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O Klubu sběratelů kuriozit
Historie klubu
Klub sběratelů kuriozit byl založen v roce 1965 skupinou pražských sběratelů. Brzy se stal klubem
celostátním a v průběhu let se orientoval na netradiční sběratelské obory. Svou činnost rozvíjel v několika
kulturních zařízeních a od roku 1993 je samostatným občanským sdružením.
Členové klubu jsou vyhledáváni médii a o klubu a jeho členech vyjde ročně 200 - 250 článků a zpráv, častá
jsou i vystoupení v elektronických médiích.
Je ctižádostí Klubu mít mezi svými členy co nejvíc významných sběratelů z České republiky a tento záměr
se daří naplňovat.
Klubové materiály
Klub vydává klubový časopis Sběratel, který vychází 4x ročně v rozsahu 48 černobílých a 16 barevných
stránek. Časopis přináší odborné články o sběratelství, informace o termínech sběratelských setkání v
rámci celé republiky, klubové zprávy a inzerci. Po dobu své činnosti vydal několik desítek odborných
sběratelských publikací.
Sběratelská setkání
Velká setkání sběratelů, které klub pořádá, navštíví ročně 10 000 návštěvníků. Klub sběratelů kuriozit je v
současnosti největším sběratelským klubem v České republice a má 1000 členů, kteří se zabývají více než
200 sběratelskými obory. Větší skupiny sběratelů tvoří sekce a obory, které mají své odborné garanty z
řad zkušených sběratelů. Velkou část členské základny tvoří sběratelé, kteří se zabývají originálními
tématy a jejich sbírky jsou v řadě případů i mezinárodně známé.
Akce sběratelství

Klub dbá o zkvalitňování sbírek svých členů a každé tři roky pořádá akci Sběratelství, při které se vytipují
největší sbírky ve větších sběratelských oborech a originální či specializované sbírky mají možnost získat
ocenění Pozoruhodná sbírka.
Kontaktní informace

Klub sběratelů kuriozit®
Čílova 4
162 00 Praha 6
Tel: 235 357 788
E-mail: klub@sberatel-ksk.cz
Web: www.sberatel-ksk.cz
IČO 48133621
Číslo účtu: Česká spořitelna Praha 7, 0201881369/0800
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Úvodní slovo
Vážení členové Klubu sběratelů kuriozit,
vážení přátelé,
dámy a pánové,
významná výročí si zaslouží připomenutí a
určitě si ho zaslouží i výročí Klubu sběratelů
kuriozit.
Díky několika desítkám nadšených pražských
sběratelů byl v roce 1965 položen základ
klubu, který byl co do počtu největší a
sdružoval sběratele mnoha oborů a zájmů.
Vznikl v době, kdy sběratelství prožívalo
konjukturu a s nadsázkou se dá říci, že
v Československu sbíral skoro každý.
V historii KSK se promítal vývoj
sběratelských zájmů – některé mizely a jiné
se objevily.

Když se ohlédneme za počtem akcí,
vydanými čísly časopisu a publikací, musíme
dojít k názoru, že klub těch 50 let
nepromeškal. Má na tom zásluhu většina
sběratelů, kteří klubem prošli. Myslím
většinu, která byla aktivní ve všech
odvětvích klubové činnosti.
Dík samozřejmě patří hlavně funkcionářům,
kteří řadu let pro klub a jeho členy pracovali a této činnosti věnovali čas, o který ošidili své sbírky. Někteří
sběratelé klubem jenom prošli, z jiných během let vyrostli ve špičkové sběratele a za své sbírky získali
diplomy za největší a pozoruhodné sbírky. Sběratelství jim přineslo nejen exponáty do sbírek, ale i radost
a poznání.
Cílem klubu bylo vytvoření sběratelského prostředí, umožnění vzájemných kontaktů a propagace
sběratelství na veřejnosti. Myslím si, že tento cíl klub splnil, i když to nebylo vždy lehké. Není to lehké ani
v současnosti, kdy klesá zájem o sběratelství.
Projděte si klubovou historii, oživte si své vzpomínky a vzpomeňte si na své přátele, se kterými jste se
v klubu poznali.
Do dalších let vám všem přeji hodně zdraví a sběratelských radostí. Budu rád, když vám členství v klubu ve
sběratelství pomůže.
Ladislav Likler
předseda Klubu sběratelů kuriozit
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Fakta a události
1965

Vzpomínky členů KSK

Ustavující schůze Klubu sběratelů kuriozit se konala 3.
prosince, zřizovatelem klubu byl Obvodní kulturní dům
v Praze 3. Byla schválena organizační struktura KSK, ustaveny
sekce etiket a obalů, filumenie, pohlednic, odznaků a různých
oborů. Předsedou klubu byl zvolen Vladimír Pavlát, který
vykonával funkci do poloviny příštího roku.

Rád bych věnoval vzpomínku na prvního předsedu Klubu
sběratelů kuriozit Jaromíra Pavláta. V pozadí založení KSK
byl ale spíš jeho otec, který měl velkou sbírku pohlednic z
Rožnova pod Radhoštěm a Beskyd. Jaromír sám nebyl ani
typickým sběratelem, ale spíš manažerem (podle dnešních
měřítek). Zajímal se hlavně o suvenýry a materiály
leteckých společností, hotelů a předměty cestovního
ruchu. I když zahraniční turistika byla tenkrát v šedesátých
letech „v plenkách", Pavlát organizoval besedy s leteckými
společnostmi a připravoval také výstavy sběratelských
předmětů.

1966
První výměnné setkání proběhlo 7. ledna na Chmelnici
v Praze 3. Začal vycházet Sběratel, který byl množen
cyklostylem a vycházel 12x ročně. Vyšel poprvé Adresář členů
klubu, který až do roku 1975 vycházel každý rok, později
každé tři roky. Vyčleněním ze sekce Obaly vznikla sekce
sýrových etiket. 9. 9. – 25. 9. byla uspořádána první výstava
KSK ve Vojenském historickém muzeu na Žižkově. Výstava
měla velký úspěch a publicitu a přivedla do klubu mnoho
nových členů.
Funkci předsedy klubu převzal Vladimír Špírek, který funkci
vykonával do roku 1968.
1967

S Pavlátovými jsem se poznal právě v době, kdy se zrodila
myšlenka vytvoření klubu pro sběratele rozličných
komodit. Sám jsem sbíral turistické prospekty a mapy, ale
později se mým hlavním oborem staly místopisné
pohlednice. V klubu jsem od jeho počátku zastupoval
sběratele z východních Čech a sám jsem se podílel na
založení regionálních klubů sběratelů v Týništi nad Orlicí,
Novém Městě nad Metují, Rychnově nad Kněžnou a Solnici.

