Vážení přátelé,
dovoluji si Vám popřát všechno NEJ v Novém roce 2012, hlavně zdraví, protože jak rok
od
roku
chátrám,
zjišťuji,
že
zdraví
je to nejdůležitější. Stav mé sbírky k 31.12.2011
je pouze 8583 ks, což je nárůst 122 ks za rok.
Získal jsem sice celkem okolo 400 lahví, ale mnoho
z nich i velmi dobrých, jsem ve sbírce již měl,
proto tedy tak malý přírůstek. Z těch lepších lahví
do sbírky mohu jmenovat J.F.Daubek Liteň,
Hansberger Chuchel, Weitzer Přelouč a mnoho lahví
stáčíren. Například jen lahví Brna mám nyní 230 ksjó kdybych tak měl tolik Prahy. Mnoho lahví se ještě
nachází na půdách, ale velmi mnoho jich je v zemi,
zavezeno ve starých skládkách. Takže když mám čas,
vyrážím sám či s kamarády kopat. Mí kolegové
militaristi-kopáči mi sdělují, co vše vykopali,
jak je toho všude spousty, proto radostně vyrazím
do terénu s hledačkou a motyčkou, abych po hodině
zjistil,
že
melu
z posledního,
dřiny
klepu se jak ratlík a špatně vidím a výsledek je ten,
že se u mne hromadí pouze šrot. Konstatuji proto,
že jsem tento rok získal celkem okolo 1500 kg železa
a o vykopaných lahvích se snad nebudu ani
zmiňovat. Nějaké lékovky, olejovky, Protivíny,
běžné vinné, ale mnoho střepů i doposud
neznámých. Kdysi jsem psal o vykopaných lahvích
pivovaru Teleč, ale nyní jsme našli střep neznámé
lahve s nápisem Brauerei Teltsch bei Karlsbad
v silném prolisu, prostě nádhera. Ale i přes tyto
„úspěchy“ pojedu opět, protože si vybírám pěknou
krajinu, krásné lesy a háje, čisté potoky, kde se voda
z nich dá pít, tam kde se zvěř snad ani nebojí, protože
takové zoufalce nikdy neviděla, tam kde není skoro
žádná civilizace, nádherný klid. Proto tomu již nyní
radši říkám, že nejedu kopat, ale rehabilitovat i přes to,
že pak týden nemohu pořádně chodit a nic neudržím
v rukách. Dříve jsem také psal o lahvích s pečetí
s korunou a písmenem „E“, kde se přikláním nejen
sám k názoru, že tato lahev patří do pivovaru
Encovany. Nyní jsem získal další lahev se stejnou
pečetí, ale od vína, takže se má hypotéza pomalu
a jistě potvrzuje, bude ale trvat mnohem déle
aby byla jistá. Obracím se na Vás také s prosbou.
V příloze Vám zasílám seznam neidentifikovaných
lahví, které vlastním a chci Vás poprosit, zda u nich
nevíte kam patří, případně, kde jste je získali.
Tento rok se také na mnoho z Vás obrátím o pomoc
při sestavování dalších katalogů lahví Jižních
a Středních Čech, možná i Jižní Morava.

