
60 let pobočky ČNS v Táboře  (1960-2020) 
 

Dne 20. listopadu 1960 byl založen v Táboře numismatický kroužek při táborském muzeu. 

Kroužek měl 9 zakládajících členů a prvním předsedou se stal Pankrác Zajíček, numismatik a 

filatelista. 

V roce 1961 uspořádal kroužek pod názvem „Tisíc let české mince“ výstavu mincí doby 

denárové, brakteátové a z údobí českých grošů, především z doby husitské. Výstava byla 

instalována ve vlastivědném muzeu v Táboře. Dále uspořádal výstavu „Velké postavy 

husitských dějin na medailích a plaketách“. Vystavené exponáty byly kroužkem věnovány 

muzeu. Obě výstavy měly mimořádný úspěch a těšily se velkému zájmu. Kroužek tak dokázal 

svou těsnou spolupráci s husitským vlastivědným muzeem. Kromě toho také pomáhal 

zpracovávat numismatické sbírky muzea. Muzeum umožnilo pobočce pořádat členské schůze 

v místnostech muzea. 

Založení pobočky v roce 1960 předcházel již první pokus o založení numismatického kroužku 

v Táboře za účasti táborského muzea a to v roce 1936. Jedním ze zakládajících členů byl také 

významný numismatik, rodák z Jistebnice, pan Dr. Viktor Katz, který byl autorem mnoha 

numismatických prací a v letech 1924-1939 také jednatelem Numismatické společnosti 

Československé. Kroužek však nevyvíjel dlouho svou činnost a záhy proto zanikl. 

První aukce numismatického materiálu pobočky byla pořádána dne 12. 3. 1977 ve velkém sále 

„Střelnice“ společně s mimořádnou schůzí pobočky, na které přednášel dlouholetý a zasloužilý 

člen ČNS pan Pankrác Zajíček. Aukční katalog byl sestaven z přebytků numismatického 

materiálu čtyř členů pobočky a obsahoval 554 položek. 

V letošním roce pobočka uspořádala v pořadí již 86. aukci. Současný počet členů pobočky je 

30. Nynější aktivní člen pan Ing. Jan Setunský pravidelně publikuje na webových stránkách 

pobočky „Dějiny“ Čech a Moravy v období od Keltů až po 12. století (Vršovci, Přemyslovci). 

Na výroční členské schůzi 22. 2. 2020 byl oceněn v rámci oslav 100. výročí založení České 

numismatické společnosti dlouholetý člen pan Dalibor Zásměta za zajištění bezproblémového 

chodu pobočky a organizování pobočkových aukcí. Toto poděkování formou pamětního listu a 

medaile přijeli osobně předat předseda ČNS MUDr. Michal Mašek a jednatel ČNS MUDr. 

Zdeněk Petráň. 

 

Předsedové pobočky:  

 

1960-197? Pankrác Zajíček 

 197?-1974 Zdeněk Laszák 

 1975-1978 Karel Smola 

 1979-1990 Stanislav Slabý 

 1990-1993 Ing. Václav Vančura 

 1993-dodnes František Chum 

 

 

 

 



Vydané pobočkové medaile:  

 

 A35/1 5 let obnovení činnosti pobočky (1978) 

 A35/2 20 let organizované numismatiky (1980) 

 A35/3 30 let organizované numismatiky (1990) 

 A35/4 80. aukce pobočky (2017) 1. medaile z cyklu Mincovní nálezy Táborska 

 A35/5 82. aukce pobočky (2018) 2. medaile z cyklu Mincovní nálezy Táborska 

 A35/6 84. aukce pobočky (2019) 3. medaile z cyklu Mincovní nálezy Táborska 

 A35/7 86. aukce pobočky (2020) 4. medaile z cyklu Mincovní nálezy Táborska 

 A35/8 88. aukce pobočky (2021) 5. medaile z cyklu Mincovní nálezy Táborska 
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