Sběratel začal být tištěn rotaprintem a klub vydal první
sběratelský předmět – klubový odznak.

Jaromír Pavlát později emigroval do Rakouska, sběratelství
se u něho dostalo na vedlejší kolej. Živil se jako řidič metra
ve Vídni, měl jsem možnost ho jednou navštívit.

1968

Josef Klička

28. ledna proběhla první valná hromada spojená s první
celostátní burzou. 25. srpna vyšlo protiokupační číslo
Sběratele, které později přineslo klubu a redaktorovi časopisu
problémy.

a mizející II. V Edici Sběratele vyšel svazek Odznaky a vlajky ve
sportovní heraldice autora Viktora Palivce. Mimo edice klub
vydal publikaci Slovník zbraní od A do Z od Eduarda
Čerňanského. Vznikla sekce čepelkových obalů.

1969

1971

Klub získal nového zřizovatele – Ústřední dům armády v Praze
6. Výměnné burzy se konaly každou středu v klubu Dukla
ÚDA. Účastnilo se ji okolo 60 sběratelů. Vyšel první svazek
Edice Sběratele, kterým byl titul Jaroslava Landy: Seznam
mlékáren a sýráren v Československu 1918 – 1968. Druhým
svazkem byl Seznam pivovarů v Čechách za posledních 100 let
od Michala Jánského. Byl vydán klubový kalendářík pro rok
1970, pohlednice a členské prémie – soubor pohlednic Hrady
a zámky zmizelé a mizející. Funkci předsedy klubu převzal
dipl. technik Zdeněk Brauner, který ji vykonával i v roce 1970.

Normalizační vedení ÚDA ukončilo s klubem spolupráci a KSK
přešel k novému zřizovateli, Ústřednímu kulturnímu domu
železničářů. Několik členů klubu vystavovalo na výstavě
HOBBY 71. Edice Sběratele změnila formát. Prvním titulem po
této změně byla Panská sídla v Československu Dr. Ladislava
Kurky. Dalším svazkem byla Československá papírová platidla
1919 – 1970 autorů Jana Bajera, Rudolfa Ruse a Ivana
Vápenky. Dále vyšla publikace Jožky Maliny S písničkářem
Prahou. Byly ustaveny nové sekce cigaretových obalů
a modelů. Předsedou klubu byl zvolen Ing. Jaroslav Prajzler.

Vzpomínky členů KSK
V létě roku 1969 jsem se oženil v Praze a jako správný
venkovan jsem si Prahu procházel a prohlížel. V bývalé
pasáži Koruna na Václavském náměstí jsem šel okolo
velkého poutače s názvem „Staň se členem Klubu sběratelů
kuriozit“. Následoval výčet několika desítek oborů, kterému
se členové klubu věnují. Pozvání na středeční výměnnou
schůzku v ÚDA jsem neodolal a v tehdejším vojenském
klubu jsem se potkal s Josefem Landou, u kterého jsem
viděl ukázky etiket, které mi připadaly úžasné. Chytil jsem
se, brzy jsem měl ve sbírce nevídané etikety a zevšedněly
mi. Ale už jsem byl chycen.
Ladislav Likler

1972
Klub se přizpůsoboval novým podmínkám v ÚKDŽ, provedl
reorganizaci členské základny a jako optimum si zvolil pro
další léta 1000 členů. Týdenní výměnné schůzky se konaly
každé pondělí v Hajnovce na Vinohradské třídě. Klub připravil
vlastní expozici na výstavě Země živitelka. Prvním svazkem
nové edice Příručky sběratele byl titul Sbíráme sýrové etikety
Ladislava Liklera a Jaroslava Landy. Sekce čepelkových obalů
začala jako první v klubu vydávat své informační listy pod
názvem Xirofil. Předsedou klubu byl zvolen Ladislav Likler,
který funkci vykonává doposud.

1973

Vedle pravidelných čísel Sběratele vyšlo poprvé Zvláštní číslo,
které přineslo sběratelskou inzerci. V dalších letech vycházel
1970
tento titul každoročně. Mimo edice vyšel První Almanach
Klub vydal další soubor pohlednic – Hrady a zámky zmizelé Sběratele, který sestavil Jan Hájek. Sekce kuřáckých potřeb

Z klubového archivu
Kdo chce do klubu, musí se přihlásit.

První klubový odznak

Také průkazky prošly za dobu existence klubu vývojem.

Pozvánky na schůzce vedení klubu — v době elektronické komunikace a diářů něco archaického.
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Fakta a události
Vzpomínky členů KSK

1977

V roce 1972 už jsem znal po třech letech další osobnosti
z KSK – Zdeňka Braunera, Ladislava Kurku, Vladimíra Špírka.
V létě vedení Ústředního domu armády dalo najevo, že mu
klub k srdci nepřirostl a že by bylo nejlépe, aby šel jinam.
Azyl klubu přislíbil ředitel Ústředního kulturního domu
železničářů Dr. Karel Mařík. Bydlel jsem tenkrát v Italské
ulici, tedy za rohem od nového zřizovatele, a vedení klubu
mě přemluvilo, abych alespoň na rok vzal funkci předsedy
klubu. Šel jsem se do Národního domu podívat a sešel jsem
se s Milošem Měšťánkem, který se pak na dvacet let stal
nadřízeným klubu a mým přítelem. Přestože bylo do
oddělení zájmové činnosti hodně schodů, funkci předsedy
jsem na rok vzal. Kdybych byl věděl….

V Edici Sběratele vyšla publikace Michala Jánského Pivovary a
pivovárky. Mimo edice připravil dr. Ladislav Kurka Ročenku
1977. Sekce pohlednic začala vydávat své INFORMAČNÍ LISTY.

1978
Pro členy klubu vyšla publikace Praha sběratelsky, kterou
připravil Dr. Ladislav Kurka.
Sekce modely začala vydávat své vlastní informační listy pod
názvem Modely. Klub získal Čestné uznání ÚKDŽ.
1979
Proběhl průzkum sbírek Sběratelství 1979. Členové klubu
připravili dvě výstavy – Dny Moskvy v Praze a Železnice ve
sbírkách. Obě výstavy byly v prostorách ÚKDŽ. Vyšla úspěšná a
v tehdejší době ojedinělá publikace Modely Matchbox série
Yesteryear.

Ladislav Likler
začala vydávat Občasník.

1980

1974

18. dubna se konala slavnostní schůze k 15. letům KSK spojená
s předáním diplomů za největší a pozoruhodné sbírky v rámci
akce Sběratelství 1979. Schůzi předcházela vernisáž výstavy
z oceněných sbírek v prostorách ÚKDŽ. A další titul Sběratelství
1979 opět přinesl výsledky této velké akce. Fakta o klubové
činnosti přinesla publikace KSK 1965 – 1980.

