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Když ano znamená  
ne a další brazilské  
podivnosti

Autor: Pavel Šembera

Když z dvousetmilionového osudí 
největšího latinskoamerického náro-
da zcela náhodně vyberete tři Bra-
zilce, kteří se doposud nikdy nevidě-
li, a posadíte je k jednomu stolu, je 
velmi pravděpodobné, že do třiceti 
vteřin budou v družném hovoru.

V takovém, že byste jako vnější pozorovatelé přísahali, 
že se jedná o setkání nejlepších přátel, co se znají už 
od základní školy. Přesto je tu jeden podstatný rozdíl:  
dotyční se budou bavit „jako přátelé“, ale to ještě 
neznamená, že „budou přátelé“. I v Brazílii, podobně  
jako v českých zemích, se skutečné přátelství buduje  
v čase a každý jednotlivec má zpravidla jen něko-
lik lidí, které může označit za opravdové přátele. To,  
že se o vás někdo živě zajímá a družně se baví, nezna-
mená, že je váš skutečný přítel. Zároveň ale není 
namístě považovat jeho zájem za falešný a neupřímný.  

Pravda bude nejspíš někde uprostřed: prostě si užívá 
mezilidský kontakt, neboť ten je mu v jeho kultuře 
od mládí vštěpován jako významná hodnota.  
Mnoho často bolestivých nedorozumění při kon- 
taktu s Brazilci je způsobeno právě nerozpoznáním 
výše zmíněných rovin. 

To se vám tak stane, že vás kdosi pozve na večerní 
zahradní party (ano, zrovna v pondělí – každý den  
je v Brazílii vhodný pro festinha [fesčíňa], nějakou 
oslavičku). Je úplně jedno, kdo je hostitel, o jakou 
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jde příležitost a že tam skoro nikoho nebudete znát.  
V místní společnosti platí quanto mais gente melhor. 
Čím víc lidí, tím líp. Nikdy se neobávejte, že byste  
trapně stáli stranou kolektivu, ten v Brazílii vždycky 
vezme druhé do kola. A zvlášť pokud jste cizinec,  
o to více zájmu u domorodců vzbudíte! V družném 
rozhovoru v průběhu večera pak stačí jen zmínit,  
že vás třeba zajímají pláže okolo Ria. Garantuji vám,  
že někdo ze společnosti hned navrhne, že s vámi v sobo-
tu na tu zaručeně nejlepší pojede. „Sejdeme se v devět  
na autobusáku,“ navrhne ochotný Brazilec. „Ano, 
skvělé!“ Užili jste si báječnou pondělní noc a po zbytek 
pracovního týdne se těšíte na domluvený víkendo-
vý výlet. Jak velké bude zklamání, až prostepujete  
sobotní ráno na nádraží se sbaleným batůžkem (jeden 
z veselých postřehů Brazilců o českém národě je,  
že všude chodíme s batohem a nosíme v něm vodu)  
a po vašich brazilských přátelích se slehla zem…

„Ty jsou nespolehlivý!“ „Jojo, něco slíběj a pak to 
nedodržej.“ „Vždyť jsme se přece naprosto jasně  
domluvili!“ Není pro nás těžké v podobné situaci dru-
hou kulturu odsoudit. I touto formou se však projevuje  
v brazilské komunikaci výrazně přítomný tzv. koncept 
zachování tváře. Říkáte to, co cítíte, že druhý chce 
slyšet, že mu udělá radost, a prohlášení s opačným  
efektem raději potlačujete. Pro Brazilce byl ponděl-
ní rozhovor daleko nejspíš nevázaný brainstorming  
v dobré náladě, a protože návrh společné cesty na pláž  
z pohledu mluvčího přispěl ke gradaci panujícího  
příjemného rozpoložení a pronést ho byla dokonce 
slušnost, tak proč by to neměl říkat?

