
– U zlatého tygra (Arany tigris söröző), Prága. Bohumil Hrabal kedvenc kocsmája,
szinte csak akkor nincs tele, ha nincs nyitva. A söre (pilzeni) kitűnő, a falakon minden-
hol a nagy és Magyarországon is igen népszerű cseh író nyoma. Bill Clinton amerikai
elnök is meglátogatta itt Hrabalt, amikor Václav Havel elnök meghívására Prágában tar-
tózkodott. A kocsmai pletykák szerint még szaxofonozott is a „mesternek”.

– U hrocha (Víziló söröző), Prága. A legújabb kor kultikus helye. Pilzeni söre ma
vitathatatlanul a legjobb Prágában. Ez a Hradzsin aljában levő kicsi kocsma, a Tigrishez
hasonlóan minden napszakban tele van, de kis szerencsével azért a csapszék feletti vízi-
lószobor árnyékában azért megkóstolhatjuk a mindig hideg és friss pilzenit.

– U Pinkasů (Pinkász söröző), Prága. Az első pilzeni sörmérő hely Prágában sokunk
kedvence volt a „bársonyos forradalom” előtti időkben. Ma inkább elegáns, mint hagyo-
mányos söröző, de azért a sör ma is kitűnő, és a csapszék melletti helyiség, vagy a kert-
helyiség ma is élvezhető hely maradt.

– U černého vola (Fekete ökör söröző), Prága. A várnegyed kedvelt sörözője, a Kül-
ügyminisztérium szomszédságában. Popovicei és pilzeni sört csapolnak, berendezése,
dekorációja is régi, megmaradt a korábbi évtizedekből. Így is képviseli a prágai sörözők
legjobb hagyományait. Nem véletlen, hogy a cseh kultúrát és Hrabalt szerető, az aszódi
múzeum köré gyűlt művészek alkotókörüknek a Fekete Ökör Baráti Kör nevet adták.

– Masné krámy (Húskamrák, vagy Mészárszék), České Budějovice. A dél-cseh
vidék legnagyobb városának központjában levő volt húspiacot alakították át sörözővé.
Az elkülönülő hajdani árushelyek mind egy-egy kis külön sörözőnek tekinthetők a hatal-
mas teremben. Az utóbbi évtizedekben tulajdoni viták miatt zárva tartották, de manapság
már ismét nyitva van. Természetesen Budvart csapolnak.

– Na spilce (Erjesztőkamra), Pilzen. A sörgyár egyik helyiségében kialakított kitűnő
étterem, söröző, ahol a méltán világhírű Plzeňský Prazdroj (Pilzeni Ősforrás) sört köz-
vetlenül a gyártás helyén kóstolhatjuk meg.

– U Salzmannů (Salzmannék sörözője), Pilzen. A város legrégebbi, ma is működő
sörözőjét 1858-ban alapította Martin Salzmann fuvaros, aki 1843-ban az első pilzeni sör-
szállítmányt Prágába szállította a Pinkász söröző részére. 15 évvel később megalapította
saját éttermét Pilzenben, amely különösen a Monarchia idején volt felkapott hely a Prá-
gából kirándulók között.
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A Fekete ökör sörözőben
(Fotó: Kovácsné B. Ágnes és Polgár László)


