
külföldön is – pl. Mexikóban vagy az oroszországi Togliatti városban! – érdekeltségeik),
amelyekben az ember mindig biztosra mehet, mindig ugyanazt kapja. Mondhatjuk, hogy
ez a hálózat a sörözők kelet-európai „McDonald’s-a”. Ugyanazok a kitűnő cseh ételek,
Pilzeni Prazdroj (vagy szintén pilzeni Gambrinus) sör, egyforma berendezés, mindent
átható Švejk-jelenlét (poharak, korsók, tányérok, falképek, stb.). Nem lehet vele rosszul
járni. A Švejk étteremhálózat tulajdonosa Magyarországon is szokott mobiléttermet üze-
meltetni, legutóbb a nyíregyházi cseh napokon, 2010 márciusában.

A vendéglátóipari egységeknek ezek a felsorolt típusai igen gyakran keverednek a cseh
gyakorlatban, az éttermet nem ritkán pivnicének hívják, mert mondjuk úgy szokták meg
az emberek, vagy a sörözőt restauracénak, mert az „átkosban” például közétkeztetés is
folyt benne. Számunkra azonban, mint minden más becsületes sörissza számára, a leg-
fontosabb kérdés maga az anyag, a folyékony kenyér, amit elfogyaszthatunk az adott
helyen, ezt követi a hely közege, hangulata, majd a kiszolgálás minősége, és persze
manapság igen fontos az ár is. Ez utóbbira egy szemléletes példa: húsz éve a Prágai sör-
kalauz megjelenése idején az U kalicha (A kehelyhez) címzett vendéglőben, amelyet
mindenki a Švejk révén ismer, a pilzeni sör ára 8 korona volt, amit akkor 7-tel kellett szo-
rozni. Ma ugyanitt 60 korona a sör, és 11–12-es a szorzó.

Csehországban a sörözésre persze más alkalmat is gyakran lehet találni. Az egyes gyá-
rak és márkák kedvelői számára sokszor szerveznek sörfesztiválokat, bemutatókat. Ezek
közül a legnagyobb, mindössze pár éves múltra visszatekintő rendezvény a Prágai sör-
fesztivál (www.ceskypivnifestival.cz), amely nem titkoltan a müncheni sörfesztiválhoz
hasonló cseh rendezvény akar lenni. 2010-ben már a harmadik ilyen fesztivált rendezték
a Prága szélén felállított hatalmas sátrakban, ahol 70 féle csapolt sör közül válogathattak
a látogatók.

Különleges sörök, nem mindennapi helyek
Említettük már, hogy néhány helyen a cseh sörfőzők is próbálkoznak – a belga sörökhöz
hasonlóan – a sörök ízesítésével. A Pivovarský důmban például csokoládés sört is kap-
hatunk. Mind közül a legérdekesebb talán a Nová Paka-i sörgyár által gyártott vadken-
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Az U kalicha (Kehely) söröző kívülről és belülről
(Fotó: Polgár László)


