Vážení přátelé,
já vím, že už je to asi otravné Vám každým rokem posílat přání k Novému roku.
Vypadá to jako chlubení, ale já to spíše beru jako konstatování a konec konců,
někdo si rád přečte to moje povídání ze světa sběratelského. Stav sbírky 8978ks,
přírůstek je tedy 127 lahví, no nic moc. Přesto, že si myslíme, že lahví ubývá,
tak se stále objevuje spousta skvostů, které byly do této doby neznámé. Ale pravda také je,
že se stále nachází většina lahví, které jsou velmi běžné a sběratelsky nezajímavé.
Postupně ale budou nálezy ubývat a skvosty se nacházet jen vyjímečně. Kdysi dávno,
okolo roku 1980, když jsem chodil po vesnicích, tak možnost nálezu byla na každém druhém
stavení, takže pohoda. Dnes je ten poměr asi tak jedno stavení ze sta, a zabere mnoho času,
to vše obejít. Proto možnost nálezu na starých půdách je stále menší, ale pořád je větší naděje,
že lahve budou
nepoškozené. Tento rok jsem navštívil řádově několik půd
a většina z nich byla již čistá, naprosto bez nálezu a pokud, tak lahve nezajímavé,
běžné pivní, vinné, likérové, Svatek apod.
Další možností získání úlovku je kopání
starých skládek. Zde je šance získat
něco velmi dobrého veliká, ale je to dřina
a
spousta
lahví
je
rozbitá.
Tento rok jsem
kopal mnoho skládek,
přičemž se skoro v každé objevily střepy lahví,
které sám vůbec neznám. Tyto střepy umyji,
porovnám se sbírkou, a pokud zjistím,
že neodpovídají žádné známé
lahvi,
tak si je popíši a uložím pro další postupné
ověřování. Jednou z posledně kopaných,
byla skládka u Klatov, kde jedna z vykopaných lahví byla Nýrsko - hostinec u města Vídně,
což potěší, a dále litrovka hnědá Želez. Ruda a půlka Klatovy. Jinak tato skládka
byla plná lékovek, samá Alpa, Baťa, Opodeldok apod. Proč já mám smůlu, že najdu skládku
po hypochondrovi, a ne po alkoholikovi. Pro další zájemce kopání musím uvést, že je potřeba
uvést kopané místo do původního stavu. Nejlépe tak, aby nebylo poznat,
že zde vůbec bylo kopáno. Je to ale perfektní duševní odpočinek... Člověk je v pěkné přírodě
na čerstvém vzduchu, a trocha námahy tělu prospěje. Vždy mi tento pocit vydrží asi tak týden,
a už bych jel znovu. Jen tak pro informaci zde uvádím několik vykopaných střepů.
Pokud to někomu bude známé, budu rád za každou informaci pro doplnění do katalogu.
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