Činnost KSPS Praha a jeho členů v roce 2015
Leden:
35. Mezinárodní setkání sběratelů pivních suvenýrů v Dejvicích spojené se slosováním vstupenek o ceny věnované společností Selgen a s bezplatnou ochutnávkou dvou
druhů piva Bubínek a jednoho druhu piva Jestřáb;
•

počet účastníků: asi 360;

•

pořadatelská služba: Aubrecht, Berounský, Erzigoj, Kamlar, Pechánek, Růža,
Sedlák, Stibral, Šmejkal;

•

těsně před ukončením setkání zde natáčela i TV Nova reportáž k 80. výročí
prvního piva v plechovce, které připadalo právě na 24. 1;

•

shrnutí formou fotogalerie zde
(https://www.facebook.com/media/set/?set=a.339745306223016.1073741829.
233032590227622&type=3).

24. 1.

Březen:
Zájezd po pivovarech severočeských výběžků spojený s prohlídkou pivovarů
v Cvikově, Frýdlantu, Krásné Lípě a Varnsdorfu; celkem se zúčastnilo 46 sběratelů
a pivních nadšenců, z toho 20 bylo z našeho klubu;
14. 3.

•

pořadatelská služba: Pechánek;

•

reportáž zde (http://pivni.info/minipivovary/1523-za-krasami-pivniho-rajetentokrat-severnich-cech.html).

Květen:
6. Prodejní výstavka pivních suvenýrů / bleší trh v rámci 4. Vysmolení dřevěných
sudů v Černokosteleckém zájezdním pivováru (http://pivovarkostelec.cz/vysmoleni);

23. 5.

•

klub a jeho činnost zde prezentovali členové Hába, Kamlar a Stradiot;

•

Marek Kamlar zde také několik minut hovořil v přímém vstupu do ČRo
Dvojky v rámci pořadu „Výlety s Dvojkou“, tento rozhovor se následně objevil také v České televizi v jednom z pořadů o regionech;

•

shrnutí formou fotogalerie zde
(https://www.facebook.com/media/set/?set=a.384150608449152.1073741830.
233032590227622&type=3).

Červen:
4. Pivní bleší trh v rámci 3. ročníku festivalu malých a mini českých pivovarů Pivo
na Náplavce (http://www.pivonanaplavce.cz);
20. 6.

•

klub a jeho činnost zde prezentovali členové Erzigoj, Kamlar a Tallová;

•

shrnutí formou fotogalerie zde
(https://www.facebook.com/media/set/?set=a.395203884010491.1073741831.
233032590227622&type=3).

Srpen:
V tištěném měsíčníku Maxim vyšel článek „Natoč do mě!“ z pera Libora Hrušky;
článek se věnoval hodnocení vzhledu a praktičnosti 17 z celkových 66 půllitrů
a třetinek zapůjčených Markem Kamlarem, jenž byl taktéž jedním z hodnotitelů a při
popíjení krušovických desítek hodně vytrpěl; jednotlivé stránky k přečtení na
14. 8. http://kspspraha.cz/wp-content/uploads/Maxim_zari-2015_Marek-Kamlar.png
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Září:
36. Mezinárodní setkání sběratelů pivních suvenýrů v Dejvicích spojené s autogramiádou pivního historika Jana Jiráka a bezplatnou ochutnávkou dvou druhů piva
Bubínek a jednoho druhu piva Jestřáb;

5. 9.

•

počet účastníků: asi 220;

•

pořadatelská služba: Berounský, Erzigoj, Kamlar, Pechánek, Sedlák, Stibral,
Šmejkal, Švitorka;

•

shrnutí formou fotogalerie zde
(https://www.facebook.com/media/set/?set=a.420130921517787.1073741840.
233032590227622&type=3).

Vernisáž výstavy pivních suvenýrů ze sbírky Marka Kamlara v zábřežském kině
Retro spojená s jeho 15minutovou přednáškou na téma „Doba hospodská aneb Z čeho
a jak se dříve pilo“;
11. 9.

•

odborné rady / podklady k přednášce či výstavě jako takové poskytli členové
klubu Anger, Jákl, Linhart st., Šaur;

•

shrnutí formou fotogalerie zde
(https://www.facebook.com/media/set/?set=a.422608787936667.1073741841.
233032590227622&type=3).

7. Prodejní výstavka pivních suvenýrů / bleší trh v rámci 12. Vykulení dřevěných
sudů v Černokosteleckém zájezdním pivováru (http://pivovarkostelec.cz/vykuleni);
12. 9.

