
Na zábavu, magické hudební kousky, svůdnou Sirael a suchý 
stout lákala pozvánka k oslavám dvaceti let existence pivního 
baru Magister Kelley. Co znamená takové jubileum, ví v tomto 
případě velmi dobře Ladislav Jakl, rockový muzikant, pivní 
patriot a kdoví, možná i moderní převtělení slavného 
alchymisty.  

Ty jsi u Magistera Kelleyho něco jako 
inventář?  
Hospodu tehdy zvanou U Folimanky jsem 
poznal dokonce pár měsíců předtím, než 
jsem se z  Chebu přestěhoval do Prahy. 
Bylo to na jaře 1979 v  rámci Pražských 
jazzových dnů, které se konaly hned na-
proti ve sportovní hale Folimanka. A od té 
doby mě ten dům provází celý život. Když 
jsem se v  roce 1981 živil jako závozník, 
měl jsem pracoviště na druhé straně stej-
ného bloku a  opět tam párkrát zavítal. 
A v roce 1982 jsem se stal členem Divadla 
V uvozovkách, kde jsem poznal Jirku Bejč-
ka Stehlíčka. Ten tehdy bydlel v  Nusel-
ském údolí a občas nás tam zatáhl. Pak už 
jsem tam chodil stále častěji a o dva roky 
později tu slavil i  své pětadvacátiny. Zá-
sadní zlom ale přišel v  roce 1988, kdy 

jsem se na Folimanku přistěhoval. Teprve 
jsem svůj budoucí byt upravoval, když 
jsem tam zašel spláchnout prach z oseká-
vání omítky, a potkal tam svého dávného 
kamaráda z Aše, dnes už nebožtíka. Divil 
jsem se, co tam dělá, a on že tam chodí 
každý čtvrtek. Miluju výzvy a  tak jsem 
řekl, že tam také budu chodit každý čtvr-
tek. On už sice nikdy nepřišel, ale mně to 
zůstalo už 27 let, přestože už tam dávno 
nebydlím. Chybím méně než dvakrát do 
roka, nejezdím skoro vůbec na dovolené 
ani na služební cesty a vyhýbám se vše-
mu, co se koná právě ve čtvrtek. 

Proč je to tak důležité?
Mnozí mě kvůli tomu mají za cvoka, ale 
já jsem tehdy cítil, že se party rozpadají, 
kamarádi se přestávají vídat, o vztahy se 

nepečuje. A tak jsem si řekl, že to budu 
já, kdo poskytne pevný bod ve vesmíru, 
na který bude naprostý spoleh. A lidem, 
které jsem v  dalších letech potkával, 
jsem říkal, že mě tam vždy najdou. Po-
chopitelně tam nechodím JEN ve čtvr-
tek, ale je to tak, že ve čtvrtek prostě ne-
chybím. A lidé začali chodit. 

Čím je vaše stolní společnost jiná?
Některé stolní společnosti mají jistou 
formu exkluzivity, někdy až snobství. Nic 
proti tomu, ale můj svět to není. Není to 
tak jako u  mnoha jiných part, co chodí 
někam pravidelně do hospody. Není to 
ani jako jiné stolní společnosti lidí, kteří 
se odněkud znají a rozhodnou se někam 
spolu pravidelně po večerech chodit, 
většina lidí z  téhle party se poznala až 
právě ve čtvrtek v  hospodě a  jediným 
pojítkem jsem byl já jako ten zvoucí. No, 
a někteří začali chodit trvale, někteří ná-
razově, jiní občas. Když hospodu v  roce 
1991 privatizovali, propadl jsem zvláštní 
úchylce, která mě drží dodnes. Vedu si 
statistiku účastí a  skoro každý čtvrtek 
přinesu tabulku s  aktuálním stavem. 
Před pár lety se tak naše čtvrtky dostaly 
do Guinnessovy knihy rekordů jako nej-
starší stolní společnost s  evidovanou 
účastí na světě.  

