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Předpokládané trvání akce je cca 1,5-2h.
Vzhledem k tomu, že kapacita míst je omezená, doporučujeme 
registraci co nejdříve a přes on-line odkaz. Po naplnění 
kapacity prostor nebudeme moci další registrace potvrdit. 
Účast bez registrace není možná. Pro více informací 
kontaktujte BH Securities, a.s.
na telefonním čísle      255 710 710
nebo přes email      info@bhs.cz.

David Slezák
Vystudoval MCHTI D. I. Mendělejeva v Moskvě 
a pražskou VŠCHT. Od roku 1994 působí na komoditních 
trzích se zaměřením především na drahé a vzácné kovy. 
Pro BH Securities pracuje od roku 2014 a zde také aktuálně působí 
jako Head of Gold Sales Department. Jeho hlavním úkolem bylo vybudovat 
funkční oddělení investičního zlata a rozvíjet nové produkty společnosti. Mezi jeho 
významné projekty patří především navázání spolupráce s prestižní rafinerií PAMP SA, 
zakázková vlastní ražba, čínská Lunární serie a nebo také unikátní projekt ražby Sluneční 
soustavy, která je ojedinělým počinem v celosvětovém měřítku.

Svět investic je někdy považován za nudný
a místy málo kreativní. Čas od času však 
i v investičním světě vznikají zcela unikátní projekty, 
které v sobě snoubí výjimečný umělecký talent 
a profesionální řemeslnou práci. A přesně takový
je projekt ražby Smart mince s motivem Giordana 
Bruna, který přináší možnost investovat do 4000 let 
prověřeného cenného kovu s naprosto raritním 
uměleckým zpracováním. Přijďte se dozvědět, jak 
projekt vznikal od nápadu až po realizaci a v čem
je jedinečný. Budete si moci promluvit s předním 
českým sochařem a medailérem Michalem 
Vitanovským a rovněž se dozvíte, jaké jsou 
zákonitosti na trzích se zlatem.

Po úspěchu vlastní ražby Zlaté sluneční soustavy 
vydává BHS další, světově unikátní a limitovanou 
emisi sběratelských investičích mincí, tentokrát opět 
s tématy historie a vesmíru. Na akci se můžete těšit 
na atraktivní informace z oblasti investičních kovů, 
nahlédnutí "pod pokličku" toho, jak se připravuje 
a vyrábí mince, i praktickou ukázku tradičního lití 
sádry za účasti akademického sochaře a autora 
návrhů Michala Vitanovského.

Michal Vitanovský
Český sochař a medailér. Roku 1971 absolvoval 
Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze, zde 
také žije a pracuje ve svobodném povolání. Jeho sochařskou 
tvorbu reprezentují, kromě volných plastik většinou komorního 
formátu, také práce pro veřejný prostor. Vedle pamětních desek to jsou
i sochy. Posledních třicet let se Michal Vitanovský věnuje převážně tvorbě mincí 
a medailí, ale také řádů, vyznamenání, městských a univerzitních insignií. 

Je autorem československého řádu T. G. Masaryka (1990), českého Řádu bílého 
lva (1994), sedmi pamětních mincí, desítek pamětních medailí, dále také 
primátorských insignií, rektorských a děkanských řetězů a žezel. Jeho volné 
práce jsou zastoupeny v mnoha našich i zahraničních sbírkách. U nás je to 
Národní galerie v Praze, Národní muzeum v Praze a další dvě desítky našich 
muzeí a galerií. V zahraničí jsou jeho práce ve veřejných a soukromých sbírkách 
například ve Francii, Holandsku, Japonsku, 
Lucembursku, Maďarsku, Německu, Polsku, Rusku, 
Slovensku, Velké Británii a USA. PO
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— Giordano Bruno