•

klub a jeho činnost zde prezentovali členové Hába, Kamlar, Růža a Stradiot;

shrnutí formou fotogalerie zde
(https://www.facebook.com/media/set/?set=a.422625521268327.1073741842.
233032590227622&type=3).
V informačním zpravodaji města Zábřeh vyšel článek „Večerní vernisáž lákala na
pivo“ z pera Milana Kratochvíla, jenž shrnoval nedávnou vernisáž výstavy pivních
23. 9. suvenýrů ze sbírky Marka Kamlara v místním kině Retro. K přečtení na
http://kspspraha.cz/wp-content/uploads/Kamlar-Marek_Vernisazvystavy_11_09_2015.bmp
•

„Pivní reklama včera a dnes aneb Artefakty pohledem sběratele“
•

20minutová přednáška Marka Kamlara na semináři o historickém vývoji
pivovarů, pivovarských provozů a technologií v českých zemích, který se
uskutečnil v rámci doprovodného programu výstavy Žít pivo na Špilberku
v Brně;

•

odborné rady / podklady k přednášce poskytli členové klubu Anger, Hovorka,
Hrubeš, Linhart st., Pechánek, Šaur;

•

shrnutí formou fotogalerie zde
(https://www.facebook.com/media/set/?set=a.426533397544206.1073741843.
233032590227622&type=3).

25. 9.

Říjen:
Zájezd do Královéhradeckého kraje spojený s návštěvou pivovarů v Bělči nad Orlicí,
Dobrušce, Potštejně a Rychnově nad Kněžnou; celkem se zúčastnilo 42 sběratelů
a pivních nadšenců, z toho 16 bylo z našeho klubu;

3. 10.

•

pořadatelská služba: Pechánek;

•

reportáž zde (http://pivni.info/minipivovary/1596-sazka-na-ctyri-tutovky-1dobruska-a-2-rychnov.html) a zde (http://pivni.info/minipivovary/1599-sazkana-ctyri-tutovky-3-potstejn-a-4-belec.html);

shrnutí formou fotogalerie zde
(https://www.facebook.com/media/set/?set=a.428942217303324.1073741848.
233032590227622&type=3).
Marek Kamlar založil facebookovou skupinu „Sbíráme pivní suvenýry, mapujeme
pivovarskou historii“ (https://www.facebook.com/groups/sbiramepivnisuvenyry/),
kde by čtenáři/členové měli nalézt následující:
•

7. 10.
•

informace o pivních suvenýrech, které nejsou jedněmi z mnoha, ale naopak
stojí za povšimnutí;

•

tipy na nově vydané pivně-historické či pivně-sběratelské publikace (viz také
zde http://kspspraha.cz/pivni-literatura);

•

upoutávky na setkání sběratelů, výstavy či jiné akce spojené s nabídkou
pivních suvenýrů včetně reportáží z těchto akcí (viz také
http://kspspraha.cz/pivne-sberatelske-akce či http://kspspraha.cz/wpcontent/uploads/Burzy.pdf);

•

užitečné rady (viz také http://kspspraha.cz/rady-pro-sberatele);

•

odkazy na články/videa, které se věnují pivnímu sběratelství či přímo
konkrétním sběratelům;

•

tipy na nově spuštěné eShopy s pivními suvenýry;

•

vše zajímavé se vztahem k historii našeho pivovarnictví,

tedy převážně informace, které s naším klubem až tak nesouvisí, ale bylo by škoda,
aby se o nich zájemci o pivovarskou historii nedozvěděli.
V magazínu deníku Právo vyšel jednostránkový článek o Pavlu Šaurovi „Pivo nepije,
17. 10. ale zátek má 6000“ z pera Jiřího Sotony; k přečtení na http://kspspraha.cz/wpcontent/uploads/Pravo_Magazin_17-10-2015.png
Ukončení výstavy pivních suvenýrů ze sbírky Marka Kamlara v zábřežském kině
18. 10.
Retro
Listopad:
V sobotu 28. 11. byl v Klášterním pivovaru Strahov pokřtěn třetí díl rozsáhlé
publikace Stanislava Musila „Sláva a zánik starých pražských pivovarů“, do
něhož několika obrázky suvenýrů ze svých sbírek přispěli i členové našeho klubu
Miroslav Hrubeš (7x různé archiválie, 5x pivní etiketa) a Vladimír Steiner (11x pivní
etiketa).

Prosinec:
12. 12. Výroční členská schůze ve Staňkově rukodělném pivovárku v Třebonicích
Kromě výše uvedeného naši členové obrázky suvenýrů ze svých sbírek doplňovali nejrůznější
webové portály zabývající se pivovarstvím či jeho historií, potažmo formou komentářů pivněsběratelsky či pivně-historicky laděných článků na serverech typu Pivní.info či Pivovary.info
poskytovali rady / rozšiřovali obzory nejen laické veřejnosti.