Proběhl první ročník akce Sběratelství, byly získány údaje o
sbírkách u nás i v zahraničí. Byla ustavena sekce likérových a
vinných etiket a miniatur a sekce autogramů. Sekce
čokoládových a žvýkačkových obalů a papírových ubrousků
začala vydávat IL Čokologie. V Edici Sběratele vyšly výsledky
akce Sběratelství 1974. Dalším svazkem byl titul Světové
fotbalové odznaky autorů Františka Ulče a Ivana Vápenky.
Mezi příručky sběratele patří Ročenka sekce sýrových etiket
1974 Jaroslava Landy a Ladislava Liklera.

V průběhu let vznikly a po kratší době zanikly sekce bankovek,
etiket a obalové techniky, filumenie, heraldiky, hotelových
nálepek a cestovního ruchu, karet a společenských her,
odznaků, samorostů, starého umění a železniční dopravy.

1975

1981

K 10 letům KSK uspořádal klub 1. dny československých
sběratelů. Proběhla slavnostní schůze spojená s vyhlášením
výsledků s předáváním diplomů z 1. ročníku akce Sběratelství.
Bylo uděleno 22 diplomů tvůrcům největších sbírek. Poprvé
byly uděleny Čestné odznaky KSK . Získali je: Zdeněk Brauner,
dipl. tech., Jan Hájek, Ing., Františel Kaizler, Karel Mařík, JUDr.,
ředitel ÚKDŽ, Kurka Ladislav, PhDr., Ladislav Likler, Vladimír
Špírek. Proběhla burza všech oborů v prostorách ÚDŽ, které se
zúčastnilo rekordních 1 700 sběratelů. Byla vydána další
příležitostná pohlednice. Sekce pivních suvenýrů začala
vydávat informace pod názvem PIVIN. V Edici Sběratele vyšel
svazek Panská sídla v Československu Díl II Čechy. Příručky
sběratele pokračují svazkem Michala Jánského a Jiřího
Kuhleho: Seznam sběratelů pivovarských suvenýrů.

Začala úspěšná veřejná akce KSK – klub se podílel na přípravě a
realizaci televizní soutěže ANO – NE, který vysílala ostravská
televize.
1982
Na Štědrý den odvysílala ČT film o sběratelích, který byl
natočen ve spolupráci s KSK. V ÚKDŽ byla připravena výstava
ze sbírek, vyhodnocených v akci Sběratelství 1982.

Vzpomínky členů KSK
V ÚKDŽ se klub za tři roky rozkoukal a v roce 1976 přišlo
desetileté klubové výročí. O setkání sběratelů, která klub
pořádal, byl obrovský zájem a tak jsme se rozhodli
uspořádat burzy všechny najednou. Akci jsme nazvali 1. dny
československých sběratelů. Na jeden květnový víkend jsme
si rezervovali všechny sály a klubovny Národního domu na
Vinohradech a akci jsme rozplánovali. K dispozici byly tři
velké sály a sedm kluboven, do kterých jsme rozmístili
jednotlivé obory. To nám nestačilo, připravili jsme ještě
výstavu ze sbírek členů klubu. Rozeslali jsme pozvánky a
termín publikovali na veřejnosti. Výsledkem bylo 1 800
návštěvníků ve dvou víkendových dnech. Před pokladnou
byla fronta okolo průčelí budovy až za roh do vedlejší ulice.
Akci jsme po pěti letech s úspěchem zopakovali.

1976
Proběhl další ročník akce Sběratelství, bylo uděleno 22
diplomů za největší sbírky a poprvé 11 diplomů za
pozoruhodné sbírky.
Odbor kultury Národního výboru hl. m. Prahy zakázal vydávání
časopisu Sběratel. Díky porozumění vedení ÚKDŽ mohl pro
členy vycházet cyklostylovaný zpravodaj Informační listy KSK.
IL vycházely čtyřikrát ročně, připravoval je PhDr. Ladislav
Kurka. Vyšel i svazek Příručky sběratele – Katalog
československých propagačních nálepek a aršíků 1945 – 1975
Bedřicha Steinera. Mimo edice vyšel Katalog 1976, který
připravil Dr. Ladislav Kurka.

Ladislav Likler
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Z klubového archivu
Dobové fotografie z výstav klubu v ÚKDŽ v roce 1979

Z natáčení pořadu ANO-NE

Z autogramiády k pořadu ANO-NE

Pozvánky na výstavy pořádané klubem či jeho členy

Vedení KSK v roce 1985 — 20 let od založení klubu.
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Fakta a události
1990

Vzpomínky členů KSK

Vychází brožura KSK 1965 – 1990, která obsáhle bilancuje
šestnáctý až pětadvacátý rok klubové činnosti. V posledních
květnových dnech proběhla velká třídenní akce k 25 letům
činnosti klubu. Klubu patřil celý Národní dům na Vinohradech
(ÚKDŽ), ve dvou patrech byla výstava ze sbírek 36 členů klubu.
Slavnostní večer v Majakovského sále zahájil kulturní program,
ve kterém vystoupily soubory ÚKDŽ – Vycpálkovci, taneční
klub Styl, Chorea Bohemica a další. Plaketami a diplomy byli
oceněni členové, kteří se zasloužili o dobré jméno klubu,
družební kluby i vedoucí pracovníci ÚKDŽ. Uskutečnila se
dvoudenní burza všech oborů a sekcí ve všech prostorách
ÚKDŽ.

ANO - NE
Dramaturg z televize Ostrava jménem Milan Švihálek si se
mnou sjednal schůzku, o jejímž obsahu jsem neměl ani
tušení. Přišel s dobře promyšleným nápadem na
vědomostní televizní soutěž pro sběratele. Byla plánována
na jeden rok, vysílala se každý čtvrtý pátek v hlavním
vysílacím čase po deváté hodině večer. Soutěžila dvojice
sběratelů ve stejném oboru a vystoupili další dva hosté.
Nebyl pro mne problém dvojice sběratelů mezi členy klubu i
mimo klub najít a soutěž se rozběhla a líbila se. Natáčelo se
v Ostravě, kam vozila sběratele z Prahy a okolí dýchavičná
Škoda 1203, které cesta trvala tak sedm hodin. Sběratelé z
Moravy přijížděli do studia přímo. Místo jednoho roku se
soutěž vysílala roky tři a v pořadu se představily desítky
členů klubu. Klub se tak stal velmi populární a rozhodně
neměl nouzi o členy.

