Rakousko-2023
https://www.muzejnigalerie.cz/Zralok-bobtnavy-3-euro-Rakousko-2023
https://www.muzejnigalerie.cz/The-Rolling-Stones-2-libra-stribro-Velka-Britanie
https://www.muzejnigalerie.cz/At-zije-kral-2-libra-stribro-Velka-Britanie-2023
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MINCE MĚSÍCEMedaile zvěrokruhu Beran
Beranům vládne živel ohně a lidé narození v tomto 
znamení proto překypují životní energií. Jsou průbojní a 
ambiciózní.  Obdarujte své přátele a blízké narozené ve 
znamení Berana krásnou, velkou barevnou medailí! Proh-
lédněte si medaile zvěrokruhu na naší webové stránce!
medaile • 20 g • Ø 40 mm • Česko

Legendární králík Petr

První kalendář

Pohádky Beatrix Potterové prezentují život na 
anglickém venkově. Slavná postava spisova-
telky, králíček Petr se na jaře roku 2018 obje-

vil i na filmovém plátně a sklidil velký úspěch. 
Britská královská mincovna zvěčnila hrdinu 

oblíbené pohádky na 50pencové minci.
50 pence • 8 g • Ø 27,3 mm • Velká Británie, 2019

Jeden z divů starověku, bronzový disk nalezený 
u městečka Nebra se objevil na německé stříbrné 

10eurové minci. Vědci dodnes diskutují o významu 
pozlaceného disku o hmotnosti 2 kg, který pravdě-

podobně původně sloužil jako astrologický přístroj.

10 euro • stříbro 925/1000 • 8,5 g 
• Ø 32,5 mm • Německo, 2008

Bitva o Británii
Jediná oficiální britská mince, která připomíná 
75. výročí nejvýznamnější bitvy druhé světové 
války, čtyřměsíční bitvu o Británii. Piloti letounů 
Hurricane a Spitfire zastavili německou invazi.
50 pence • 8 g • Ø 27,3 mm • Velká Británie, 2015

034

033

032

031

Č. art.: 202303031031 299 Kč / 11,15 € Č. art.: 202303032032 479 Kč / 17,87 €

Č. art.: 202303033033 349 Kč / 13,02 € Č. art.: 202303034034 579 Kč / 21,60 €

SUPER

CENA!

359 Kč/13,39 €

+ 50 verno st
ních bodů da

re
m MG

VĚRNOST

-25%

V dárkovém balení!

https://www.muzejnigalerie.cz/Medaile-zvrokruhu-Beran-kolorovana-medaile-Cesko-2
https://www.muzejnigalerie.cz/Legendarni-kralik-Petr-50-pence-Velka-Britanie-201
https://www.muzejnigalerie.cz/Bitva-o-Britanii-50-pence-Velka-Britanie-2015
https://www.muzejnigalerie.cz/Prvni-kalendar-10-euro-stribro-Nmecko-2008
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KLASICKÉ PAMĚTNÍ MINCE

Poslední zlaté mince královny Viktorie
Jednou z největších evropských dynastií je britská dynastie 
Windsorů. První a nejvlivnější vládkyní panovnického rodu 

byla královna Viktorie. Královninu popularitu a přízeň lze 
porovnat s oblíbeností její pravnučky, loni zesnulé Alžběty II. 

Tato zlatá mince je jednou z posledních zlatých mincí Viktorie.

1/2 sovereign • zlato 917/1000 • 3,99 g • 
Ø 19,3 mm • Velká Británie, 1893-1901

Winston Churchill byl předseda vlády 
Spojeného království a jedna z největ- 
ších osobností 20. století. Období stu-

dené války se datuje od jeho projevu ve 
Fultonu v roce 1946, kde řekl, že „nad 

Evropou se spustila železná opona”.

