
Vážení přátelé,
zdá se mi,  že minulé přání jsem Vám posílal  nedávno, tak rychle ten čas utíká.   Mám pocit, 
že  tento  rok  byl  nějaký   kratší  a  je  to  vidět  i  na   přírůstcích  do  mé  sbírky,  
kterých  je  pouze  31  ks,celkový  stav  je  tedy  8838 lahví.  Sice  jsem  získal  dost  lahví, 
ale většinu jsem již měl. Víc štěstí jsem měl v získávání  torz  a  střepů lahví,  přibližně se  jedná 
o  asi  50  různých   variant,   které  vůbec  neznám.   Proto  se  chci  zmínit  o   jednom  nálezu.  
Při jedné cestě na kolínsku jsem míjel tzv. autoskládku,  to je ta  černá  skládka kam  projíždějící  
primitivové   odhazují  to,  co  by  při  vlastnictví   i   malého  IQ  dovezli  do  popelnice. 
Něco se  mi  nezdálo,   tak  jsem opodál  zastavil  a  šel  se  podívat.   Skládka  byla  vedle  statku  
a  mimo   různých  petek,  pneu,  plastů  a  nových  lahví,  tam  byla  hromada  jako  z půdy, 
ze které vykukovalo starší zboží. Náhodně jsem tedy kopnul a vypadla  na mne lahev s nápisem 
Ulrich Huber a spol., dno prolomené do kulata, cca 1880 a proti nápisu kolečko,  falešná pečeť. 
Ať  jsem hledal  všude  možně,   tak  jsem nikde  nezjistil,  kdo  to  byl,  pokud  by  někdo  věděl,  
prosím  sdělte.  O  kus  dál  ve  skládce  pak  ležela  rozbitá  lahev  s nápisem  Vydra  na  dně, 
tuto sice mám, ale také nevím do které hospody ji zařadit. Takže to musím  zkusit někdy příště,  
jestli tam  ještě něco nebude,  protože statek vypadal velmi staře.

Dále  se  chci  zmínit  o  velmi   vzácných   lahvích,  které  se  velmi   špatně  hledají 
a  pro  mne  jsou  jedny  z nejkrásnějších,jsou  to  tzv.  mázovky.  Vídeňský  máz  je  cca  1,4  litru,  
půlmáz tedy okolo 0,7 litru, daly by se zaměnit se  sedmičkami,  ale mázový styl je zcela odlišný,  
tvar lahve je kuželový, od hrdla ke dnu se rozšiřuje.Ty nejvzácnější mají  nápisy - Dobrovice,  
Sedlec, Stod, Roudnice s pečetí na dně ap., ostatní  byly  neznačené a lepily se na ně etikety.  
Sám mám ve  sbírce  z doby mázové  asi  10  lahví  s nápisy  či  pečetěmi  a  6  lahví  bez  nápisů, 
takže   vzhledem  k počtu  mé  sbírky  je  to  velmi  malé  množství.  Tyto  lahve  se  vyráběly 
v  rozmezí let před 1850 do roku 1876 nejpozději.  Zákon z roku 1871 zavádí míry  litrové tak, 
že do 1873 kde se oba partneři společně dohodnou a od 1876  definitivně.  Tímto  lahve zanikly  
a  nebylo  pro  ně  již  použití,  myslím si  proto,  že  většina  se  vrátila  do  skláren  k přepracování 
a jen malý zlomek se zachoval někde na velmi  starých půdách. Občas tyto lahve  nacházím 
rozbité ve skládkách, avšak také velmi vzácně a hlavně bez nápisů. Proto se na Vás obracím  
s prosbou,  pokud máte tyto lahve ve sbírce, pošlete mi prosím její foto pro rozšíření sběratelského 
obzoru a katalogu.

 

Přeji Vám a rodinám mnoho štěstí, zdraví a sběratelských úspěchů v Novém roce 2016. JD 