Z téhož důvodu místní otálejí s vyslovením přímého 
não [não] – „ne“ – a kolem negativních odpovědí 
krouží jako kolem horké feijoady [fejžoády] (brazilský 
národní pokrm, jehož základem jsou fazole, kousky 
uzenin, hovězího a vepřového masa). Mlčení, nerea-
gování na zprávy a odkládání rozhodnutí je zde při-
jatelnější než přímé odmítnutí. Časté výrazy brazilské 
portugalštiny, které ve skutečnosti znamenají negaci, 
odkazují na to, že si celou věc musíte promyslet nebo 
že to necháte vyplynout. Muito interessante [múitu 

interesánči], tedy „je to velmi zajímavé“, může doce-
la klidně znamenat, že vás daná věc zajímá jen málo. 
Podemos, tj. „můžeme“, je možno vyslovit [podémus] 
nebo také [podéémus], kde si mluvčí trochu poválí stře-
dové „e“ na jazyku. Toto druhé podemos se významem 
blíží talvez. Talvez [talvés] je „možná“, a to už může 
být „možná ano, možná ne“. Vou aparecer mais tarde, 
„objevím se tam později“, značí vysokou pravděpo-
dobnost, že na akci nedorazíte. Tá complicado.  
Když je něco „komplikované“, tak to už máte  
v podstatě jisté, že to nepůjde… Jak vidíte, ve všech  
těchto případech záleží především na jemné intonaci 
a doprovodné řeči těla. Správně „přečíst“ komunika-
ci, kterým „ano“ myslí Brazilec „ano“ a kterým „ne“, 
se stává alfou a omegou úspěšného fungování v tamní 
společnosti. Zároveň bohužel vyžaduje solidní znalost 
jazyka a komunikačních vzorců.

Jak z toho ven, zvlášť v případě jazykové bariéry? Rada 
první: berte v Brazílii dorozumívání jako hru a příliš 
se nevztekejte, pokud zrovna prohráváte. A rada dru-
há, snad o trochu praktičtější: jestliže vám na nějakém 
setkání skutečně záleží, živte ho! Připomínejte se více-
krát v průběhu času – kamarádům z pondělní party 
pošlete zprávu ve středu, smajlíka ve čtvrtek a v pátek 
radši ještě zavolejte. Při tom stále sledujte, zda nadšení  
a síla afirmativních odpovědí protistrany s blížící se akcí 
stoupá či nikoli. Věřte, že s tímto postupem nakonec  
v sobotu na vysněnou pláž skutečně odjedete (třebaže 
vyrazíte až v jedenáct a z jiné zastávky, jak si postupnou 
výměnou zpráv upřesníte, a možná dokonce i s úplně 
jinými lidmi, než s kým jste se domlouvali v pondělí, 
ale to je přece jedině plus). Přeju vám báječný výlet  
a hezké vlny.

Vybraná kapitola z knihy Brazílie – návod k použití,  
Titanic, 2017, 104 stran.

Autor pracuje v zahraničním obchodě se zaměřením  
na Latinskou Ameriku a Brazílii. O Brazílii a brazilské 

portugalštině píše blog www.tudobem.cz.

Cesta k naší nové 
kávové farmě

Autor: Daniel Kolský

„Vypěstování kávy nás stojí víc, než za kolik jsou firmy 
ochotné kávu vykupovat. Vůbec se nedivím, že moje 
děti nechtějí mít s pěstováním kávy nic společného.“ 
Od té doby, co jsme s manželkou založili mamacoffee, 
jsme projeli mnoho kávových farem a tyto věty jsme 
slýchali téměř všude. Když jsme před více než deseti 
lety poprvé vyrazili do Etiopie, nechtěli jsme si přiznat, 
jak tvrdý kávový byznys je a zároveň kolik z něj tvoří 
jen marketing bez reálného obsahu. S rostoucími vědo-
mostmi a zkušenostmi z konkrétních kávových zemí  

v nás rostla nespokojenost s tím, jak celý proces 
pěstování a zpracování kávy funguje.  Začali jsme 
přemýšlet, jak s tím něco dělat a činnost firmy po-
sunout. Jak prohloubit spolupráci s farmáři, od kterých 
si kávu bereme, nebo jakým způsobem konkrétní zpra-
covnu či farmu podpořit jinak. Zároveň jsme hledali 
řešení nad rámec různých klišé a certifikací. Chtěli jsme 
reálně něco změnit a třeba i jen trochu zlepšit způsob  
fungování jedné malé farmy.