Winston Churchill

1 koruna • 28,28 g • Ø 38,61 mm • Velká Británie, 1965

800letá mince s Ježíšem Kristem

Kennedyho půldolar

Nejnovější japonská mince

Mince ražené v Byzantské říši jsou 
charakteristické svým zakřiveným 
tvarem. Mince z dob císaře Alexia III. 
zobrazují na líci Ježíše Krista, a na 
rubu císaře a svatého Konstantina.

mince • 4,5 g • Ø 29 mm • Byzantská říše, 1195-1203

Na této klasické a oblíbené stříbrné 
půldolarové minci je zobrazen prezident 
Kennedy,oběť záhadné vraždy. Prezidentský 
úřad Kennedyho trval během studené války 
a jeho zahraniční politiku určovaly napjaté 
vztahy mezi USA a Sovětským svazem.
1/2 dolar • stříbro 400/1000 • 11,5 g • Ø 30,6 mm • USA, 1965-1970

Pravděpodobně nejkrásnějšími oběžnými mincemi světa 
se může pochlubit Země vycházejícího slunce, protože její 
mince jsou zdobené květinami. Kult Hanami, čili „obdivování 
kvetoucích sakur“ je jedním z největších japonských svátků. 
Nejnovější 500jenová mince zobrazuje větve mandarinek.

500 jen • 7,1 g • Ø 26,5 mm • Japonsko, 2021-2022

045
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041

Č. art.: 202303041041 1 620 Kč / 60,43 €

Č. art.: 202303042042 11 290 Kč / 421,11 €

Č. art.: 202303043043 249 Kč / 9,29 €

Č. art.: 202303044044 179 Kč / 6,68 €

Č. art.: 202303045045 729 Kč / 27,19 €

SUPER

CENA!

Více než 
800letá mince!

Ten, kdo pojmenoval "železnou oponu"!

Nejnovější 500 jen!

https://www.muzejnigalerie.cz/800leta-mince-s-Jezisem-Kristem-1-mince-Byzantska
https://www.muzejnigalerie.cz/Posledni-zlate-mince-kralovny-Viktorie-1-2-soverei
https://www.muzejnigalerie.cz/Kennedyho-puldolar-1-2-dolar-stribro-USA-1965-1970
https://www.muzejnigalerie.cz/spd/B-202303044/Winston-Churchill-1-koruna-Velka-Britanie-1965
https://www.muzejnigalerie.cz/Nejnovjsi-japoska-mince-500-jen-Japonsko-2021-2022


Francie je právem hrdá na ideu Svoboda-Rovnost-Bra- 
trství. Na tuto pýchu upozorňuje i skutečnost, že na 
většině jejich mincí je právě toto trojí heslo, jako i na 
zlatém 10 franku raženém v době třetí republiky. Na 
reversu mince je zobrazen symbol revoluce, Marianne.

10 frank • zlato 900/1000 • 3,22 g • Ø 19 mm 
• Francie, 1899-1914

Svoboda, rovnost, bratrství

První pamětní mince Třetí říše

Tříčlenná alegorická skupina ztělesňuje Fran-
cii a její trojí heslo. Ženská postava zdobena 

frygickou čepicí a držící kopí symbolizuje 
svobodu, žena držící pravítko s kružítkem zed-
nářů symbolizuje bratrství, a Herkules rovnost.

10 frank • stříbro 900/1000 • 25 g • Ø 37 mm 
• Francie, 1965-1973

První mince v hodnotě 2 marek pocházející z Třetí říše byla 
současně i první pamětní mincí tohoto státu. Byla ražena jen v roce 
1933 a ani z ideového hlediska, ani vnějšími znaky se ještě nelišila 

od mincí Německého císařství, její téma i dnes si zaslouží úctu. 
Hákový kříž se na německých mincích objevil o tři roky později.

2 marka • stříbro 625/1000 • 8 g • Ø 25 mm • Německo, 1933

Zlatá Marianne

V 19. století v důsledku Francouzské revoluce 
zesílil nacionalismus i na Balkáně. Řekové byli 
první na Balkáně, kteří se odtrhli a osamostatnili 
od Osmanské říše. Tato pamětní 2eurová mince 
připomíná 200. výročí vypuknutí revoluce.
2 euro • 8,5 g • Ø 25,75 mm • Řecko, 2021

200 let od revoluce

V roce 1857 zavedl František Josef menší finanční reformu, díky níž 
byla výměnná jednotka krejcaru racionálnější. Jednou z nejkrásněj- 
ších mincí nového měnového systému byl tento florin, který byl v obě-
hu od roku 1872 do roku 1892, kdy byla zavedena korunová měna. 
Tato mince byla říšským ekvivalentem maďarských stříbrných forintů.

