TEXT Ing. Michal Vokřál, CSc.

lidé

Jistě jsem přesvědčen o tom, že žádný ze čtenářů něco podobného nezažil,
neviděl ani se přímo osobně nezúčastnil.
Místo konání: Menza Studentský dům,
Praha-Dejvice
Čas konání: 7,15–11,15
Předmět konání: Mezinárodní setkání sběratelů pivních suvenýrů
Program: nákup / prodej / výměna pivních
suvenýrů
Pořadatel: Klub sběratelů pivovarských
suvenýrů Praha

D

vakrát ročně je velký sál studentské menzy ČVUT v Praze-Dejvicích, bez ohledu na časné
zahájení sobotního setkání, beznadějně
plný šťastnými lidmi. Bez ohledu na věk,

pohlaví, zaměstnání a vzdělání přijíždějí
mladí, staří, muži, ženy, manželské páry,
Češi i zahraniční hosté. Tmelem mezi všemi zúčastněnými je sběratelství pivních
suvenýrů. Všechny pronajaté stoly jsou
zaplněny pivními etiketami, papírovými
tácky, pivními sklenicemi, malými (prázdnými) sudy, pohlednicemi, korunkovými
uzávěry aj. Ojediněle jsou k vidění i retro
plechové smaltované reklamní cedule.
V lednu 2014 to bylo již 33. mezinárodní
setkání všech, kteří propadli kouzlu sběratelství všeho, co souvisí s pivem, jeho
výrobou, transportem a konzumací. Půvabu tohoto setkání za účelem výměny

či prodeje sběratelských předmětů dodává nejen časné zahájení v 7,15 hod., ale
také ukončení akce již v 11,15 hod. Na
výměnné, nákupní či prodejní realizace
jsou vyčleněny pouhé čtyři hodiny! Již
krátce po zahájení se prostor menzy zahušťuje návštěvníky, ale také vůní piva. Je
pravidlem, že se zde prezentují většinou
minipivovary a tak ochutnávání a popíjení
jejich piv patří ke koloritu tohoto setkání. Každou chvíli je slyšet také pozdravy
v jiných jazycích, což potvrzuje, že mezi
účastníky je i řada zahraničních kolegů
ze Slovenska, Německa, Polska, Maďarska či Ruska.
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příběh piva

ných sběratelských setkání (burz), jichž se
pokaždé účastní na 300 sběratelů. Klub se
prezentuje na veřejnosti vlastními webovými
stránkami a příležitostně i rozhovory v rádiích. Podobně zaměřených klubu je v současnosti v České republice dvacet dva.
Jaký je průměrný věk členů?
Zatím je průměrný věk našich členů 58 let,
ale daří se nám i díky velké naší aktivitě
členskou základnu omlazovat. Nedávno
jsme přijali dva nováčky ve věku 25 let.
Možná, že hlavním důvodem členství je
stmelování podobně „postižených“ lidí.
Společně pro členy vydáváme pivní suvenýry ve formě členského bonusu a také
přispíváme členům na námi pořádané tématické zájezdy i na vstupné do pivovarů.
Zájem o atraktivní etikety

Omezit sběratelskou činnost pouze na
účast na dvou každoročně se opakujících burzách by asi bylo trochu málo pro
pastvu svého koníčka. Co všechno toto
specifické sběratelství obnáší, nám představil předseda Klubu sběratelů pivovarských suvenýrů (KSPS) Praha Ing. Marek
Kamlar.
Kdy a za jakým účelem klub vznikl?
Klub vznikl v roce 1998 vyčleněním části členů sekce pivních suvenýrů z Klubu
sběratelů kuriozit. V současné době máme
52 členů a všichni jsou milovníky piva.