Vyzkoušet si to

Začali jsme tak po farmách ještě víc jezdit a poznáva-
li jsme jednotlivé kávové oblasti, vztahy, pravidla  
a limity. Do Etiopie, Indonésie, Nikaraguy, Guatemaly,  
Kostariky, Panamy, Brazílie a pak znovu něko-
likrát do Etiopie jsme vyráželi hledat cestu vedoucí  
k uskutečnění našich záměrů. V každé zemi jsme  

potkali stovky fantastických lidí a zjistili detaily  
o pěstování kávy, životě jejích pěstitelů i poznali  
největší překážky a komplikace ve fungování zdejšího 
obchodu. 

Jak nejlépe zjistit, jak se věci mají, situaci v dané lokalitě 
změnit a začít tam pěstovat vlastní kávu? Jednoduše 
tam jít, vyzkoušet si to a úplně při tom nenarazit. 
Řadu farmářů jsme také pozvali k nám a ukázali jim  
do detailu, co děláme, jak jejich kávu zpracováváme 
a co zákazníky zajímá. Chtěli jsme jít ještě dál, a tak 
jsme vyslali Zuzanu (několikanásobnou vítězku české 
soutěže v Cup Tastingu) na farmu do Nikaraguy  
a Františka s Michalem do Indonésie. Do vysněné  
Etiopie zatím nikoho, protože tam byl mezitím  
vyhlášený výjimečný stav. 

Vedle chuti kávy, pražení, fungování kaváren, snahy  
o zlepšení kvality kaváren, školení zaměstnanců  
a dalších stovek témat, které představují v Česku 
náš denní chléb, jsme začali řešit, jak založit účet  
v Nikaragui nebo proč si farmáři v Indonésii myslí,  

že se káva používá jako střelný prach. Začali jsme přes 
půl planety konzultovat ideální postupy pěstování.  
Kolega z Nikaraguy nám tak posílal i konkrétní  
technické postupy pro zastavení škůdců a zlepšení  
kvality sklizně. Dostali jsme se k podstatě. A v tom 
momentu jsme se museli vydat ještě dál.

Borovicové mikroklima

V Nikaragui jsme se nejvíce posunuli díky tomu,  
že tam Zuzana odjela na několik měsíců, začala  
objevovat další farmy, ochutnávala kávy a hledala je-
jich pěstitele. Na podzim jsme tak již poněkolikáté  
vyrazili na farmu, kterou se nakonec chystáme po  
letošní sklizni koupit. 

Po třech intenzivních dnech v New Yorku plných 
poznávání nových kaváren i pražíren jsme se spolu  
s mým synem, kterého jsem tentokrát vzal s sebou, 
znovu na dalších šestnáct hodin ocitli na cestě přes  
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Atlantu do Managuy. První, co vás v Nikaragui 
překvapí, když přilétáte z pozdně letní Evropy, je teplo 
a vlhko. Prakticky okamžitě vás obejme a až do kávo-
vých farem vysoko v kopcích vás nepustí. 

Druhý den ráno jsme po návštěvě nejvýraznější  
kavárny v Manaze vyrazili do druhého největšího  
města Nikaraguy a hlavního kávového centra  
Matagalpy. 

