PEXESO
První hra Pexeso vznikla v roce 1965. Jedná se o hru
zaměřenou na paměť a soustředění. Největší sbírku v ČR má
asi pan Pavel Hanzel z Orlové: 3 923 kusů.
Pexesa zapůjčila paní Zuzka Filingrová z Rosic.

BANÁNOVÉ NÁLEPKY
Zcela vyhraněnou specializací ve sběratelství nálepek
z ovoce a zeleniny jsou nálepky banánové, jejichž největší
obliba je především v USA. Také v ČR existuje několik
specializovaných sbírek banánových nálepek.
Největší sbírky zahraniční i české se blíží k počtu 10 000
kusů.
Nálepky zapůjčil pan Zdeněk Adámek z Přerova, který má ve
své sbírce asi 400 kusů.

KAPESNÍ KALENDÁŘÍKY
Kartičkové kalendáříky se poprvé objevily v roce 1918.
Začátkem roku je přinášeli do domácností
domácností pošťáci, kominíci,
pojišťováci. Dnes jsou používány také jako vizitky
soukromých firem nebo jako reklamní materiál.
materiál Největší
sbírku v ČR má asi paní Z. Smetanová z Tábora s počtem,
který přesahuje 160 000.
Kalendáříky zapůjčil pan Z.
Z Adámek (více než 5 000 ks).

VÍČKA OD SMETÁNEK
„Smetánkovou“ velmocí je Švýcarsko, zde zakoupíte i
vícekusové série. Ukázku zapůjčila paní Danuška Měsíčková
z Prahy, která má ve sbírce celkem 8 018 kusů. Z toho je:
Švýcarsko – 7 560 kusů,
kusů ostatní – 398 kusů (české
české a polské
série, jednotlivé
ivé smetánky z kaváren a hotelů,
hotelů Alfredo,
Segafredo, Lavazza,
Lavazza McDonald, jednotlivé kusy z Rakouska,
Německa, Slovenska,
Sloven
Ruska, Maďarska).
Maďarska
Další ukázky byly od paní J. Šošolíkové.

REKLAMNÍ PROPISKY
K největším sběratelům v naší republice patří asi pan Ivo
Kosař z Brna, který má ve své sbírce více než 93 000 kusů.
Jeho sbírka je také zapsána v České knize rekordů.
Někteří sběratelé se specializují pouze na dřevěné tužky.
Ukázku sbírky zapůjčil pan Josef Kittner z Horní Čermné.

VIZITKY
Vizitka (navštívenka) je jednoduchý informační prostředek,
často i grafické dílko na malém kousku papíru používané
k propagaci. Jsou ale také sběratelským artiklem.
Největší sběratelé mají ve sbírkách více než 40 000 kusů.
(Zapůjčeno od brněnského sběratele.)

PAPÍROVÉ UBROUSKY
Sbírání ubrousků je většinou ženská záležitost. Ve svých
sbírkách je ženy třídí hlavně na:
• ubrousky s nápisy,
• ubrousky bez nápisů a
• kuriozity.
Sbírka paní Aleny Šedové obsahuje více než 30 000 kusů.
Ukázky jsou ze sbírek různých sběratelů z Brněnska.

PIVNÍ SUVENÝRY
Sbírají se hlavně:
• pivní etikety
• pivní tácky
• pivní láhve
• korunkové uzávěry
• plechovky
• sklenice

Exponáty zapůjčili různí sběratelé, např. pan R. Bartošek.
Největší sbírku pivních etiket vlastní pan Honzejk (více než
300 000 ks etiket z celého světa). Další unikátní sbírku má
pan Drvola, který sbírá staré pivní láhve (více než 9 000 ks).

