Co všechno se sbírá?
Aforismy, akcie, archiválie, artefakty, atlasy,
automobily, autopříslušenství,

bajonety, bakelitové

výrobky, baterie, betlémy, bible, bižuterie, bleskojistky,
bonboniéry,

CD romy, cedule, cigarety, citáty, cukry

balené, časopisy a noviny, čipy kovové, čutory,

dokumenty, dopisní papíry, dopisnice, dózy, dýmky,
elektroměry, ex libris, faktury, filmy, flakony,
fotoaparáty, fotografie, formy,

geologické zajímavosti,

grafika, gramofonové desky a nahrávky,

hlavolamy,

hmoždíře, hodiny a hodinky, hokejové suvenýry,

horoskopy, hrací karty, hračky, hroty hromosvodů,

i

hrnky, hry, hudba, hudební nástroje, humor, lustrace,

j

izolátory, ehly, jídelní lístky, jízdenky, jízdní kola,

jízdní řády,

kabelky, kahany, kalendáře, kalíšky na

vajíčka, kamna, kámen, kancelářské potřeby, karty
plastové, kapesníky, kávomlýnky, keramika, klíče,
knihy, knoflíky, kolky, koncese, kování, kraslice,
kravaty, kreslené seriály, kuchařky, kuchařské nádobí,

láhve, lak na nehty, lampy, lázeňské pohárky,
limonádové suvenýry, listiny, loutky, lopatičky na dorty,
losy, louskáčky na ořechy, lyže, lžičky,

Madony,

magie, magnety, mapy a plánky, masky, medaile,
militaria, minerály, miniatury, mlýnky, mušle, mýdla,

nálepky všeho druhu, náprstky, nástroje, nášivky,

novoročenky, nože,

obaly všeho druhu, obálky, obrazy,

obtisky, odznaky, ořezávátka,

papírová platidla,

papírové předměty, párátka, pasy, pečetidla, pera
plnicí, pexesa, písničky, platební karty, plakáty,
pohádky reklamní, pohárky, pohlednice, porcelán,
pozvánky, prádlo, prezervativy, programy, propagační
nálepky, prospekty, průkazy, průvodce, průvodky,
předpisy, přilby, přezky, přívěsky ke klíčům, psací
stroje, psací potřeby, psi, psí známky, pudřenky,
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puzzle, adiolampy, radiopřijímače, razítka, recepty
kuchařské, reklamy, růžence, rybářské potřeby, řády a
vyznamenání, řezátka dopisní,

samolepky, skleničky,

sklo, slabikáře, slovníky, složenky, smuteční oznámení,
Spejbl a Hurvínek, stavebnice, svaté obrázky, svatební
oznámení, starožitnosti, světelné zdroje, svítilny, šeky,
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šicí stroje, školní gumy, štítky na hole, aneční
pořádky, tašky reklamní, telefonní karty a kupony,
telefony, televizní tvorba, teploměry, telegrafní
přístroje, testy, textilie, těžítka, tikety, trezory, tučňáci,
tužky a propisovačky,

účtenky, umění, váhy, vánoční

ozdoby, vařiče, vázičky, víčka mléčných výrobků,
vizitky, vkladní knížky, vlaječky, voda balená,
vstupenky, výherní listiny, vystřihovánky, výšivky,
výuční listy, vývrtky,

zámky a vložky, zápalkové

nálepky, zapalovače, zátky korkové, zbraně, značky
automobilů, známky, známky turistické, známky
kovové, zubní kartáčky a příslušenství, zouváky na
boty, zvonky, žárovky,

žehličky, žáby, železniční

modely, žetony, živnostenské listy.

