
Tak přátelé už je to tady zase, Vánoce a Nový rok. Jsou to mé padesátésedmé a ve sběratelství 
už padesátéprvní, takže za chvíli už budu v důchodu a jak sleduji naše další  sociální úpravy, 
tak do obou půjdu asi současně. Ale to mi nebrání Vám popřát mnoho štěstí a hlavně zdraví  
v Novém roce 2015 a mnoho sběratelských úspěchů. 
Tento rok se opět objevilo několik zajímavých lahví,
ale postupně se tento počet snižuje jak ubývá nálezů. 
Proto ani moje sbírka  nijak moc  nenarostla,  pouze 
o 125 kusů na celkem 8807.  Ale při sčítání jsem jen 
tak porovnal počty kusů některých okresů, například
Příbram 134 lahví, co vím tak 6 mi jich chybí do 140.
Dále jsem myslel, že okres Cheb bude  nejpočetnější, 
ale mám 208 ks, nejvíce Litoměřice 325, Louny 272. 
Samotné Brno 248 lahví a to jich má být přes 300 ks.
Nejmenší je snad Jablonec n.N s počtem 30 ks, ale to 
jsem nepočítal okresy z Moravy, kde jich bude méně.
Občas s kamarády vyrážím do terénu,  po vesnicích 
nebo kopat. A jak píši na svých www stránkách, tak například u KV jsem vykopal torza šesti 
lahví,  které  vůbec  neznám,   proto  musí   existovat   ještě   mnoho  naprosto  neznámých 
lahví,které stále čekají na objev. Celkem by  mělo  odhadem  být  okolo 15000 lahví.
Jednou  z lahví,  které  jsem  získal  je  zelená  litrovka  na  patent  s písmeny  v prolisu  GÖG, 
a pár dní nato stejnou na zátku, přičemž jsem si vůbec nebyl jistý, zda jsou to vůbec Čechy. 
Ale shodou okolností mne navštívil kolega, který mi sdělil, že vlastní hlavičkový papír firmy, 
která  na  něm  má  stejné  iniciály  -  Österreichische  Glasfabrik  Geselschaft  se  sídlem 
v Ústí  nad Labem, jedna z největších skláren v Rakousku-Uhersku. Pokud tedy tuto lahev 
někdo má, tak ji může spolehlivě zařadit.  

Mám  dost  lahví  pivovaru  Kunštát,  velmi 
starých  a  tak  jsem se  domníval,  že  už  mám 
asi  všechny.  Ale  chyba,  při  jednom  nálezu 
na půdě jsem získal lahev s nápisem v prolisu 
S.Frisch  Bräuhaus  Kunstadt,  prostě  krasavice 
někdy po 1892. Další lahev která mne potěšila 
je sice bez nápisu, ale mázovka hnědé barvy, 
což  je  objem  cca  1,4  litru.  Tyto  lahve 
se  dochovaly  ve  velmi  malém  množství, 
protože  po  zavedení  metrické  soustavy 
1871-1876 pro ně již nebylo  oficální  použití, 
většinou  se  vrátily  jako  surovina  do  skláren. 
Na rozdíl od půlmázovek, což je cca 0,7 litru, 
kde  rozdíl  nebyl  poznat  a  používaly  se  tedy 
dále,  proto  těchto  „sedmiček“  se  dochovalo 
poměrně dosti, ale jsou velmi žádané a ceněné. 
Dále  jen  informace,  pokud  vlastníte  lahev 
R.Waldek  Burgerliche  Brauhaus  Pilsen, 
tak  se  jedná  o  lahev  stáčírny-hotel  Slovan, 
Smetanovy sady, Plzeň v litru i půllitru. 

Na  mých  stránkách  budu  pokračovat  v katalozích  lahví  Čech  a  proto  Vás  chci  požádat, 
pokud  budete  vlastnit  lahev,  která  se  v katalogu  nevyskytuje,  buďte  prosím  tak  laskavi 
a zašlete mi její otisk pro doplnění, případně foto s popisem. A to už je pro tento rok vše.
                                                                                       Díky a s pozdravem Jiří Drvola 


