
„Lepší pivo v žaludku, nežli voda na plicích.”
„Jobb a sör a gyomorban, mint a víz a tüdőben.”

(sörözői felirat)

Néhány szó a sörfogyasztásról...
És most közelítsük meg témánkat a fogyasztó oldaláról is!

A legismertebb internetes keresőbe beírva a hospoda (vendéglő) és a Praha szavakat,
530 ezer találatot kapunk. Ez az adat kitűnően jelzi, hogy témánk szempontjából kie-
melkedő jelentősége van a sörözőnek, annak a helynek, ahol a cseh polgár hozzájuthat
kedvenc csapolt söréhez. A hospoda szó elég általános, sokféle vendéglátóhely-típus jel-
zője lehet. De nézzük meg konkrétan, hogy milyen „itatóhely-típusokkal találkozhat a
látogató Prágában, illetve Csehországban:

– Občerstvení, bufet (frissítő, büfé) – általában a pályaudvarokon, jelenősebb forgalmi
csomópontokon található kisebb helyek, pavilonok. Az különbözteti meg ezeket a helye-
ket a nálunk találhatóktól, és azért kerültek bele ebbe a felsorolásba, mert sok esetben itt
is lehet valamilyen könnyebb csapolt sört kapni (a híres-hírhedt Vencel téri kolbászáru-
sok manapság például a kitűnő Budějovický Sámson sört csapolják);

– Pivnice, krčma (söröző, kocsma) – általában csak a melegkonyhával nem rendelkező
egységeket hívjuk pivnicének, a sör azonban ezekben is kitűnő, egy-egy helyen általában
legalább kétféle sört (az adott sör „10-es” és „12-es” típusát) csapolnak, de nem ritkán
előfordul valamilyen különleges sör is a kínálatban;

– Hospoda, hospůdka (vendéglő, kisvendéglő) – a söröző melegkonyhás változata,
általában a kispénzű emberek kiszolgálására szakosodott „klasszikus”, kockás abroszos
hely;

– Restaurace (étterem) – a hosszabb tartózkodásra és sörözésre való helyek, melyek
között természetesen megtalálhatóak az igen magas szintű és árkategóriájú egységek is;

– Sörfőzdék, amelyekről az előbb már beszéltünk;
– Kertvendéglők, amelyek elsősorban tavasztól őszig üzemelnek. Prágában rengeteg

park és kert van, és ezekben gyakran találunk kertvendéglőket. A gazdaságosság miatt
persze az egyes vállalkozások igyekeznek télen is nyitva tartani, ezért többségük fedett
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A Na Květnici kertvendéglő Nuslében és a Pinkász söröző festői belső udvara
(Fotó: Polgár László)