1 florén • stříbro 900/1000 • 12,34 g • Ø 29,5 mm 
• Rakousko, 1872-1892

Finanční reforma Františka Josefa
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Č. art.: 202303051051 249 Kč / 9,29 €

Č. art.: 202303052052 1 990 Kč / 74,23 €

Č. art.: 202303053053 7 690 Kč / 286,83 €

Č. art.: 202303054054 1 690 Kč / 63,04 €

Č. art.: 202303055055 1 190 Kč / 44,39 €

SUPER

CENA!

Poslední francouzské oběžné stříbro!

Zlatá mince francouzské svobody!

450. výročí narození Martina Luthera!

https://www.muzejnigalerie.cz/200-let-od-revoluce-2-euro-Recko-2021
https://www.muzejnigalerie.cz/Svoboda-rovnost-bratrstvi-10-frank-stribro-Francie
https://www.muzejnigalerie.cz/Zlata-Marianne-10-frank-zlato-Francie-1899-1914
https://www.muzejnigalerie.cz/Prvni-pamtni-mince-Treti-rise-2-marka-stribro-Nmec
https://www.muzejnigalerie.cz/spd/B-202303055/Financni-reforma-Frantiska-Josefa-1-floren-stribro
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Africký predátor z ryzího stříbra

Švýcarské dědictví od Římanů

Dobrotivá královna Vilemína

Mince z ryzího stříbra vydaná v Ghaně v roce 
2019 zobrazuje levharda. Svou krásou se zařadila 
mezi oblíbené sběratelské mince. Hlava predátora 
uprostřed mince tvoří obrysy afrického kontinentu.

5 cedi • stříbro 999/1000 • 31,1 g • Ø 38,6 mm • Ghana, 2019

Nejznámější a nejpopulárnější investiční 
stříbrné mince! První 1uncovou minci stříbr-
ného orla vydala americká mincovna v roce 
1986. Od té doby je vydávána každoročně, 
na lícní straně s motivem „Walking Liberty“ a 
na rubové straně s motivem orla bělohlavého.

1 dolar • stříbro 999/1000 • 31,1 g • Ø 40,60 mm • USA

Britská Kolumbie je nejzápadnější provincií Kanady, nazývaná také 
„bránou Tichého oceánu“. V rozsáhlých lesích zanechali domorodí 
Indiáni pro budoucí generace značné množství totemových sloupů. 
Před 165 lety, v roce 1858 se stala jednotnou provincií. Tato dnes 
už klasická stříbrná mince byla vydána k 100. výročí této události.
1 dolar • stříbro 800/1000 • 23,33 g • Ø 36 mm • Kanada, 1958

Helvetia byl starořímský název pro západní část dnešního 
Švýcarska. Švýcaři jej stále používají pro svou zemi v si-

tuacích, kdy by bylo nevhodné nebo nepříjemné použít pro 
název jeden ze čtyř oficiálních švýcarských jazyků. Název 

Helvetia se tak objevuje například na známkách a mincích.
2 frank • stříbro 835/1000 • 10 g • Ø 28 mm 

• Švýcarsko, 1875-1967

Královna Vilemína, která vládla Nizozemsku v období 
1890-1948, byla všeobecně oblíbenou a světoznámou i 

díky svým dobrým skutkům. Po první světové válce hos-
tila v Nizozemsku tisíce osiřelých dětí. Tato zlatá mince v 
hodnotě 10 guldenů pochází z období její vlády a v kruhu 

sběratelů patří k oblíbeným i vyhledávaným mincím.
10 gulden • zlato 900/1000 • 6,7290 g 
• Ø 23 mm • Nizozemsko, 1911-1917

Hrdý stříbrný orel

Země nekonečných 
lesů a totemů

063

064
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061

065

Č. art.: 202303061061 1 490 Kč / 55,58 €

Č. art.: 202303062062 14 490 Kč / 540,47 €

Č. art.: 202303063063 1 490 Kč / 55,58 €

Č. art.: 202303064064 589 Kč / 21,97 €

Č. art.: 202303065065 1 490 Kč / 55,58 €

Zlato z období první světové války!

