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Karel Pyšný je sběratelem min-
cí, hokejových kartiček a malých 
modelů aut všeho druhu. Na 
Vánoce by mu největší radost 
udělal dárek v podobě starých 
rakouských tolarů za přijatelnou 
cenu. A tou jsou tak dva tisíce za 
jeden kus. 

 Mirka Čermáková

Jak dlouho sbíráte hokejové kar-
tičky? Můžete neznalým čtenářům 
přiblížit, co to vlastně je?

Kartičky sbírám šestadvacet let. 
Ale u nás to nemá ten význam, jako 
třeba v Americe a v Kanadě, kde tím 
sběratelé žijí. Tam mají kartičky svo-
ji hodnotu. Dokonce k nim vychází 
katalog. A co to je? 

Jedná se o kartičku hokejového 
hráče, nebo celého týmu. Jsou tam 
také hráčské statistiky. Má rozměry 
6,4 x 9,7 centimetrů. Kartiček mám 
doma dvě skříně. Sběratelů je málo, 
takže vázne i výměnný obchod. 
Troufám si ale konstatovat, že mám 
jednu z největších sbírek v republi-
ce, co se týká kartiček jednotlivých 
českých hráčů. Sbírám karty českých 
hokejistů ve všech soutěží na světě. 
Někdo sbírá třeba jen jednoho kon-
krétního hráče, třeba Jágra. Někte-
rých kartiček jsou desetitisíce, ty 
limitované počtem kusů jsou mno-
hem dražší.

Autíčka jste začal sbírat určitě už 
jako kluk, že?

Ano. Sbírám je od dětství. Dnes 
už se zajímám pouze o ta, co jsou 
v měřítku 1:43 a 1:24, a to jsou his-
torická auta vyrobená do roku 1940. 
Řada z těch, co mám doma, už má 
cenu jako starožitnost. Autíček mám 
zhruba 1200. Je to problém, protože 
je už nemám kam dávat. Ve dvoupo-
kojovém bytě mám pět plných skří-
něk. Manželka by si samozřejmě přá-
la, abych už domů nic nenosil.

Mince a bankovky už tolik místa 
nezaberou.

Řekl jsem si, že nasbírám mince 
a bankovky z celého světa. Snažím 
se sbírat veškerá platidla, co plati-
la na našem území. Čili kromě Prv-
ní republiky, Protektorátu Čechy a 
Morava, přes éru socialismu a rozdě-
lení republiky, ale také celé Rakousko 
– Uhersko i středověké mince Čes-

kého království. Všechno je to přede-
vším záležitost fi nanční. Ale ty rela-
tivně levnější kousky mám. Mince a 
bankovky si zkrátka svoji cenu udrží.

Jakým způsobem jmenované věci 
získáváte?

Na hokejové kartičky se koná jed-
nou za měsíc v Praze burza. Jednou 
za dva měsíce se tam jedu podívat. 
Většinu ale získávám nové kousky 

přes Aukro a Ebay, což je internetový 
aukční obchod. Ebay dává možnost 
aukce z celého světa. Samozřejmě se 
zúčastňuji i burz v Třebíči. Před tři-
ceti lety jich tu bylo mnohem víc. 
Měl nad nimi záštitu Ett a club, v čele 
se Zdeňkem Hobzou. Dnes se burza 
koná v květnu, společně s Festivalem 
malých pivovarů, v lihovarské zahra-
dě.  Tím nalákáme co nejvíc náv-
štěvníků. Je to sice burza všeobecná, 
ale díky panu Hobzovi, který zajistí 
spoustu sběratelů předmětů z oblas-
ti pivovarnictví – tácky, sklenice, 
odznáčky a jiné, máme vždy velkou 
účast. 

Vy jste také pořadatelem třebíč-
ské burzy?

Ano. Burza se koná pod hlavičkou 
městského kulturního střediska na 
Fóru. 

Kde jinde se ještě takové burzy 
konají?

V našem okolí v Moravských Budě-
jovicích, a největší burza bývá v Hav-
líčkově Brodu. Byl jsem tam před 
rokem. Když to ale zhodnotím, rok 
od roku úroveň sběratelských burz 
upadá. Staří postupně odcházejí a 
mladí mají jiné zájmy.

Sběratel Pyšný: Na Vánoce bych 
měl radost z rakouských tolarů

KA REL PYŠNÝ odhaduje, že má největší sbírku hokejových kartiček v republice.
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Perfektně grafi cky zpracovaný a 
na křídě vytištěný katalog střední a 
vyšší odborné školy grafi cké v Jihla-
vě byl příkladem vzorné prezenta-
ce, kterou se na veletrhu vzdělává-
ní Didacta v Třebíči snažily střední 
školy a učiliště přilákat ke studiu žá-
ky končící základní školní docházku. 

Mezi nabídkou atraktivních tech-

nických oborů již probíhající 4. 
průmyslové revoluce však některé 
návštěvníky mohlo zaujmout třeba 
uměleckořemeslné zpracování kovů, 
tedy perspektiva práce kovářské, 
zámečnické nebo pasířské. 

Veletrh vzdělávání DIDACTA se 
konal 19. října, již tradičně v prosto-
rách Střední průmyslové školy Tře-

bíč, a prezentovaly se 
na něm školy nejen z 
kraje Vysočina, ale i z 
dalších krajů Česka. 
Na veletrhu mělo své 
zastoupení i něko-
lik fi rem nabízejících 
možnost pracovní-
ho uplatnění žáků 
už v průběhu studia, 
i po jeho dokončení.
 -mič-

Didacta nabídla širokou škálu vzdělání
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