
 

Tisková zpráva 
Jablonecká mincovna již razí Liberecké rytíře 

 

Razící stroj, který v prostorách České mincovny v Jablonci nad Nisou dnes přivedl na svět originální 

platidlo Liberecké rytíře, spustil Jiří Rutkovský, náměstek primátorky, společně s Naďou 

Burianovou, vedoucí oddělení cestovního ruchu a propagace MML za dozoru Pavla Kalouse, 

vedoucího odboru školství, kultury a sportu a odborných pracovníků mincovny. Jedna z prvních 

medailí, které po spuštění z razícího stroje vypadly, putovala z rukou náměstka Rutkovského k 

primátorce Martině Rosenbergové.  

Do oběhu se tak od prosince dostanou tisíce kusů medailí ve velikosti mince nazvaných 40 

Libereckých rytířů, které budou mít stejnou nominální hodnotu, 40,- Kč. První z kusů jedinečného 

druhu suvenýru přistály v rámci zahájení propagační akce na stole zastupitelům při jednání 

zastupitelstva, volně v prodeji budou v Městském informačním centru na Novém magistrátu a ve 

stánku umístěném na Vánočních trzích před radnicí od 12. prosince. Mince se stanou jak platidlem, 

tak i cenným suvenýrem a místní zajímavostí pro obyvatele, turisty a sběratele. 

V současné době hledají vydavatelé partnery pro využití medailí ve tvaru mince jako platidla, které by 

se mohlo používat až do konce příštího roku. A několik zájemců z řad kaváren, dárkových prodejen 

nebo květinářství se již podařilo najít. Proto předpokládáme, že ve městě pod Ještědem tak vznikne 

síť míst, kde bude možné atraktivním platidlem po dobu jednoho roku hradit služby nebo zboží. 

Na jedné straně suvenýru, která bude vážit 13 gramů a jejíž průměr činí 3 centimetry, je vyražen 

jeden ze symbolů Liberce - rytíř - společně s označením data platnosti, 31.12.2012 a z druhé strany 

pak městský znak.  

S obdobným projektem má z loňského roku výborné zkušenosti sousední Jablonec nad Nisou, který si 

vloni nechal vyrazit 5 tisíc kusů grešlí. Po těch se však brzy zaprášilo. Liberec proto počet kusů oproti 

Jablonci výrazně navýší, a to čtyřnásobně, Libereckých rytířů mincovna vyrazí 20 tisíc. Ze 

vzdálenějších míst byl projekt úspěšný v Plzni, v současné době probíhá též v Olomouci. Hlavním 

cílem celého projektu je propagace města Liberce. Příprava ani výroba medailí žádným způsobem 

nezatíží městský rozpočet. 

         V Liberci 24. listopadu 


