Vážení přátelé,
tak už je to zase tady, rok uplynul opět o něco rychleji než ten předešlý a to nejstrašnější, že
jsme zase o ten rok starší. Ale i přes tuto nemilou informaci Vám přeji mnoho štěstí, zdraví
a úspěchů v Novém roce 2013 a samozřejmě co nejvíce sběratelských úlovků a přírůstků.
Tak jako každý rok Vám i nyní sděluji stav své
sbírky - 8702 ks, což je přírůstek pouze 119 ks.
Je to způsobeno tím, že mnoho velmi dobrých lahví,
které jsem získal, jsem již ve sbírce měl a tudíž mi
rozšířily pouze lahve na výměnu. Opět se tento rok
objevilo mnoho dobrých lahví: nejstarší Podmokly,
erbovka Osov, Plavnice, strojní Chlumec n.C. ap.
Chci se však zmínit o jedné lahvi, která sice není
z Čech, ale ze Slovenska, kde v pečeti je nápis
Glassfabrik Carolinen Zay Ugrosi Baas Ungarn,
jedná se o sklárnu Uhrovec , což je rarita z 1874-8
v litrové míře, jakou jsem vůbec nečekal že existuje.
Takže patří do skupiny i mezinárodně historických.
Dále bych se chtěl zmínit o další raritě, která sice není tak stará, ale zajímavá. Získal jsem
lahev Fr. Kysilka Chotovice, přičemž na zátce je Choťovice. Ale za 14 dní nato jsem získal
další lahev, kde je nápis skoro stejný až na Chotěvice. Tak a co je nyní správně a co špatně.
Nakonec jsem zjistil, že lahev patří do Choťovic o.NB, kde byl hostinský Kysilka, díky však
tomu, že Chotovic ap. není tak mnoho /pouze 3 obce/, což na objetí nebylo tak složité..
Protože si nechávám i různé vykopané střepy lahví, které se pak snažím podle zbytků nápisů
přiřadit k pivovaru či stáčírně, což je zajímavá badatelská práce, tak postupně střepy vyřazuji,
podle toho jestli tento nápis ve sbírce mám, ale stále mi zůstává cca 60 střepů z lahví, které
jsem vlastně nikdy neviděl a to víte jak mne to štve, že je ve sbírce nemám nepoškozené.
Např. různé stáčírny Karlovy Vary v litru
i půllitru, střep se zbytkem nápisu ....EREI
...CHAU, ve dvou řádkách písmo s patkami,
takže starý Maštov bez prolisu, který neznám.
různé jiné střepy Gross Augezd, Vintířov...
Loni jsem psal, že jsem nasbíral cca 1500 kg
šrotu, tak v tomto ohledu se situace zlepšuje,
protože za rok 2012 jsem nasbíral již 3 tuny.
A to byste nevěřili co se v lesích najde PET
lahví, kanistrů od oleje z motorových pil
a dokonce i v hloubi lesa vyhozený záchod,
to asi ten uživatel chtěl mít určitě soukromí.
Protože však sbírám i jiné lahve, kterých mám cca 1500 ks: likérové, octové, vinné,
mlékovky, minerální vody a sodo, inkoust, punčové ap., ale hlavně lahve staré foukané cca do
r.1850, tak se mi podařilo získat na aukci v Německu
starou lahev na likér se šroubovacím uzávěrem z
oblasti severních Čech někdy okolo roku 1700.
Tyto lahve se vzhledem k velmi slabému sklu
většinou nedají vykopat, občas se ještě nachází na
starých půdách, ale např. v Anglii, Německu, USA
se ještě nachází mnohem častěji, protože mnoho
starých domů je stále v původním stavu od r.1700.
Tak a to je pro tento rok vše, těším se opět na setkání
v roce 2013, Váš Jiří Drvola, jiridrvola@seznam.cz

