
barbár) néven nevezik, a 3% alkoholtartalmú 8 fokos sörnek Doktorova 8 a neve, és így
tovább. (E sorok írójának volt szerencséje egy kisebb magyar csoporttal részt venni a sör-
keresztelőn Nymburkban.)

Hiába világhírű azonban a nymburki sör, a gyár korlátozott kapacitása miatt a söreit
alig lehet megtalálni más városokban, így Prágában is csupán egy nymburki sörözőt
ismerünk. Éppen ezért nagy dolog, hogy 2011 elején Budapesten is nyílt Hrabal söröző,
ahol csapolt Postřižinské sört ihatunk.

Egy kis történelem
A magyar sörturisták kultikus helyének számító U Fleků falán felirat hirdeti az alapítás
évét, 1499-et. Vít Skřemenec sörfőző mester ekkor vásárolta meg a házat, és ettől az
évtől számítják a mai U Fleků történetét. Nagyon valószínű azonban, hogy ezen a helyen
már a korábbi évtizedekben is főztek sört. (A sörfőzde mai nevét egyébként egyik későb-
bi tulajdonosáról, Jakub Flekovskýról kapta, aki 1762-ben vásárolta meg az épületet, és
tette sikeressé a sörfőzdét.)

A magyar sörturisták tehát joggal örülnek annak, hogy több évszázados sörfőző hely-
színen kortyolgatják italukat. A cseh sörgyártás hagyományai azonban az U Fleků alapí-
tásánál jóval régebbi időkre, a távoli évszázadokba nyúlnak vissza.

Tudjuk, hogy sört már az ókori emberek is főztek, kedvelt italuk volt ez a mezopotá-
miaiaknak, az egyiptomiaknak és a keltáknak is. Csehország területén legkorábban a kel-
ták (bojok) laktak, majd a germánok, és később a szlávok, akik elődeiktől vették át a sör-
főzés technikáját. Vannak arra utaló jelek, hogy már az itt lakó kelták is főztek sört, az
pedig biztos, hogy a germánok körében a nektár mellett a sör volt a leginkább elterjedt ital.

A csehországi sörfőzést említő első
írásos emlék a břevnovi kolostorral
kapcsolatos. 993-ban, amikor Vojtěch
(Adalbert) cseh püspök felszentelte a
kolostort, megtiltotta az ottani bene-
dek rendi szerzeteseknek a sörfőzést.
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Az U Fleků legendás hely...
(Fotó: Polgár László)

Bohumil Hrabal emléktáblája
a nymburki sörgyárban, a fal alján.

A mottó az írót idézi:
„Nem akarok semmilyen emléktáblát,

legfeljebb olyan magasságban,
ahova a kutyák pisilnek.”

A további szöveg: az 1919 és 1947
közötti években a nymburki sörgyárban

élt Bohumil Hrabal író.
(Fotó: Polgár Lászé)