Naše činnost je velice pestrá a našim
hlavním cílem je vědět o výrobě piva, kvalitě piv a pivovarech co nejvíce. I proto
pořádáme každý měsíc klubové schůzky v Krkonošské hospůdce v pražských
Dejvicích, kde degustujeme různá piva
a hlavně pivní novinky. Je zde prostor
i pro směnu nově nabytých sběratelských
předmětů. Pro členy klubu, ale i jiné zájemce pořádáme pravidelně každoročně
alespoň dva autobusové tématické zájezdy za poznáním českých i zahraničních
pivovarů. Nejvýznamnější aktivitou klubu
je bezpochyby pořádání výše zmiňova-

Jaké kategorie sběratelů klub sdružuje a která členská skupina je nejpočetnější?
Naši členové nejčastěji sbírají pivní etikety, tácky a sklenice. V poslední době
dochází k největšímu nárůstu u skupiny
„táckářů“, na jejich sběr se orientují převážné mladší členové.
Je to zdůvodněno i tím, že se tácky snadněji shánějí, naopak získat nepoužitou
etiketu je mnohdy dost pracné. Řada
sběratelů kdysi začínala tím, že si odlepovali etikety z láhví od piva ve vodě. Nenalepené etikety jsou jednak hezčí, jednak mají i větší hodnotu. V restauračních
pivovarech etikety seženete většinou bez
problémů, horší je to u těch větších. Ale

Ženy sběratelky
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i mezi nimi je už několik, které zájmu sběratelů vycházejí vstříc a mají pro ně za
úplatu již připravené obálky s etiketami.
V klubovém sběratelství převažuje výměna
zboží, nebo nákup a prodej?
V současné době se snažíme o výměnu,
ale ne vždy to funguje. Problém je v tom,
že někteří sběratelé nikam nejezdí a tudíž
nemají co nabídnou k výměně. Jiným aspektem je rozdílná cena zboží. V některém
pivovaru stojí tácek 2,- Kč, jinde 10,- Kč.
I z toho důvodu již nefunguje výměna ve
stylu kus za kus a nastupuje nákup a prodej. V tomto případě však nejde o obchod
za účelem obohacení sběratele. Všichni
zájemci také nemohou objíždět všechny existující pivovary a minipivovary, jde
i o vzájemnou výpomoc a dělbu práce při
získání sběratelských předmětů.

Sběratel plechovek

Které sbírky vašich členů jsou nejpočetnější?
Největší sbírku pivních tácků má kolega
Miloš Kabát – již přes 100 tisíc kusů a zahrnuje celý svět. Kolega Vlastimil Cífka
zase vlastní na 12 tisíc pivních plechovek a kolem 800 pětilitrových soudků. Ve
svých řadách však máme i řadu špičkových sběratelů etiket, starých pohlednic,
reklamních cedulí, ale i dalších reklamních suvenýrů.
Čemu se věnuje předseda klubu?
Moje sbírka pivních sklenic je v našem klubu největší. Do dnešního dne jsem shromáždil na 3000 exemplářů. Bohužel téměř
všechny pivní sklenice mám zatím uloženy
v krabicích. K nejvzácnějším exemplářům
řadím pivní sklenici z dob Rakousko-Uherska propagující vývoz piva z pivovaru ve
Starém Plzenci do USA. Jako jeden z mála
se také věnuji sběratelství pivních odznaků
a také pivních kelímků, plastových i voskovaných. Sběratelství se v průměru věnuji
každodenně 2 hodiny. S kolegou Janem
Pechánkem jsme také v klubu jediní, kteří
si sami doma vaří vlastní pivo. Naposledy jsem uvařil silně chmelený světlý ležák
s názvem Absolvent/ka. Mým snem je muzeum pivních sklenic ve vlastním domku.
Domek už by byl, ale zatím chybí finance
či nějaký sponzor.
Jak je zřejmé, láska k pivu nemusí vždy
procházet útrobami. Nechcete si také zkusit sběratelství pivních suvenýrů? Můžete
začít třeba s pivními tácky. Ty jsou v každé
hospodě a zadarmo! Ale nezapomeňte!
Musí být vždy bezvadně čisté!

Retro cedule

Korunkové uzávěry

Pivní tácky
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