STRAKONICKÝ PIVOVAR
Počátky strakonického piva se datují od roku 1308, i když se
začalo vařit zřejmě dříve. Pivovar Strakonice vznikl oficiálně
v roce 1648. V roce 2004 byl zakoupen městem Strakonice a
byla založena akciová společnost Dudák – Měšťanský
pivovar Strakonice.
Vyrábí se zde výhradně nepasterované pivo, např.:
• světlé výčepní pivo Švanda,
• světlý ležák Dudák,
• Král Šumavy,
• polotmavý ležák Klostermann.
Etikety jsou ze sbírky pana Frka, který se zaměřil právě na
tento pivovar.

VÁNOČNÍ PAPÍRY
Sbírku zapůjčila
zapůjčil paní Jitka Šošolíková
z Valaškého Meziříčí. Papíry sbírá přibližně 10
let a v současné době má ve své sbírce 832
kusů.
Největší přírůstky jsou
j ou vždy po Vánocích. Ráda
přivítá další kousky do své sbírky.

HYGIENICKY BALENÉ CUKRY
Sbírají se:
sáčky, kostičky, krabice, homole,
vše, co se týká výroby cukru,
vše, co se týká cukrovarů
Největší sbírku cukrů v ČR má paní Míla Žďárská.
Exponáty zapůjčila J. Schovancová.
Ze sbírky pana Z. Adámka je cukr v
Jeho sbírka obsahuje:

krabicích.

300 ks českých historických „pětikilovek“
40 ks zahraničních historických „pětikilovek“
120 ks historických „kilovek“
120 ks „kilovek“ cukru moučka a krystal

SLADIDLA
Jsou potravinářské přísady s větším chuťovým efektem než
cukr. Mohou být vyrobena synteticky nebo se může jednat o
přírodní látky.
• Stévie, Cyklamat, Sacharin, Aspartam

Sladidla vystavuje J. Schovancová a ve sbírce má více než
5 000 kusů z 65 zemí světa.

ČAJOVÉ OBALY
Sbírání čajových obalů se stalo velmi populární. Největší
sbírku v ČR má paní I.
I Petrželová s počtem téměř 50 000 ks.
Ukázky zapůjčila slečna Katka Pelcová z Brna. Její sbírka
obsahuje více než 10 000 kusů.
Jednotlivé obaly třídí podle výrobců. Ve své sbírce má také
ale různé zajímavosti – různě tvarované krabičky i sáčky.

KNOFLÍKY
Největší sbírku knoflíků na světě najdete v Muzeu skla a
bižuterie v Jablonci nad Nisou. Jsou zde knoflíky z kovu,
porcelánu, platu, perleti, rohoviny, dřeva, semen – celkem
asi 5,5 milionu kusů. Další velkou sbírku vystavují v Novém
zámku u Rudoltic.
Nejznámější
ejznámější je asi sbírka zpěvačky Lucie Bílé.
(Zapůjčeno od brněnského sběratele.)

PAPÍROVÉ KAPESNÍČKY
Všichni je používáme, ale jen málokdo je sbírá. Největší
sbírku vlastní Ital Silvio Fioravanti (více než 13 000 ks z 80
zemí světa). Kapesníčky zapůjčila slečna Zuzka Schovancová,
která má ve sbírce přibližně 2 650
0 kusů.

VLAKOVÉ JÍZDENKY
Na lepenkové jízdenky si jistě pamatujete. Jsou zajímavým
sběratelským
kým artiklem. Jeden pražský sběratel si dal za cíl
získat lístky z 2 812 výdejen na území naší republiky.
Pan Zdeněk Adámek nám zapůjčil ze své sbírky jak ukázku
lepenkových jízdenek,
jízdenek tak také jízdenky raritní,, kterých má
ve své sbírce více než 100 kusů.

Ostatní sběratelské kuriozity
kuriozity (hudební nástroje, mlýnky,
žehličky, magnety, sloníci, kravičky,
vičky, aj.) byly již bez
informačních textů. Sběratelům se omlouvám.

Informace o sběratelích a velikosti jejich
ch sbírek jsem získala
z různých internetových stránek a mohou se lišit od
skutečnosti.
Jitka