Matagalpa leží v údolí. Obklopují ji hory, kam se 
postupně rozrůstá. Ráno jsme vyrazili do kopců nad 
město na farmu Los Pinos (Borovice). Leží přibližně 
třicet minut autem z centra. Farmu spravuje spolu  
s dalšími čtyřmi lidmi Byron Corrales. Celá oblast 
hor na sever od Matagalpy je zemědělsky obdělávaná.  
Severněji leží přírodní rezervace Cerro Datanlí – 
El Diablo s deštným pralesem. Je to skvělé místo  
k pozorování ptáků i dalších zvířat. 

Farma Los Pinos se jmenuje podle borovic, které  
Byronův tatínek před desítkami let na hřebínku  
tyčícím se nad současnou farmou spolu s dalšími  
stromy vysázel. Hory bohaté na stromy a zeleň  
vytvářejí mikroklima s výrazně vyšším množstvím  
srážek, než je tady obvyklé. Díky tomu farmáři mají  
mnohem lepší podmínky pro pěstování kávy. Dešťová 
voda v Matagalpě představuje zdroj pitné vody  
i elektrické energie.

Jasmín & Růže

Byron je velký zastánce ekologického zemědělství,  
ekologické rovnováhy a celostního přístupu k fungování 
člověka v přírodě. Pěstování kávy chápe jako určitou 
dovednost či umění, které musí být v souladu s příro-
dou i konkrétním místem. Dlouhodobě a systematicky 
tak vytváří jedinečnou strukturu vztahů rostlin, zvířat  
a dalších zdrojů. 

Pro hnojení, výživu a ochranu rostlin využívá širokou 
škálu vlastních postupů a prostředků. Jeho kompost  
se skládá z kravského hnoje, přidaných mikro-
organismů, jež získává specifickým procesem ze  
zbytků cukrové třtiny, dalších siláží a dřevěného uhlí.  
To vše nechává tři měsíce zrát a následně dává  
ke každému kávovníku. Unikátní je i jeho biologická 
kontrola pěstování kávovníků a jejich ochrana. 

S Byronem jsme procházeli jeho farmou Los Pinos, 
ukazoval nám její jednotlivé části. Mezi nimi také 
krásné zahradnictví, kde pro sebe i další farmáře z okolí 
pěstuje sazenice stromů, kávovníků a dalších rostlin.  
Kávoví farmáři se sdružují do kooperativy s vlastní  
zpracovnou kávy, která jim pomáhá se zpracováním 
po sklizni, budováním infrastruktury i řadou dalších  
aktivit. Byron se stará o tři další farmy, a protože se 
chce více soustředit na jejich zlepšování, dohodli jsme 
se, že jednu z jeho farem koupíme.

Konkrétně jde o farmu Cielito Lindo – „Krásné 
nebíčko“. Protože farem s takovým názvem je hodně,  
a to nejen v Nikaragui, přejmenovali jsme ji se  

Zuzanou podle její dcery Jasmíny a mé dcery Rózy  
na Jasmín a Růže. Farma leží přibližně deset minut 
cesty autem od Byronovy farmy Los Pinos.

Pozemek od brány stoupá zhruba třicet výškových 
metrů na hřebínek, který je nejvyšším místem v okolí 
a ze kterého je krásný výhled do krajiny. Farma klesá 
příkrým údolím dolů k prameni potoka. Od této říčky 
se opět na druhé straně údolí zvedá až do poloviny 
kopce k další cestě.

Kávovníky byly poté, kdy je před dvěma lety zasáhla 
kávová rez a velkou část z nich zničila, znovu obno-
veny. Některé se nyní jen přesadí. Vedle toho budeme  
vytvářet více menších specifických úseků odrůd  
a plantáží (tzv. micro-lotů) a pracovat na zvýšení 
celkové produkce kávy.  

Dále v nejvyšší části farmy vysadíme vyšší stromy pro 
optimální zastínění kávovníků i podrostu. Právě tady 
také plánujeme vybudovat nový dům, který by měl 
sloužit jako ubytovna se zázemím. Farmu chceme 
provozovat s chytrým využitím kompostu, technologií  
a minimalizací dopadu na okolí. Během plánování  
spojujeme své znalosti a vědomosti s Byronovými.