1991

Výroční schůze klubu za účasti 150 členů zahájila další
čtvrtstoletí klubu. V klubu pracuje 9 sekcí – nově sekce
kreslených seriálů. Klub má 950 členů. V dubnu vyšlo první
číslo obnoveného časopisu Sběratel s podtitulem Časopis pro
Ladislav Likler
sběratele kuriozit. Do konce roku vyšla ještě dvě čísla. Ve
Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy byla od 25. dubna
1983
do 15. září velká výstava Kuriozity. Účastnilo se 21 členů klubu,
Po 39 dílech skončil televizní pořad ANO – NE. V ÚKDŽ velká část expozice byla věnována sbírce Zdeňka Rychny. Byla
proběhla výstava Československá gastronomie ve sbírkách.
ukončena a vyhodnocena akce Sběratelství 1991.
1984

1992

Vzniká další edice – Metodika sběratelství. Prvním svazkem byl
titul Sbíráme autogramy od Antonína Skládala. Pro
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy byla připravena
výstava Technická hračka. Další výstavu bylo možné shlédnout
v listopadu v ÚKDŽ na téma Cestovní ruch.

Vychází Sběratel a informační listy několika sekcí. V průběhu
roku bylo uspořádáno 34 specializovaných setkání. Vstupné
pro členy činilo 5 a pro nečleny 10 Kč. Několik burz bylo kvůli
vysokému nájmu přesunuto do Depa Praha – střed.
1993

1985

Po 27 letech činnosti vstupuje klub do dalšího období jako
samostatná organizace s plnou právní subjektivitou. Statut
klubu byl schválen na VČS 30. ledna 1993. Klub svou činnost
rozšiřuje – jen v prvním pololetí proběhlo 26 sběratelských
setkání. Některá setkání byla přesunuta do menzy VŠE, kde
setrvala až do roku 2004.

Slavnostní schůze k 20 letům klubu proběhla 15. října a byly při
ní vyhlášeny výsledky 5. ročníku akce Sběratelství.
Z oceněných sbírek byla připravena výstava a proběhla
dvoudenní burza všech oborů. Vyšla publikace Ing. Jiřího
Provazníka Československé cínové figurky. Po 16 letech končí
vydávání Edice Sběratele, ve které vyšlo 18 titulů.

1994

1986

Poprvé od roku 1990 se podařilo zastavit pokles členské
Hospodaření klubu vykázalo příjmy ve výši 114 232 Kč, vydání základny, zhoršila se finanční situace klubu. Formuje se nová
činily 158 930 Kč, schodek byl uhrazen zřizovatelem ÚKDŽ.
skupina sběratelů v oboru kartičkové kalendáříky. Od 3. čísla
1987

Vzpomínky členů KSK

Vychází již VIII. Členský adresář, vydávaný každé tři roky.
Adresáře dostávají bezplatně členové klubu, kteří plní své
členské povinnosti. V ÚKDŽ bylo možno shlédnout výstavu na
téma 70 let VŘSR očima sběratelů.

Začátkem roku 1989 nás vyzvala organizace Ministerstva
zahraničních věcí, která měla na starosti kulturní střediska
ČSSR v zahraničí, k přípravě klubové výstavy v Berlíně. Se
zahraničím jsme neměli zkušenosti, zatím byla uspořádána
jen jedna výstava pohlednic v Budapešti, kterou připravil
Ing. Jan Procházka. Ve středisku v Berlíně byl sál mnohem
větší, ale podařilo se nám získat dostatek prostorových i
plochých exponátů. Výstavu jsem připravoval s Janem
Nuskem a spolu jsme také jeli na týden k instalaci výstavy.
Měli jsme nějaké diety, ale aby bylo dost, vezl jsem si navíc
100 východních marek, které mi bdělý celník zabavil a dal
mi navíc pokutu. Přesto jsme přežili a po skončení výstavy
nám z Berlína sdělili, že výstava byla pravděpodobně
nejnavštěvovanější v historii.

1988
Bylo obnoveno vydávání časopisu Sběratel. 28. října se konala
slavnostní schůze s vyhlášením výsledků 6. ročníku akce
Sběratelství. Poprvé byli oceněni rodinní příslušníci členů KSK
za porozumění ke sběratelským aktivitám svých partnerů. Už
tradičně byla připravena výstava z oceněných sbírek.
1989
První zahraniční výstava klubu proběhla pod názvem
Kuriositaten aus Prag v Československém kulturním centru
v Berlíně. Otevřena byla 2. – 28. března 1989.

Ladislav Likler
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Z klubového archivu
Z výstavy „Kuriositaten aus Prag“, která proběhla v Československém kulturním centru v Berlíně v roce 1989.
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má Sběratel barevnou obálku.

Vzpomínky členů KSK

1995

Klub sběratelů kuriozit představil sbírky svých členů na
mnoha výstavách. Já si vzpomínám na výstavu v roce 1979
v prostorách ÚKDŽ. V té době byla má sbírka pohlednic
ostrovů Oceánie oceněna diplomem „pozoruhodná sbírka“.
Tehdy čítala cca 500 kusů (dnes okolo 9 tisíc). A právě
ocenění sběratelé dostali možnost představit to nejlepší ze
svých sbírek v prostorách klubovny a na chodbách 1. patra
ÚKDŽ. Přípravu exponátů řídil s přehledem předseda L.
Likler a my, kteří jsme dostali možnost něco ukázat ze
sbírek, jsme si připravili ty nejzajímavější ukázky. A docela
jsme si vážili možnosti, kterou jsme dostali. Příprava
exponátů probíhala tak nějak samozřejmě a bez problémů. I
samotná instalace exponátů na panely a do vitrín
zaměstnanci ÚKDŽ proběhla rychle, kvalitně a zdařile.
Vernisáž za účasti ředitele ÚKDŽ p. Maříka a p. Měšťánka,
vedoucího zájmové činnosti, byla hojně navštívená. A
protože se v té době konalo v prostorách Domu železničářů
hodně školení, seminářů a konferencí, byla i návštěvnost
této výstavy slušná. Tak si mohli návštěvníci prohlédnout
exponáty, které ukázaly, že sbírat i netradiční předměty
(čokoládové a cigaretové obaly, sýrové a vinné etikety,
moderní pohlednice, automodely apod.) může být dost
zajímavé.

