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Vážení přátelé,
vždy na konci každého roku sčítám svoji sbírku, abych Vám oznámil její počet a hlavně její
přírůstky a zrovna tento rok poslední dny musí uhodit mrazy, abych nemohl počítat v pohodě,
ale v -12 stupních, kdy mi čísla mrznou na rtech. I přesto jsem dosáhl počtu 8461 ks, což je
přírůstek 394 ks. Objevila se opět spousta super lahví: půlmázovka Kaufried Jindř. Hradec,
Fr.Sochůrek Březnice, pivovar Stráž, litrovka
Franz Kittl, pečeť Fr.Sedlák /Šťáhlavy?/
Některé z nich můžete vidět na mých stránkách.
Sbírám lahve od roku 1982, říkám vrcholově,
ale sbírat jsem začal po vzoru svého bratrance
pivní etikety v roce1964, kdy mi bylo teprve 7.
V 15 jsem již měl celkem dobrou sbírku etiket
a taktéž již asi 200 pivních lahví, které jsem
získal při svých cestách za sportem a různých
cestách s rodiči po naší vlasti, ale také jako
čerstvý vlastník řidičáku a malého Pionýra,
kdy jsem kvůli etiketám objížděl pivovary a
hospody do 100km v okolí a vozil domů samo
zřejmě i lahve, kterých bylo všude dosti. Jen tak
vzpomínám, jak v Č.Krumlově ve sklepě skladu
ležely tisíce lahví a nám se jich do kufru vždy
vešlo jen cca 50. Bral jsem je od kraje, tak co asi
muselo být za skvosty tam vzadu. Když jsem
přijel asi popáté, sklep byl již vyvezen. Takto se
lahve „válely“ v Dobříši, Jincích, Březnici..Jezdil
jsem již od mala po burzách /dům dopravy Holešovice, Radiopalác, Svazáček/,a na nich jsem
potkával naše velké sběratele /Jánský, Tupý, Beránek, Kühle, Kabát, Steiner../, ale stále vedly
etikety. Teprve když se objevil „táta sběratelů lahví“ Ctibor Novák, jsem našel jejich kouzlo
a cele jsem jim propadl. Proč však o tom všem
píši. Na těchto burzách jsem též potkával cizí
sběratele a mezi nimi jednoho Rakušana, který
postupně z našich burz zmizel,asi jak zestárnul.
Proto jaké bylo moje překvapení, když se u nás
objevila rakouská sbírka lahví na prodej. On
totiž sbíral celé Rakousko-Uhersko a její česká
část byla cca 1100ks,což je dost velká i na naše
poměry. Tuto sbírku se mi podařilo získat a v
ní celkem 86 ks do mé sbírky, přičemž tam
byly samozřejmě i velmi dobré lahve /zvláštní
Starý Plzenec, Hermannschlag, Ung.Hradisch
půlmázovka měšťanská Plzeň, erb Ungr.....
Celkem to vychází jako vždy – z tisíce lahví je
100 lepších, 10 velmi dobrých a jedna bomba.
Možná jsem Vás zklamal, že nyní nepíši o
svých zážitcích o lovu jednotlivých lahví, nebo
o výsledcích a zážitcích z kopání a půd, ale
o nich budu postupně psát na svých www.
Dovolte mi tedy Vám popřát opožděně Veselé vánoce a ještě včas šťastný Nový rok, mnoho
sběratelských úspěchů a protože mne bolí záda /stále/, tak samozřejmě hodně toho zdravíčka.
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