10. září – den zahájení prodeje prvních jičínských dukátů
10. září je den zahájení festivalu Jičín - město pohádky a také den , kdy v Jičíně začne obíhat jeho
lokální platidlo – 49 jičínských dukátů.
Město Jičín je desátým městem České republiky, které bude mít své vlastní platidlo. Dukáty budou
moci obyvatelé, návštěvníci i sběratelé koupit poprvé 10.9. ve žlutém stánku Městského dukátu na
Žižkově náměstí. Dukáty bude možné zakoupit i u partnerů, kteří se do akce zapojili a jejich seznam je
na stránkách www.mestskydukat.cz a plakátech a jsou označena nálepkou: zde získáte Městský
dukát. Jsou to některé z památek ve městě, dále kavárny, knihkupectví, hotel a také městské
informační centrum.
Návrh dukátu nakreslila a následně přenesla do sádrového modelu sochařka Irena Hradecká. Ta se
také podílela na ryteckých úpravách razidel. Sama k tomu dodává: „ Jsem ráda, že jsem mohla
dohlédnout na celý proces vzniku Jičínských dukátů, od vytvoření sádrové předlohy až k finálním
úpravám razidel a mám tak záruku, že konečný výsledek bude perfektní.“
Dukáty vyrobila v omezeném nákladu 10 000 kusů Česká mincovna, kde se razí také oficiální platidla
pro Českou republiku. 49 jičínských dukátů je raženo z materiálu Nordic Gold. Tento kvalitní materiál
je pro své jedinečné vlastnosti (barevná stálost, tvrdost atd.) používám také pro ražbu Euromincí.
Městský dukát se díky těmto vlastnostem a preciznímu zpracování stává krásným dárkem a
památkou pro obyvatele i návštěvníky Jičína. V neposlední řadě je také hodnotným sběratelským
předmětem. Toto potvrzuje i fakt, že již nyní přibližně 10 dní před zahájením prodeje je více jak
třetina nákladu vyprodána. Leoš Křapka – organizátor celého projektu říká: „ Takový zájem o jičínské
dukáty nás ani tak nepřekvapil, protože zkušenosti z jiných měst jsou obdobné. Většina dukátů byla
vyprodána do tří dnů od zahájení prodeje. Náklad dukátu je omezen na pouhých 10 000 kusů a je
konečný“.
Dukát je možno zakoupit také v dárkovém obalu s fotografiemi a textem o městu Jičín. Bude
k dispozici také v dárkové krabičce s certifikátem. Vůbec poprvé se rozhodl organizátor projektu
vyrobit také variantu dukátu pokovenou ryzím stříbrem. Této podoby dukátu se vyrobí jen 100 kusů,
budou v dárkové krabičce a každý kus bude opatřen certifikátem pravosti s originálním číslem.
Partneři akce:
Městské informační centrum KZM Jičín, Restaurace U dělové koule 1866, Pizzerie Rieger, SaP s.r.o.
(výpočetní technika), Valdštejnská lodžie, Rumcajsova ševcovna, Knihkupectví u sv.Ignáce (KNA),
Marnivý pecivál (rychlé občerstvení na autobusovém nádraží).
Projekt podporuje Město Jičín a Festival Jičín – město pohádky
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