Nejoblíbenější investiční stříbrná mince!

Klasické zobrazení Helvetie!

https://www.muzejnigalerie.cz/Africky-predator-z-ryziho-stribra-5-cedi-stribro-G
https://www.muzejnigalerie.cz/Dobrotiva-kralovna-Vilemina-10-gulden-zlato-Nizoze
https://www.muzejnigalerie.cz/Hrdy-stribrny-orel-1-dolar-stribro-USA-1986-2020
https://www.muzejnigalerie.cz/Svycarske-ddictvi-od-Rimanu-2-frank-stribro-Svycar
https://www.muzejnigalerie.cz/Zem-nekonecnych-lesu-a-totemu-1-dolar-stribro-Kana
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DOMÁCÍ NUMISMATIKA
Tomáš Garrigue Masaryk byl pedagog, politik, státník a filozof. V roce 
1918 se stal prvním prezidentem Československa. Za klíčový podíl 
na vzniku samostatného nezávislého státu byl označen za „Preziden-
ta Osvoboditele“. Byl sedmnáctkrát navržen na Nobelovu cenu míru.

10 koruna • stříbro 700/1000 • 10 g • Ø 30 mm • ČSR, 1928

Bazilika v Nitře je zasvěcená svatému 
Jimramovi ( sv. Emerámovi), biskupovi a 
mučedníkovi, který žil v 7. století. Je integ-
rální součástí Nitranského hradu. Papež 
Jan Pavel II. navštívil Nitranský hrad 30. 
června 1995. Pod hradem je jeho socha v 
nadživotní velikosti.

0 euro • Slovensko, 2021

Stříbrná mince je věnována 700. výročí existence práv 
horníků. Horní právo Jihlavské z roku 1249 je nejstarším 
souborem dokumentů, který sepisoval práva pro jihlavs-
ké měšťany a horníky. Uznání horního práva Václavem 
I. se následně stalo platným pro celé České království.

100 koruna • stříbro 500/1000 • 14 g • Ø 31 mm • ČSR, 1949

Katedrála sv. Emeráma

Hornická práva

K poctě zakladatele 
naší vlasti

Nejoblíbenější slovenský 
spisovatel
Dr. Matej Bencúr psal pod pseudonymem 
Martin Kukučín. Nejznámějším jeho romá-
nem je Dom v stráni, který napsal během 
dlouholetého pobytu na ostrově Brač. 
Psal o obyčejných lidech a o jejich kaž-
dodenním životě. Na minci je krajina na 
ostrově s autentickým „domem v stráni“.
10 euro • stříbro 900/1000 • 18 g 
• Ø 34 mm • Slovensko, 2010

Memorandum národa slovenského
Jedná se o programový dokument,  který předložili slovenští 

národovci monarchii. Byl přijat a vyhlášen Slovenským ná-
rodním shromážděním 6.-7. června 1861 v Turčianském Sva-

tém Martině. Určoval směřování k svébytnosti slovenského 
národa a kladl důraz na jeho rovnoprávnost v rámci Uherska.

10 euro • stříbro 900/1000 • 18 g 
• Ø 34 mm • Slovensko, 2011

074

075

073

072

071

Č. art.: 202303071071 399 Kč / 14,88 €

Č. art.: 202303072072 549 Kč / 20,48 €

Č. art.: 202303073073 849 Kč / 31,67 €

Č. art.: 202303074074 989 Kč / 36,89 €

Č. art.: 202303075075 189 Kč / 7,05 €

SUPER

CENA!

SUPER

CENA!

+ 50 verno st
ních bodů da

re
m MG

VĚRNOST Pozlacená!

Špičková kvalita!

Špičková kvalita!

https://www.muzejnigalerie.cz/spd/B-202303071/T-G-Masaryk-K-poct-zakladatele-nasi-vlasti-10-koru
https://www.muzejnigalerie.cz/spd/B-202303072/Hornicka-prava-100-koruna-stribro-CSR-1949
https://www.muzejnigalerie.cz/spd/B-202303073/Martin-Kukucin-nejoblibenjsi-slovensky-spisovatel
https://www.muzejnigalerie.cz/Memorandum-naroda-slovenskeho-10-euro-stribro-Slov
https://www.muzejnigalerie.cz/Katedrala-sv-Emerama-0-euro-Slovensko-2021


PENÍZE SVĚTA

08

Různorodá Keňa
Keňa je opravdu 
krásná a rozmani-
tá země. Pobřežní 
pláně, louky, sop-
ky a Kilimandžáro, 
to vše naleznete v 
Keni. Kromě toho 
je také známá 
svou zajímavou a 
bohatou faunou.