Byl zaveden minimální členský příspěvek pro členy
s minimálními příjmy. Průměrný příspěvek činil 133 Kč. Poprvé
vycházejí čtyři čísla Sběratele.
1996
Průměrný členský příspěvek vzrostl na 177 Kč. Vycházejí už jen
informační listy PIVIN sekce pivních suvenýrů. Sekce je aktivní.
23. října 1996 zaregistroval Úřad průmyslového vlastnictví
ochrannou známku KSK, Sběratele a názvu klubu.
1997
Diplomy za oceněné sbírky byly předány na Výroční členské
schůzi. 10. dubna byla uspořádána tisková konference se
značným ohlasem v televizi, rozhlase a tisku. Byla zahájena
výměna členských legitimací všech členů klubu.
1998
Část sběratelů pivních etiket z klubu odešla do nově
založeného klubu, sekce v Klubu sběratelů kuriozit ale pracuje
dál. Klubový časopis Sběratel vyšel poprvé s barevnou
přílohou. Klub se poprvé zúčastnil veletrhu Sběratel, kterého
se pravidelně účastní dodnes. Burzy sběratelů různých oborů a

Jan Procházka

Vzpomínky členů KSK
Od roku 1958 jsem sbíral sýrové etikety, jako individualista
v domnění, že je nikdo nesbírá. Sloupával jsem je z tavených
sýrů, v obchodech žadonil o ty velké a při svých cestách
jsem tam, kde byla sýrárna, požádal o pár etiket. V roce
1964 jsem objevil v novinách inzerát pana Oldřicha
Bělovského a tím začala moje korespondenční výměna.
Když jsem ho v Praze záhy navštívil, šli jsme spolu na Žižkov
do OKD, kde se scházeli sběratelé a kde se zakládal
sběratelský klub. Zapsali jsme se do prezenční listiny a
vyplnili přihlášku do klubu. Bylo tam asi 15 lidí, mezi nimi
pozdější mí dobří známí: Otec a syn Pavlátovi, otec a syn
Landovi, páni Vladimír Špírek, Evžen Majoroš, Jiří Rys,
Michal Jánský, Petr Cintl, František Jakeš, Josef Majzner a
další. Právě posledně jmenovaný mně upozornil, že
v Táboře existuje Klub sběratelů odznaků, který jsem
okamžitě navštívil a požádal o členství. To už se psal rok
1965 a měl jsem již řádnou legitimaci pražského Klubu
sběratelů. Za rok vyšel i první adresář KSK a moje
korespondenční výměna se značně rozšířila. V roce 1966
jsem se stal i členem klubu v Táboře a hned jsem zde založil
Sekci sýrových etiket. Paradoxně jsem tak byl dříve členem
v Praze a pak teprve v Táboře, byť táborský klub existoval již
rok před KSK Praha. Velkým pomocníkem při tvorbě sbírek
se mně stal časopis „Sběratel“, který jsem pravidelně
dostával poštou. To jsem již k sýrovým etiketám přidal i
sbírání pohlednic a turistických průvodců z táborského
regionu a začal jsem spolupracovat se sběrateli pohlednic
panem Rysem, Špírkem, Kurkou, později Švecem a dalšími.
Časopis Sběratel mně natolik inspiroval, že jsem začal
v Jihočeském klubu sběratelů v Táboře zpracovávat a
vydávat od roku 1968 sběratelský časopis KOTNOV, který
s menší přestávkou vychází dodnes.
Mgr. Jiří Kohout

papírových předmětů se začaly konat v menze v Opletalově
ulici.
1999
Byla vyhlášena akce Sběratelství 2000. Klubové akce navštívilo
tento rok přes deset tisíc sběratelů, asi čtvrtinu z nich tvoří
členové klubu.
2000
Průměrný členský příspěvek vzrostl z 237 Kč v roce 1999 na
255 Kč v roce 2000. 12. dubna proběhla v hotelu Kampa
tisková konference k 35 letům klubu za účasti členů klubu a
předsedů 15 spřízněných klubů. Byly předány diplomy za
největší a pozoruhodné sbírky. 10. června na Dnech rekordů
v Pelhřimově představilo své sbírky skoro dvacet členů klubu.
22. června otevřel dlouholetý člen klubu Emil Příhoda ve
Zbuzanech u Prahy Automuzeum Praga – členové klubu mají
vstup zdarma.
2001

K Výroční členské schůzi byly vydány tři kalendáříky a
propisovací tužka s logem klubu. Změnila se výše vstupného na
akce – 15 Kč pro členy a 30 Kč pro nečleny. Pronájem stolu 40
Kč, u burz modelů 50 Kč. Byl poprvé sestaven žebříček sbírek
nového sběratelského oboru – nálepek z ovoce a zeleniny.
Klub zřídil své webové stránky www.sberatel-ksk.cz.
2002
Díky velkorysosti několika členů se zvýšil průměrný členský
příspěvek na 273 Kč. Sekce sýrových etiket uspořádala 30.
ročník ankety o Nejlepší sýrovou etiketu roku. Klub se stal
adoptivním rodičem ocelota stromového.
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Z klubového archivu
Sběratelé modelů jsou v klubu hojně zastoupeni a pořádají vlastní burzy, zde na snímcích z 80. let 20. století.

Známé osobnosti se účastnily klubových autogramiád, ale i předávání diplomů.

KSK se pravidelně zúčastňuje veletrhu Sběratel, zde v roce 2001 za účasti známých osobností.
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2003

Vzpomínky členů KSK

Závěr akce Sběratelství 2003 se uskutečnil ve Zbuzanech
v Automuzeu Praga Emila Příhody za účasti 150 osob. Byli
pozváni všichni držitelé diplomů za největší a pozoruhodné
sbírky, které získali v tomto i předchozích ročnících. Většinu
z nich provázel rodinný příslušník. Diplomy předávala řada
osobností – Iva Hüttnerová, Prof. Milan Knížák, Karel Čáslavský
Rudolf Křesťan a další. V programu vystoupil Pavel Bobek se
svou kapelou.

Sekce papírových předmětů - konkrétně papírových
ubrousků, podšálků a prostírání, čokoládových a
žvýkačkových obalů - byla v 80. letech podstatně aktivnější,
než dnes. Kromě četných burz se velmi rychle ujaly tzv.
„výměnné okruhy“. Princip byl velmi jednoduchý. Jako
vedoucí okruhu jsem vypsala v časopise naší sekce
„Čokologie“ termín, do něhož mají zájemci zaslat na moji
adresu libovolný počet ubrousků rozdělený na tuzemské
a zahraniční. K tomu se zaslal podle tarifu pošty poplatek v
poštovních známkách. Po ukončení přihlášek jsem
vypracovala Průvodní list, který obsahoval adresy sběratelů
v pořadí, v jakém došly jejich zásilky s přihláškou, počet
vložených kusů a rubriku, kam měl každý dopsat, kolik si ze
zásilky vzal a samozřejmě i opět doplnil. Tak zásilka kolovala
a poslední jsem byla opět já, jako vedoucí okruhu.

2004
Členská schůze se poprvé konala v nových prostorách – menze
ČVUT v Dejvicích. Tam byla také převedeny větší burzy. Klub
vydal po delší době dva tituly – Abecedu sběratelství Mgr.
Františka Žváčka a druhé vydání publikace Sbíráme pohlednice
od PhDr. Ladislav Kurky.
S úspěchem se vysílá na ČRo 2 Praha živý pořad Klubovna
sběratelů, který moderuje Stanislava Dudková.

