
jsem měl možnost se v životě 
párkrát potkat, ale nikdy ne 
tak, abych s ním směl pose-
dět při pivě u jednoho stolu. 
Končím proto dobrou zprá-
vou: Tuto možnost už 
má dneska každý z nás! 
Stačí navštívit v Praze 
v Celetné ulici 15 skvělé 
muzeum voskových figu-
rín Musée Grévin a k Bo-
humilu Hrabalovi si tam 
kdykoli přisednout. Já si 
tuto příležitost nenechal 
ujít a mám na ni i památ-
ku – důkaz v podobě fo-
tografie. V Musée Grévin 
je totiž dovoleno se vyfo-

tografovat s kterýmkoli ze 
svých oblíbenců. Nu, a Bohu-
mil Hrabal je můj oblíbený 
spisovatel. ■ Ondřej SUCHÝ

Bylo milé překvape-
ní, když jsem si mohl 
na nápojovém lístku 

ukázat, že si dám dvanáctku 
Francinův ležák a při další 
návštěvě pak třeba třinácti-
stupňového Něžného barba-
ra. Mé nadšení z tohoto ob-
jevu, o kterém jsem byl oka-
mžitě rozhodnut informovat 
v této rubrice čtenáře SED-
MIČKY, vrcholilo posunko-
vou dohodou s personálem, 
že jsem nakonec získal jedno 
tričko, s nímž se vám tu nyní 
chlubím.

Maďaři Hrabala milují
Lázeňské město Györ („My 

mu dodnes říkáme původ-

ním názvem Ráb,“ opravi-
la mě kdysi herečka Mag-
da Vašáryová), patří k šesti 
největším maďarským měs-
tům a vzhledem k blízkosti 
slovenské hranice je Slováky 
a Čechy nejspíš nejnavště-
vovanějším ze všech mnoha 
zdejších lázní. Když jsem se 
pak doma chtěl dovědět něco 
víc o vztahu Maďarů k naše-
mu spisovateli, zjistil jsem 
prostřednictvím Googlu, že: 
Bohumila Hrabala vnímají 
maďarští čtenáři a přízniv-
ci filmu jako svého autora, 
že v maďarštině už vyšlo na  
138 Hrabalových titulů, že 
pivnice Hrabal je také v Bu-
dapešti na jedné 

z hlavních tříd (Rákóczi ut 
11), kde dokonce letos na jaře 
odhalili Hrabalovu pamět-
ní desku a plně respektovali 
jeho někdejší přání, aby měl 
pamětní desku na domě jen 

ve výši, kde by ji mohli oču-
rávat pejsci.

Vyfoťte se se spisovatelem
Rád tímto upozorňuji ať už 

milovníky Hrabalových knih, 
anebo milovníky českého 
piva, kteří se letos o prázdni-
nách zatoulají osvěžit se v láz-
ních Györ (anebo prohlédnout 
si pamětihodnosti maďarské-
ho hlavního města), že si mo-
hou své zážitky obohatit ještě 
o jednu pozoruhodnost navíc.

S Bohumilem Hrabalem 

Českou pivnici a restaurant Hrabal (maďarsky Hrabal Cseh 
Sörözö & Éterem) jsme s kamarádem objevili v  lázeň-

ském městě Györ čirou náhodou, v nenápadné uličce 
Czuczor Gergely utce 6. Hostinec, kde se na vás 
dívá známá tvář našeho slavného spisovatele Bo-
humila Hrabala ze všech reklamních ploch, stěn 
a koutů, z jídelního lístku, ba i z triček maďarské-
ho obsluhujícího personálu, doplňují reklamy Po-

střižinského pivovaru, velké fotografie z Menzelova 
filmu Postřižiny a přes celou jednu stěnu malba Kar-

lova mostu.
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Na pivo 
k Hrabalovi!

Kam v lázních Györ?

U
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odhaluje Ondřej Suchý
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Posedět si Bohumilem 
Hrabalem u jednoho 
stolu můžete i dnes 
díky pražskému muzeu 
voskových figurín.

Tričko, které si Ondřej Suchý 
doslova vyprosil od personálu 

restaurace Hrabal, má 
menší podobiznu slavného 

spisovatele na přední straně…

Výzdoba maďarské pivnice Hrabal evokuje atmosféru Prahy a je dost monotématická… 

Pokud se vypravíte do Györu…

Bohumil Hrabal 
je doslova 
všude…

…a mnohem větší 
přes celá záda.

…rozhodně si 
nezapomeňte zpestřit pobyt návštěvou 
originální pivnice 
a restaurace Hrabal.

Hned u vchodu 
pochopíte, co je 
leitmotivem zdejší 
pivnice.


