
gére, azt rendszeresen ellenőrzik, és a sörgyár maga is küld ki szakembereket a csapok-
kal kapcsolatos problémák előfordulása esetén, illetve időszakonkénti ellenőrzés céljá-
ból. A gyár nem engedi meg azt, hogy rosszul csapolják a termékét bárhol, mert jól tud-
ják, hogy az az adott hely törzsközönsége körében jelentős hitelvesztéssel járna.

Ezért aztán a pilzenit elég jó biztonsággal lehet választani bárhol. További újítás, hogy
egyre több sörözőben, ahol ezt a forgalom lehetővé teszi, és a körülmények megengedik,
nem hordóból, hanem tankból csapolják a sört, ami nagymértékben javítja a pilzeni sör
élvezeti értékét.

A napi fogyasztók és a sörszakírók régóta rendszeresen figyelik a sör minőségét az
egyes helyeken, kvázi fogyasztóvédelmi céllal, és különféle listákat állítanak fel. Ezt
meglovagolva a pilzeni sörgyár is meghirdette a vendéglők sörszempontból mért „Top
100” és „Top 10” listáját, amelyet az internetes oldalukon leadott szavazatok alapján állí-
tanak össze.

Általános prágai vélekedés szerint ma a legjobb pilzenit az „állatos” sörözők csapolják:
a „Vízilóban” (U hrocha) a legjobb, ezt követi a Jelinkova pivnice (Jelinekék sörözője,
korábban U jelinků – A szarvasokhoz), harmadik a rangsorban a Bohumil Hrabal révén
híressé vált „Arany tigris” (U zlatého tygra).

De ne reménykedjünk! A három söröző egyikében sincs szinte soha, semelyik idő-
szakban üres hely. Némi szorgalommal és furakodással azonban mégis sikerrel járha-
tunk, és valóban megéri az élmény! Ha Önök közül bárki Prágában jár, javaslom, semmi
esetre se hagyja ki ezeket a helyeket.

Milyen sörözőbe járjunk (menjünk)?
A törzsvendégek persze nem feltétlenül a sör miatt járnak egy-egy helyre, vonzó lehet a
közelség és a társaság is. A cseh sörözők csapszékeiben gyakran látni helyi lakosokat,
akiknek külön fenntartott asztaluk van, ha közülük bárki bármikor beesne… Szinte
mindegy azonban, hogy nem törzsvendégként melyik sörözőt választjuk. A cseh életben
ugyanis a söröző egyfajta „hyde park” szereppel bír, itt mindenki elmondhatja a vélemé-
nyét, itt mindenki barátkozik mindenkivel. Vagyis ne lepődjünk meg, ha ad abszurdum,
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és az Arany tigris (jobbra)
sörözők bejárata

(Fotó: Polgár László)

Az U hrocha (balra);
a Jelínkova (középen);