2005
Opět změna – Výroční schůze se konala v nových prostorách
menzy Studentský dům, kam byla převedena i většina
klubových akcí. Na veletrhu Sběratel byla hostem klubu
Asociace starožitníků. Předávání diplomů v 11. ročníku akce
Sběratelství proběhlo v hotelu Adria. Diplomy mimo jiné
předával Jiří Suchý, starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa, Karel
Čáslavský, Rudolf Křesťan, Bc. Karel Ksandr a další. Vyšla série
kartičkových kalendáříků s motivy klubových sekcí. Vyšla
publikace Sbíráme figurky autora Jiřího Nerudy.

Výměnné okruhy papírových ubrousků se posílaly přes
hranice také do NDR. Cenzura stále řádila naplno, a tak i
naše „podivné zásilky“ jdoucí přes hranice celníci nenechali
bez povšimnutí. Někdy bylo zkoumání balíku tak důkladné,
že se poškozené ubrousky musely odepsat. Prostě a
jednoduše – ve veliké krabici plné papírů se muselo
schovávat něco velmi podezřelého, a tak musela být
prozkoumána, doslova prohrabána. Sběratelství pochopeno
nebylo a ani být nechtělo.

Mgr. Alena Šedová

byly komplikace s nájmem. Na veletrhu Sběratel vystavovali
své sbírky Milan Wolf (historie čs. filmu), Luboš Čech (zámkové
Klub vydal stolní kalendář s termíny akcí. Byly instalovány nové vložky), Ladislav Dočekal (staré vařiče) a Marie Prokšová
webové stránky klubu. ČT Ostrava slavila 50 let od svého (miniatury parfémů).
založení. Na slavnostní večer byl pozván i předseda klubu
2009
Ladislav Likler jako spoluautor 39 pořadů soutěže sběratelů
ANO – NE. Na Festivalu rekordů 9. června v Pelhřimově byl Klub vyhlásil 11. ročník akce Sběratelství. Pro nečleny klubu
uveden do síně slávy rekordmanů Ladislav Likler. 14. října bylo zvýšeno vstupné na akce na 50 Kč. V nakladatelství MILPO
v hotelu Adria na Václavském náměstí byla zakončena akce vyšla kniha o čokoládě, kterou napsali členové klubu Ing.
Sběratelství 2006 předáním diplomů za největší a Stanislav Krámský a Josef Feitl. Do Studentského domu byly
pozoruhodné sbírky. Diplomanti dostali pamětní medaili převedeny burzy papírových předmětů. Od 15. 7. do 13. 9.
s portrétem Karla IV a nápisem Klubu sběratelů kuriozit a 2009 proběhla v Senátu ČR výstava Česká republika na starých
Sběratelství 2006. Medaili věnoval člen klubu pan Ing. Karel pohlednicích. Exponáty ze svých sbírek zapůjčili Milan Degen,
Baše. Diplomy předali: Karel Čáslavský - člen KSK a filmový Ing. Josef Klička, PhDr. Ladislav Kurka, Martin Nechala, Karel
historik, Mgr. Tomáš Chalupa - starosta Prahy 6, Rudolf Palán a Ing. Stanislav Slavík. Na veletrhu Sběratel vystavovali
Křesťan - novinář a fejetonista, Ing. Tomáš Kupes – generální ukázky ze svých sbírek Milan Wolf (fotoaparáty a gramofony),
ředitel NTM, Miroslav Marek - prezident Agentury Dobrý den, Hana Podzimková (figurky prasátek), Jiří Neruda (hrací žetony
Bc. Karel Ksandr - náměstek generálního ředitele Národního z kasin Las Vegas) a František Neubauer (čepelkové obaly a
muzea a Jiří Suchý – básník, zpěvák, herec ředitel Divadla holicí potřeby).
Semafor, člen KSK. Z této akce vysílaly šot Česká televize a TV 2010
Nova.
Klub slaví 45 let své činnosti. Slavnostní schůze se konala 29.
2007
ledna 2010 v Parkhotelu Praha, které se zúčastnili zakládající
Minimální členský příspěvek byl zvýšen na 250 Kč. V rámci členové klubu a ocenění sběratelé. Diplomy předávali Rudolf
veletrhu Sběratel zajistil klub autogramiádu osobností, na Křesťan, spisovatel, Bc. Karel Ksandr, nám. gen. ředitele
které podepisovali Iva Hüttnerová, Rudolf Křesťan, Jiří P. Národního muzea, Miroslav Marek, prezident agentury Dobrý
den, Petr Novotný, podnikatel, humorista, člen KSK, PhDr.
Svoboda, Eva Adams.
Zuzana Strnadová, ředitelka muzea Hl. m. Prahy, Simona
2008
Šustková, prezidentka Asociace starožitníků. 12. června 2010
Vyšel jubilejní XV. Členský adresář klubu. Skončily burzy se uskutečnila „ Největší autogramiáda rekordmanů na světě“.
papírových předmětů v menze v Opletalově ulici. Důvodem V Pelhřimově podepisovali rekordmani z řad KSK : Luboš Čech,
2006
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Z klubového archivu
Adoptivním rodičem ocelota stromového je klub od roku 2002.

Závěr akce Sběratelství 2003 se uskutečnil ve Zbuzanech v Automuzeu Praga Emila Příhody za účasti významných osobností
(Rudolf Křesťan, prof. Milan Knížák, Pavel Bobek, Iva Hüttnerová a další ).

Klub spolupracuje také s Agenturou Dobrý den, zde jsou záběry z akce Pelhřimov—město rekordů v roce 2003.
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akce Sběratelství 2012. Akce díky laskavosti generálního
ředitele Bc. Karla Ksandra proběhla v Národním technickém
muzeu v Praze na Letné. Diplomy opět předávaly známé
osobnosti – PhDr. Jindřich Jirásek a Petr Jirásek jako
pořadatelé veletrhu Sběratel z agentury Progres Partners
Advertising, Miroslav Marek, prezident agentury Dobrý den,
Petr Novotný, člen KSK, PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka
Muzea hl. m. Prahy, a pan Jiří Suchý, básník, zpěvák, herec a
šéf divadla Semafor. Účast na veletrhu Sběratel umožnil KSK
Klubu sběratelů fezových nálepek.