10, 50 cent, 1, 5, 10, 20 šilink • Keňa, 1994-1998

Královna
V září zesnulá Alžbě-

ta II. byla panovnicí 
Spojeného království 

od roku 1952, tedy 70 
let. Během let se její 
portréty na britských 
mincích samozřejmě 

několikrát změnily. 
Tato sada pěti mincí 

zobrazuje portréty 
královny v mládí.

1/2, 1, 3, 6 pence, 1, 2 šilink, 1/2 koruna • 
Velká Británie, 1953-1970

Novou Kaledonii objevil 
kapitán Cook a nazval ji 

podle latinského označení 
pro Skotsko. V době 

Napoleona III. obsadili toto 
území Francouzi a dnes 
je zámořským teritoriem 

Francie. To vysvětluje dvojí 
název země, který čteme 

na zdejších oběžných 
mincích.

1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 frank • 
Nová Kaledonie, 2006-2020

Francouzská Polynésie je od 
19. století pod francouzskou 
nadvládou. Na mincích je 
možné objevit kulturní dualitu s 
francouzskými i starodávnými 
polynéskými motivy. Z bývalé ko-
lonie se země stala zámořským 
územím Francie. Jeho občané 
jsou rovnoprávní s Francouzi.

1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 frank • Francouzská 
Polynésie, 1972-2005

Název francouzské země odvozen od Skotska

Ostrovy snů

084

083

082

081

Č. art.: 202303081081 449 Kč / 16,75 €

Č. art.: 202303082082 579 Kč / 21,60 €

Č. art.: 202303083083 729 Kč / 27,19 €

Č. art.: 202303084084 579 Kč / 21,60 €
SUPER

CENA!

https://www.muzejnigalerie.cz/Ostrovy-snu-1-2-5-10-20-50-100-frank-Francouzska-P
https://www.muzejnigalerie.cz/Kralovna-1-2-1-3-6-pence-1-2-silink-1-2-koruna-Vel
https://www.muzejnigalerie.cz/Ruznoroda-Kena-10-50-cent-1-5-10-20-silink-Kena-19
https://www.muzejnigalerie.cz/Nazev-francouzske-zem-odvozen-od-Skotska-1-2-5-10
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Haiti bylo francouzskou 
kolonií až do roku 1804, kdy 
se stalo první latinskoame-
rickou zemí, která získala 
nezávislost po více než 
desetiletí trvajících bojů 
proti francouzskému otroctví 
a kolonizaci. Země se stala 
první černošskou republikou 
na světě. 200. výročí oslavili 
i sérií jubilejních bankovek.

10, 25, 50, 100 gourde 
• Haiti, 2004-2014

Nezávislý Pákistán 
vznikl 14. srpna 1947 

rozdělením Indie z ná-
boženských důvodů. To 

vedlo k obrovské migraci 
obyvatelstva, kolem 15 
milionů lidí změnilo své 

bydliště. Státní banka 
vydala k 75. výročí 

nezávislosti bankovku v 
hodnotě 75 rupií.

75 rupie • Pákistán, 2022

V Ománu před rokem 
1940 byla v oběhu indická 

rupie spolu s tolarem Marie 
Terezie. V roce 1970 sultán 

Kábús svrhl vládu svého otce 
a zavedl rial, kterého dílčí 

jednotkou je baisa. Díky svým 
územím bohatým na ropu a 

změně systému hospodářství 
Omán zažil vzestup.

100 baisa,1/2, 1 riál • Omán, 2020

Jako ve většině afric-
kých zemí, i v Zimbabwe 
žije většina lidí z půdy 
a zemědělství. Země je 
známá svou úžasnou 
divočinou a velkolepými 
přírodními poklady, jako 
například balancující 
skály, které lze vidět 
na nedávno vydané 
100dolarové bankovce.

