Vážení přátelé,
vím, že se rok co rok opakuji, ale není jiná možnost jak Vám - co největší skupině kolegů, co
nejrychleji popřát mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v životě osobním i sběratelském v roce 2010
Nebudu Vás zdržovat zbytečným povídáním,
tak tedy stav sbírky k 31.12.2009 je 8067 ks,
což je nárůst 60 ks za rok, to je 1 lahev týdně.
Což uznáte sami je velmi mizivý nárůst, ale je
to tím, že se objevuje velké množství lahví,
které se opakují. jako velmi běžné a těch
velmi dobrých se objevuje mnohem méně. Je
to dáno tím, že starých půd, sbírek a skládek
ubývá. Přesto však se objevilo na Aukru dost
velmi dobrých lahví, které však byly cenově
také velmi vysoko./Mýto,J.RichterBorohrádek,
Č.M. Suchomasty, Slapy/ což je dáno tím že
aukcí se účastní mnohem více lidí, a z nich
mnoho těch, kteří jsou ochotni si připlatit za
vítězství, což pro prodávajícího znamená vyšší
zisk než v jeho běžném prodeji. Já sám se
těchto aukcí, našich i zahraničních, účastním a
mohu říci, že přínos do sbírky tvoří cca 70%
všech přírůstků. Ale já sbírám veškeré varianty
lahví - druh písma, barva, dno. hrdlo..
Další způsob získávání je pro mne mnohem sběratelštější. Obcházet vesnice a „obtěžovat“ lidi
s dotazy na lahve. Přitom si perfektně popovídat
o zdraví, o rodině, postěžovat si na současnou
situaci, probrat politiku. A po hodině či dvou
vlastně nic nezískat, jen hlavu jako balón.
Někdy jsou lidé hodní, vstřícní a pustí mne na
půdu, ale tam většinou již nic není, neboť jsou
také pořádní. Občas narazíte na lidi se stejným
zájmem, nebo ty, kteří prostě tento sběratelský
materiál zachraňují a rádi Vám jej přenechají.
Je to však časově velmi náročné, neboť jedna
vesnice může být až 1 den práce, to podle toho
jak sdílné občany navšívíte. Podařilo se mi
získat lahev s iniciálami V.F. /Václav Fink/
a proto, že se tato lahev našla v okolí Chlumu
u Hlinska, lze tedy potvrdit, že patří do toho
zdejšího minipivovárku zrušeného v r.1906.
Doposud byla známa jen jedna lahev a proto
nebylo možno na 100% tvrdit, že patří sem.
Závěrem Vás chci opět požádat o sdělení
stavu sbírky,o zaslání otisků nově nalezených
neznámých lahví a přeji Vám co nejvíce
přírůstků do sbírky, bohaté půdy a skládky.
S pozdravem Jiří Drvola – Lhota 113 – 26101 Příbram Tel: 724277237 jiridrvola@seznam.cz
a doufám, že také co nejdříve nově na www.drvola.cz

