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České centrum Mezinárodního PEN klubu vás zve k uvedení knižní novinky 

KDE PIJÍ MÚZY 2 
ve čtvrtek 3. prosince od 17 hodin  

 
Autor knihy Lukáš Berný odkrývá ve stejnojmenné edici tajemství pražských 

kaváren a pivnic, bez nichž by nebyla česká kultura tím, čím je, a současný pán Pražského 

hradu by přišel o řadu svých vtipných bonmotů. V první knize edice dokumentoval 

obrazem i slovem návštěvy kumštýřů kdysi obrozenecké kavárny, pak pivnice U Zlatého tygra, kde sedával 

Bohumil Hrabal například s Václavem Havlem a jeho návštěvníky ze zámoří.  

V nové knize objevuje známá jména z dějin českého kumštu, návštěvníky Knoblochova hostince  

i známé Jelínkovy pivnice. Zejména představí pestrou společnost starobylé pivnice U Vejvodů, kde  

si snad kdysi pivo dali i nezbední bakaláři, ale jistě tam popili F. Palacký, K. H. Borovský, M. Aleš,  

F. Ženíšek aj., jakož i později kubisté kolem B. Kubišty. Literární i politický kabaret  

U Vejvodů improvizovali J. Hašek, Z. M. Kuděj a  E. A. Longen. Kniha zmíní  

i needitní básníky z let socializmu: J. Dědečka, J. Hutku a P. Šruta a reakce na letité 

normalizační zabednění (doslova) i na pozdější nájezd fototuristů. Ne o tom, nýbrž  

o dalších edičních počinech rád pobeseduje Václav Rákos, nakladatel Sanch s.r.o.  

 

Pořad uvede Jaroslav Marek – Vejvoda,  
přečte úryvek vzpomínky na majálesy a předjaří, kdy pivnice  

U Vejvodů, kam chodil každý večer naposled v životě, byla hospodou trampů a studentů, 

byť lustrovaných pendreky estébáků z blízké Bartolomějské, v převleku za pouhé sanyboje. 

Zněly zde přesto písně jako Askalona nebo Studentská halenka, po 21. 8. 1968 i balada 

ruských anarchistů Cypljónok.  

 

 
Po skončení pořadu následuje beseda a zpěv se sklenkou vína. 

Večer se koná s finanční podporou Magistrátu hlavního města Prahy.         

 

 

Jak se dostanete do PEN klubu? Od metra A Staroměstská nebo od tramvaje č. 17 a 18  

na Mariánské náměstí do Klementina, vchod do Národní knihovny je u železného stromu. 

Přes vrátnici pokračujte k výtahu, který vás doveze pouze do 3. patra, zbývající dvě dojdete pěšky. 

http://www.pen.cz/
http://z.m.kuděj/