100 dolar • Zimbabwe, 2020

K oslavě 200leté nezávislosti

75 rupií k 75. výročí

Sultánovy peníze

Africké „balancující skály”

094

093

092

091

Č. art.: 202303091091 389 Kč / 14,51 €

Č. art.: 202303092092 279 Kč / 10,41 €

Č. art.: 202303093093 999 Kč / 37,26 €

Č. art.: 202303094094 849 Kč / 31,67 €

SUPER

CENA!

Hybridní bankovka!

Jubilejní vydání!

Jubilejní vydání!

https://www.muzejnigalerie.cz/Africke-balancujici-skaly-100-dolar-Zimbabwe-2020
https://www.muzejnigalerie.cz/75-rupii-k-75-vyroci-75-rupie-Pakistan-2022
https://www.muzejnigalerie.cz/K-oslav-200lete-nezavislosti-10-25-50-100-gourde-H
https://www.muzejnigalerie.cz/Sultanovy-penize-100-baisa1-2-1-rial-Oman-2020


MEDAILE K VÝZNAMNÝM UDÁLOSTEM
Výročí svatby

Podpora našeho partnera nám dává 
sílu i v nejtěžších obdobích společného 
života. Manželé si za společně strávené 

roky každý rok v den výročí navzájem 
poděkují. Nyní můžete tuto slavnostní 
příležitost korunovat touto nádhernou 
medailí. Zasíláme v elegantním ozdob-

ném balení s gratulační kartou.

Den matek Všechno nejlepší k 
narozeninám

Ať je váš dárek ten nejhezčí! Překvapte 
člena své rodiny umělecky navrženou, 

ryzím stříbrem zušlechtěnou pamět-
ní medailí s veselým narozeninovým 

motivem!
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Nejkrásnějším svátkem lásky dvou lidí je den 
svatby, kdy si vzájemně slíbí věčnou věrnost. 
V životě dvojice je tato chvíle skládání slibu 
jedinečná a při této příležitosti může být 
úžasná svatební medaile dárkem hodným této 
události. Zasíláme v elegantním ozdobném 
balení s gratulační kartou s možností napsání 
vlastního blahopřání v krásné obálce!

kolorovaná medaile • 26 g • Ø 40 mm • Česko

Ať žijí novomanželé

Druhou květnovou neděli je celá země posetá květy. 
Malé i velké děti u příležitosti Dne matek zdraví své mat-
ky květinami, sladkostmi nebo s jinými dárky a poděkují 
se jim za péči a lásku, které mateřské srdce se 
samozřejmostí rozdává. Využijte příležitosti kterýkoli 
den v roce potěšit svou mámu, babičku nebo opatrovnici 
touto příležitostnou medailí, která je ještě slavnostnější 
díky personalizované dárkové kartě a ozdobné obálce.

101

Č. art.: 202303101101 399 Kč / 14,88 € Č. art.: 202303102102 399 Kč / 14,88 €

Č. art.: 202303103103 399 Kč / 14,88 € Č. art.: 202303104104 399 Kč / 14,88 €

102

103 104

https://www.muzejnigalerie.cz/At-ziji-novomanzele-postribrena-medaile-Cesko-0
https://www.muzejnigalerie.cz/Vyroci-svatby-postribrena-medaile-Cesko-0
https://www.muzejnigalerie.cz/Den-matek-postribrena-medaile-Cesko-0
https://www.muzejnigalerie.cz/Vsechno-nejlepsi-k-narozeninam-kolorovana-medaile


20
23

/3

Te
l.:

 5
19

 3
22

 4
60

 
ob

je
dn

av
ka

@
m

uz
ej

ni
ga

le
rie

.c
z 

Te
l.:

 0
31

/5
53

 0
4 

62
 

ob
je

dn
av

ka
@

m
uz

ej
na

ga
le

ria
.s

k

1

N
ab

íd
ka

 p
la

tí 
do

 v
yp

ro
dá

ní
 z

ás
ob

. 
Vy

hr
az

uj
em

e 
si

 p
rá

vo
 z

m
ěn

y 
ce

n.

poštovné  129 Kč / 4,49 €

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon: E-mail:

MUZEJNÍ GALERIE MÚZEJNÁ GALÉRIA

Zákaznícké číslo: (jestliže už jste naším zákazníkem)
Muzejní Galerie s.r.o.