Vzpomínky členů KSK
Asi každý sběratel má řadu vzpomínek spojených se svým
koníčkem. Tak i já bych mohl dlouho vzpomínat. Ale jsou
vzpomínky, které jsou nějak významnější. A právě takové,
které jsou spojeny s Klubem sběratelů kuriozit, mám na
burzy v Radiopaláci a pondělní burzy v Hajnovce. „Dávno již
tomu“, řekl by básník, ale ta atmosféra a sběratelské
nadšení byly jedinečné. Fronta ve čtyřstupech kolem
Radiopaláce a za roh do poloviny ulice. Nebo pondělní
burzy pod dozorem jednoho státního orgánu. Pochopitelně,
že burzy pokračovaly, ale to již nebyla ta pionýrská doba a
přímo svaté zapálení pro svého koníčka.

2014
Minimální členský příspěvek byl po sedmi letech zvýšen na 300
Kč. K příležitosti 50 let trvání Klubu obdrželi všichni členové
sběratelskou lupu. Členové, kteří zaplatili vyšší členský
příspěvek a účastníci VČS obdrželi sérii pohlednic a kalendáříků
ke klubovému výročí.

Jak burzy pokračovaly, stal jsem se nakonec z návštěvníka
vedoucím sekce modelů a organizátorem burz. Tu první,
kterou jsem sám organizoval a která byla zároveň i poslední
v Menze v Italské ulici. Nové vedení menzy vypovědělo
klubu smlouvu. Na rozloučenou pak připravilo nemilé
překvapení. V pátek večer před burzou nám oznámilo, že
sály, kde probíhaly burzy, nejsou volné a přesunulo nás do
tělocvičny a přilehlých chodeb a chodbiček. A tak zažitý
rituál a průběh burzy se změnil v tvrdý boj o zachování
alespoň trochu důstojného sběratelského prostředí. I když
od té doby organizuji burzy modelů již řadu let, na tu první
nikdy nemohu zapomenout.

2015
Pro výroční rok klub intenzivně připravuje několik akcí – opět
účast na veletrhu Sběratel, vyhlášení akce Sběratelství 2015,
vydání několika památkových předmětů. A samozřejmě
pravidelné burzy všech oborů, které klub sdružuje.
2016 ...
A co bude dál? Vedení klubu bude nadále připravovat
sběratelská setkání, výstavní akce, prezentaci sbírek i sběratelů
v médiích, tiskové materiály a vše co s provozem klubu souvisí.

Jiří Neruda

Vladimír Jindra, Ladislav Likler, Ing Jiří Pešák, Hana Podzimková
Těšíme se na další léta s Vámi a čtenáře—nečleny zveme mezi
a Marta Zemanová. Pivovar Belveder Železná Ruda vydal sérii
sebe.
3 etiket ke 45 letům KSK. Pan Vladimír Jindra jako první český
sběratel je zapsán Jako první Čech v Guinnes World Records.
2011

Výroční schůze se zúčastnilo 135 členů. 19. 3. proběhla první
společná burza pohlednic a papírových předmětů. Vyšel XVI.
Adresář členů klubu. 13. listopadu vysílala ČT 1 v pořadu
Z metropole pořad ke 45 letům KSK, ve kterém vystoupil
Vladimír Dočkal, Ing Josef Klička, Ing Rudolf Kocourek, Ladislav
Likler a Hana Podzimková. Pořad je stále ke shlédnutí na
internetu.
2012
Byl vyhlášen 15. ročník akce Sběratelství. Klub obdržel
osvědčení od pražské ZOO, že je stále adoptivním rodičem
ocelota stromového.
3. května 2012 oslavilo Automuzeum Praga významného člena
klubu Emila Příhody 55 let svého trvání. Velkého setkání, které
moderoval Stanislav Berkovec a zúčastnili se primátor Prahy
docent Bohumil Svoboda, gen. ředitel NTM Bc. Karel Ksandr,
Michal Prokop a další hosté.
6. – 8. 9. 2012 proběhl jubilejní 15. ročník veletrhu Sběratel.
Klub obdržel diplom a jubilejní talíř s emblémem veletrhu.
Toto ocenění získalo jen 11 účastníků veletrhu, kteří se
zúčastnili všech výstavních ročníků. Na stánku klubu vystavoval
JUDr. František Strnad exponáty ze svého pivovarského muzea
a pivo ze svého minipivovaru.

Poděkování
Členové vedení Klubu sběratelů kuriozit děkují jménem
svým i všech členů svému dlouholetému předsedovi, panu
Ladislavu Liklerovi, za jeho vůli, odhodlání, trpělivost
a nasazení k dokončení všech cílů a akcí klubu.
Bez jeho osobního přínosu by klub nikdy nebyl tak známý
a aktivní, jako byl během své historie.
Panu Liklerovi přejeme stálé zdraví a těšíme se na další
spolupráci s ním.

2013
25. ledna 2013 proběhlo slavnostní předání diplomů v rámci
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Z klubového archivu
Burzy a výstavy stále patří mezi nejdůležitější akce, které klub organizuje. Zde burza papírových předmětů v roce 2007.

V roce 2009 uspořádala sekce pohlednic výstavu ve výstavní síni Senátu.

Jedna z výstav členů klubu Čokoládová Kutná hora, autoři Ing. Stanislav Krámský a Ing. Lenka Choutková, rok 2014.

15

Z klubového archivu
I z archivních položek může vzniknout zajímavá sbírka—zde klubová PFka Korespondence výměnných okruhů papírových ubrousků

Spolupráci sběratelů a klubu s výrobci, obchodními zástupci a dalšími
organizacemi zde ilustruje komunikace s n.p. Československé
čokoládovny z roku 1966

KSK spolupracuje s Jihočeským klubem sběratelů z Tábora

Klub musí řešit i kuriózní požadavky státních orgánů,
zde žádost celního úřadu k potvrzení registrace
sběratele obalů od alkoholických nápojů

K různým příležitostem klub vydává pohlednice a kalendáříky

Příloha
Publikace, katalogy a jiné materiály

Pár slov o přípravě této přílohy
Příprava přehledu vydaných publikací (monotematické texty, adresáře, informační bulletiny Sběratel i
řady dalších) znamenal především průzkum klubového archivu.
A z nudné práce při skenování a sepisování názvů a dat vydání se náhle stává výprava do historie, kdy
příprava jakéhokoliv tisku byla zcela odlišná od dnešních postupů. Žádné snadné psaní textu, vkládání
obrázků, grafů a tabulek pomocí počítače, opravy tak dlouho, než je autor spokojen a příspěvek je vytištěn
nebo předán na vydání jedním kliknutím myši.
Najednou si badatel připomene psaní na psacím stroji, zlost či zoufalství, když bylo nutné přepsat celou
stránku po malé chybě na konci, nebo oprava chybného písmene pomocí křídového korekčního papírku.
Také možnosti tisku se měnily — offset, xerokopie, různé druhy vazeb a grafického zpracování. To vše se
vyvíjelo a měnilo, vylepšovalo a někdy kvůli nedostatku papíru či kapacitě tiskárny zase zhoršovalo.

