Jičín bude mít v září své vlastní platidlo – Jičínské dukáty

Jičín se v září stane dalším českým městem, které má vlastní platidlo. Městský dukát, jehož výrobu už
schválili radní města, je určen pro obyvatele, turisty a sběratele.
Jičínský dukát, respektive 49 jičínských dukátů, bude mít nominální hodnotu 49 korun. Lidé jím
mohou v Jičíně začít platit 10. září, kdy ve městě vypukne velmi oblíbený festival Jičín - město
pohádky.
Na lícové straně dukátu bude vyobrazena Valdická brána, na rubu znak města Jičín. Návrh vytvořila
mladá a talentovaná sochařka Irena Hradecká. Sama k této zakázce říká: „ Pocházím z Jablonce nad
Nisou a k Jičínu mám velmi blízký vztah a proto, když mne pan Leoš Křapka požádal o vytvoření
návrhu platidla pro město Jičín, ihned jsem souhlasila a hned se pustila do přípravy návrhu“.
Je nutné podotknout, že na návrhu se aktivně podíleli i zástupci města, kteří vybrali konečnou
podobu dukátu ze čtyř navrhovaných variant.
Dukátem půjde platit na několika místech v Jičíně – jejich seznam bude dostupný na městském úřadě,
na plakátech, na webových stránkách města Jičín a také organizátora akce www.mestskydukat.cz.
Dukáty mají přispět zejména k propagaci města a také jako památka pro návštěvníky akce Jičín –
město pohádky.
Svoje platidlo má již 9 měst v České Republice a projekt odstartoval v roce 2010 v Jablonci nad Nisou.
Mezi úspěšnými městy je také např. Plzeň, nebo Olomouc. Zájem o dukát byl tak velký, že celý náklad
byl za několik dní vyprodán. Městský dukát se stal velice oblíbeným a vyhledávaným projektem, lidé
jsou svým způsobem hrdí na to, že jejich město má své vlastní platidlo. Navíc je to zábavné a
nenáročné oživení kulturního života.
Leoš Křapka – organizátor projektu k tomu poznamenal: „Jičínský dukát bude razit v nákladu 10000
Česká mincovna v Jablonci nad Nisou. Platidlo bude v místním oběhu až do 31.prosince příštího roku.
Náklad je zvolen tak, aby dukát byl zajímavý i pro sběratele. Jičín má přes 15 000 obyvatel a to
znamená, že se bohužel nedostane ani na každého obyvatele. Je to proto, aby byl dukát zajímavý i
pro sběratele, které tyto dukáty sbírají. Například první dukát emitovaný pro Jablonec nad Nisou se,
po 4 letech od emise, mezi sběrateli prodává za více jak 200 korun a jeho hodnota stále stoupá.“
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