P. O. BOX 25
690 02 Břeclav

Depo Břeclav, Tel.: + 420 519 322 460

Múzejná Galéria s.r.o.
P. O. BOX 194

929 01 Dun. Streda
Depo Dunajská Streda, Tel.: + 421 (0) 31 553 04 62

Nabídka katalógu platí pouze do vyprodání našich zásob!



KÓD ZBOŽÍ NÁZEVKUS

OBJEDNÁVKA
Vyplnĕný kupón pošlete ihned na naši adresu!

(V případě nezájmu 
prosím přeškrtněte!)

B-

*Jen 1 kus pro každou domácnost!

*



1 2 22 0 2 3 0 3
2 0 2 3 0 3
2 0 2 3 0 3
2 0 2 3 0 3
2 0 2 3 0 3
2 0 2 3 0 3
2 0 2 3 0 3

Žena v oblacích

SBÍRAT SE OPLATÍ

Sbírání mincí je činností vytvářející hodnoty 
a zároveň fantastickým koníčkem! Obzvlášť 
skvělé je, když je sbírka kompletní, díky čemuž je 
Vaše sbírka ještě cennější. Doplnění posledních 
chybějících kusů je však často velmi obtížným 
úkolem. Proto Vám nabízíme naši službu spra-
vování sbírek. Umožní Vám sestavit Vaši sbírku 
pohodlně, rychle a s ohledem na Vaše individuální 
potřeby, a co je nejdůležitější, budete mít svou 
sbírku kompletní. 

Naše služba spravování sbírek nabízí mnoho vý-
hod, např., do Vaší sbírky přidáme bezplatnou úlož-
nou kazetu. Jednotlivé kusy sbírky Vám budou vždy 
zasílány na Vámi uvedenou adresu, za přiměřenou 
cenu poštovného, nebo bez poštovného.

Záruka původu: Všechny mince jsou před dodáním 
zkontrolovány kvalifikovaným odborníkem. Originalita 
mincí se potvrzuje osvědčením.

Záruka pohodlí: Naše nabídky si můžete prohlížet 
v pohodlí svého domova, jste informováni, nejste 
nuceni kupovat nebo platit předem, pouze při pře-
vzetí zásilky.

Záruka na vrácení zboží: Poskytujeme 14denní 
záruku na vrácení nebo výměnu, pokud nejste spo-
kojeni s dodaným zbožím. Ponecháte si pouze zboží, 
se kterým jste skutečně spokojeni.

Záruka doručení na Vaši adresu: Každou zásilku 
doručíme do Vašeho domova.

Spravování sbírky! Záruky pro objednavatele!
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Silného a odvážného tygra 22. ledna 2023 vystřídal králík. Králík je nejmírumilov-
nějším zvířetem ve znamení zvěrokruhu. V roce Králíka se do popředí letos obvykle 
dostává rodina, domov, láska, přátelství a pochopení problémů jiných. Na počest 
roku Králíka vydala Australská mincovna působivou dvouuncovou stříbrnou minci.

2 dolar • stříbro 999,9/1000 • 62,2 g • Ø 50,60 mm • Austrálie, 2023

Přišel rok Králíka

Žena v oblacích
Bessie Colemanová byla 
pilotka a právnička. Jako první 
Afroameričanka a první pilotka 
indiánského původu létala do 
vysokých nadmořských výšek. 
Jako první Afroameričanka zís-
kala mezinárodní pilotní licenci. 
Její odhodlání a pevná vůle je 
inspirující i v dnešní době.

25 cent • 5,67 g 
• Ø 24,26 mm • 
USA, 2023

122

121

Č. art.: 202303121121 2 890 Kč / 107,80 €

Č. art.: 202303122122 99 Kč / 3,69 €

https://www.muzejnigalerie.cz/Prisel-rok-Kralika-2-dolar-stribro-Australie-2023
https://www.muzejnigalerie.cz/Zena-v-oblacich-25-cent-USA-2023