Ale za vším stála především velká lidská vůle — vytvořit pro sebe či pro ostatní zdroj informací, faktických
údajů, novinek.
Nebo prostě jen čtivo, které ostatní zabaví, protože v době založení klubu nebyla ta spousta lákadel, která
máme dnes.
A přesto i nadále vznikají nové obory pro budování sbírek, takže nás nemusí tak bolet, že některé staré už
nikoho nezajímají. A z některých dnešních předmětů běžné spotřeby se za pár let stanou relikvie, které
snad skončí v muzeích nebo si další „blázen“ usmyslí, že i ty stojí za uchování.
Je to koloběh života sběratelství, které mají všichni v krvi, jen u někoho to bláznovství propukne naplno a
jeho milí to pak s ním občas nemají lehké. Stále na své hobby myslí, hledá prostory pro sbírku, ruinuje
rodinné úspory a s každým se chce o své radosti a výdobytky podělit. Mějme s nimi trpělivost.
Sběratelství zdar ...
Petr Zaoral

Poznámka
Dále uvedený přehled publikací zcela jistě neobsahuje veškerou publikační činnost Klubu. Jeho smyslem je
především přiblížit členům a čtenářům rozsah velikost záběru zájmů členů Klubu. Naprostá většina
publikací je v archivu Klubu pouze v jednom archivním výtisku a nejsou proto k dispozici k prodeji. Pouze
vybrané publikace z posledních let je možné objednat, nejlépe pak na akcích Klubu, kde jsou k dispozici k
okamžitému odběru. V případě zájmu kontaktujte vedení Klubu na e-mailové adrese klub@sberatelksk.cz, telefonicky nebo korespondenčně. Pokud to bude možné, budeme se snažit Vám vyhovět.

Publikace vydané Klubem sběratelů kuriozit v letech 1965 až 2015

Název

Autor

Zařazení

Odznaky a vlajky ve sportovní heraldice

Viktor Palivec

Edice Sběratele
číslo 3

1969

Seznam mlékáren a sýráren v Československu
1918-1968

Ing. Jaroslav Landa

Edice Sběratele
číslo 1

1969

Seznam pivovarů v Čechách za posledních 100 let Michal Janský

Edice Sběratele
číslo 2

1969

Panská sídla v Československu - Díl I. Slovensko

Adolf a Ladislav Kurkovi, Pavel
Fiedler

Edice Sběratele
číslo 6

1971

S písničkářem Prahou

Jožka Malina

Edice Sběratele
číslo 4

1971

Československá papírová platidla 1919 – 1970

Jan Bajer, Rudolfa Rus, Ivan
Vápenka

Edice Sběratele

1971

Katalog Pivovary a pivovárky

Michal Janský

Edice Sběratele
číslo 11

1974

Seznam podnikových odznaků odvětví železniční
dopravy
Světové fotbalové odznaky

Miloš Urban

Ročenka sekce sýrových etiket 1975

Ladislav Likler, Miroslav Tomka Edice Příručky sběratele,
svazek 4
Dr. Bedřich Steiner
Edice Příručky sběratele,
svazek 4
PhDr. Ladislav Kurka
Edice Sběratele
číslo 10

1975

Ročenka 1977
Praha sběratelsky
Modely Matchbox série Yesteryear
KSK 1965-1980
Sport a sběratelsví
Panská sídla v Československu
Díl III. Morava a Slezsko

kolektiv
kolektiv
Lubomír Kovařík
kolektiv
kolektiv
PhDr. František Musil

1977
1978
1979
1980
1980
1981

Seznam sběratelů pivovarských suvenýrů

Milan Bican, Jiří Kühle

Katalog sovětských modelů a figurek

Ing. Jiří Provazník, Ing. Ladislav
Trhlík

Sběratelské čtení
Sbíráme autogramy

PhDr. Ladislav Kurka a kolektiv
Antonín Skládal

Československé cínové figurky (katalog)

Ing. Jiří Provazník

Sběratelství 1985

PhDr. Ladislav Kurka a kolektiv

Sbíráme sýrové etikety I - Evropa

Ladislav Likler, Miroslav Tomka Edice Metodika sběratelství, svazek 2
PhDr. Ladislav Kurka a kolektiv
Ing. Jiří Provazník a kolektiv
Edice Metodika sběratelství, svazek 3

Katalog československých nálepek a aršíků 19451975
Panská sídla v Československu
Díl II. Hrady, zámky a tvrze v Čechách

Sběratelské čtení II
Sbíráme figurky

Ivan Vápenka, František Ulč
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Vydáno

1974
Edice Sběratele
číslo 9

Edice Sběratele
číslo 14
Edice Příručky sběratele,
svazek 6
Edice Sběratele
číslo 15
Edice Metodika sběratelství, svazek 1
Edice Sběratele
číslo 18
Edice Sběratele
číslo 17

1974

1976
1976

1981
1982
1983
1984
1985
1985

1985
1986
1987

Název

Autor

Sbíráme čokoládové obaly I

Ing. Stanislav Krámský, Josef
Edice Metodika sběratelFeitl
ství, svazek 5
Ladislav Likler, Miroslav Tomka Edice Metodika sběratelství, svazek 4
kolektiv
Ing. Martin Pluhař
Jarmil Škop

1989

František Žváček
PhDr. Ladislav Kurka

2004
2004

Jiří Neruda

2006

Sbíráme sýrové etikety II - Latinská a severní
Amerika
KSK 1965-1990
Seznam kozích farem v České republice 1997-8
IL sekce sýrových etiket č.1-2013 Průzkum sbírek
sýrových etiket 2003
Abeceda netradičního sběratelství
Sbíráme pohlednice (2. zcela přepracované vydání)
Sbíráme figurky a První katalog Kinder figurek

Zařazení
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Vydáno

1989
1990
1998
2003
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22

23

24

25

26

27

28

29

Adresáře členů vydané Klubem sběratelů kuriozit v letech 1966 až 2015

30

31

32

33

34

Časopis Sběratel vydávaný Klubem sběratelů kuriozit v letech 1966 až 2015

1/1966

3/1966

2/1966

4/1966
35

6/1966

5/1966

11/1966
36

1/1969

1/1975

1/1973
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1/1988

1/1989

1/1990

1/1991

1/1992
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1/1994

1/1993

1/1995

39

1/1996

1/1997

1/1998

1/1999

1/2000
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1/2001

1/2003

1/2002

1/2004
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1/2005

1/2006

1/2007

1/2008
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1/2009

1/2011

1/2010
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1/2012

1/2013

1/2014

1/2015
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Ukázky diplomů a ocenění
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