S  jakou událostí se tedy pojí letošní 
dvacáté výročí?
Právě v  roce 1995 hospodu převzali To-
máš Kejla a Bejček a společně jí dali úpl-
ně jiného ducha. Celou ji z normální špe-
luňky přestavěli na stylový pivní bar 
a  vtiskli mu s  názvem Magister Kelley 
magickou atmosféru, kterou ještě pod-
trhla nádherná výzdoba od Igora Ševčí-
ka. To byly hvězdné chvíle. Bylo tam den-
ně narváno, hospoda vedla republikový 
žebříček ve výtoči guinnesse. Pak bohu-
žel přišly různé dějinné zvraty, také vlast-
nické zvraty, a  bar začal mírně upadat. 
My ale zůstali. Před pěti lety prošel pod-
nik další velkou rekonstrukcí a moderni-
zací, kvůli níž se původní duch sice tro-

Magister Kelley: 
Dvacet let pevným bodem vesmíru 

výročí
Fo

to
: O

nd
ře

j T
rh

oň

Pojďte dál!



chu vytratil, ale zase stoupla kvalita 
služeb. A  v  téhle kondici teď Magister 
Kelley oslavil dvacátiny velikou třídenní 
merendou. Třeba Honza Šuráň pro ni 
uvařil irský suchý stout. 
 
V čem je tato hospoda tak výjimečná, 
že se do ní stále vracíš? 
Sám jsem se tam vrátil asi tak dvatisíce-
krát. Začal jsem s tím v době, kdy to byla 
hospoda jako každá jiná. Nevybral jsem 
si ji kvůli výjimečnosti. Prostě jsem se 
tak rozhodl. Ale když se stala Magiste-
rem Kelleym, už šlo o jistou výjimečnost. 
Už ta práce s temným a tajemným příbě-
hem dává místu hodně speciální šmrnc, 
ten duch rudolfínského mysticismu pro-
stě funguje… Já se každý čtvrtek vracím 
jednak jako ten pevný bod, čili vlastně si 
to jaksi odsloužit, ale také kvůli posezení 
a  poklábosení s  bezva partou, která se 
sice pořád v čase mění, ale vždy v ní jsou 
lidi, kteří mají schopnost nejen přijít, ale 
taky s sebou něco přinést. No, a teď jsou 
tam navíc bezva barmanky a  každý tý-
den kromě dvou stálic na čepu i dvě ně-
jaká hodně speciální piva. 
 

Je v tvém vztahu k Magisteru Kelley-
mu i kus nostalgie? 
Když zanikala tradiční putyka U  Foli-
manky a měnila se v Magistera Kelleyho, 
nijak jsem nejásal. Brali mi kus mládí. 
A  možná pro ten sentiment jsem svou 
kapelu, kterou jsem v roce 1993 pojme-
noval ještě po staré hospodě Folimanka 
Blues, s  novým názvem své „základny“ 

už nepřejmenoval a  nechal to tak. Ale 
dodatečně jsem onu velkou změnu cha-
rakteru podniku uvítal a  ocenil, říznutí 
holt někdy zabolí. Když pak odcházela ta 
Bejčkova a  Ševčíkova podoba, bylo mi 
to taky moc líto, ale zcela respektuju, že 
majitel rozhoduje o  tom, co mu zvýší 
tržby a  na co se tedy orientovat. Je to 
přece on, kdo riskuje své peníze. Nako-
nec si člověk zvykne a třeba i některé zá-
sahy dodatečně vezme na milost. Ko-
neckonců, co je to pěti- či sedmiletá 
epizoda? Jen pár centimetrů na mých 
grafech. Je to taková stejnost v  nestej-
nosti. Už 36 let vycházím v noci ze stej-
ných dveří na stejný chodník, a přece do 
úplně jiného světa. Vždyť si to vemte, to 
je jako srovnávat svět v  roce 1900 s ar-
mádou na koních s  rokem 1936, kdy 
měly armády letectvo a  tanky. Nebo 
srovnávat rok 1936 s jeho tangem, šram-
lem a Hašlerem, s rokem 1972, kdy hráli 
Led Zeppelin, Frank Zappa a King Crim-
son. Je to dlouhý kus času a dějin.
 
Co pro tebe osobně znamená Magister 
Kelley?
Několik propitých aut, unavená játra 
a  kus domova. A  mnohem víc. Hlavně 
přátele. Ale asi bych měl říct i to, co pro 
mě neznamená a  nikdy neznamenal. 
Sice jsem o tom slyšel a četl dost nesmy-
slů, ale nikdy pro mě neznamenal žád-
nou „úřadovnu“, kde bych něco řešil. Ob-
čas to někdo nepochopí a  je pak 
zklamán. No, dobře mu tak. A ještě: já se 
tam s  nikým nikdy nescházel. Všichni 
vědí, že tam budu. A  je pouze na nich, 
jestli přijdou, nebo ne.   n  

Marcela Titzlová

Ne vždy je tu takový klid. 

Kráska a zvíře za barem 

Ta podoba 
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