Spojit se s místními

V průběhu týdne jsme navštívili farmu ještě několikrát 
a připravili přesnější plány úprav. Protože těsně za 
hranicemi farmy vedou cesty a sousedí s dalšími far-
mami v okolí, je důležité výrazně spolupracovat s ce-
lou širší komunitou farmářů a jejich rodin, především 
pak se sběrači (vlastními i z dalších farem) na tom, aby 
plastové a jiné neorganické odpadky nepohazovali do 
stráně. Rozhodně se chceme spojit se školou a zkusit 
mnohem více zapojit mladé členy kooperativy. 

Společně s kooperativou plánujeme zlepšit kvalitu 
pěstování, sklizně i následného zpracování a propagace 
místní kávy. Hodláme ji pak nabízet dalším pražírnám 
a partnerům. Farmu zpřístupníme veřejnosti a budeme 
ukazovat, co a proč děláme a jaké k tomu používáme 
postupy. Chceme mnohem více propojovat i okolní 
farmy s dalšími pražírnami a prospět tak celé komunitě 
a regionu. 

Farma Jasmín & Růže je výsledkem několika let příprav 
a hledání cest v různých částech světa. Určitým způso-
bem je to i naplnění našeho motta „káva s příběhem“. 
Těšíme se, že vám kávu z této farmy nabídneme již  
po příští sklizni na jaře roku 2018.

Připravujeme crowdfundingovou kampaň na podpo-
ru našeho plánu a celkového rozvoje farmy. V rám-
ci kampaně bude možné získat skvělé odměny a stát  
se součástí tohoto jedinečného projektu. Pokud vše 
půjde dobře, na přelomu března a dubna 2018  
farmu převezmeme a začneme hodně aktivně pra-
covat na tom, abychom byli na další sklizeň kávy  
dobře připraveni.

/Editorial

Slavíme 10 let mamacoffee 
a radujeme se z dalšího ročníku Prague Coffee Festivalu!

Před několika týdny jsme se vrátili z pracovní cesty po kávových farmách v Nikaragui 
a za několik dalších letíme pracovat za kávovými farmáři do hor Myanmaru.  

To vše díky fantastickým osobnostem, které jsou součástí kávové rodiny.  
Vydání, jež právě držíte v rukou, bych chtěl věnovat všem, se kterými 
mám možnost spolupracovat. Děkuji především za jejich nasazení,  

práci a lásku nejen ke kávě, ale i k lidem!

Daniel Kolský
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Pěstování kávy je  
o spojení s přírodou 

Autor: Daniel Kolský

S nikaragujským farmářem  
Josem „Chepem“ Manuelem  
Betancoem o tom, proč  
se potomci latinskoamerických 
farmářů nechtějí věnovat kávě  
a proč je důležité kávu nejen  
pěstovat způsobem, který  
je šetrný k životnímu prostředí.

Pocházíte z rodiny lékařů, jak se to stalo,  
že jste se rozhodl být kávovým farmářem?
Jako dítěti se mi líbil hmyz. Zajímalo mě, co je vše-
chno schopný dělat. Když mi bylo dvanáct, dostal jsem 
od rodinného přítele knihu o přirozených nepřátelích 
v přírodě. A tehdy mi došlo, že jsme právě díky  
farmaření schopni vytvářet vlastní prostředí pro hmyz. 
 
 
 

Jak šel čas, nastala doba, kdy jsem si měl vybrat, čím  
se budu živit. Chtěl jsem dělat něco, čím bych mohl po-
moci vytvořit balanc mezi hladovějícími lidmi a příro-
dou – umožnit lidem získávat potravu s co nejmenším 
dopadem na přírodu. Tehdy jsem dospěl k rozhodnutí, 
že se chci vzdělávat na zemědělské univerzitě. Během 
studia jsem objevil kulturu kávy, této neuvěřitelné  
rostliny, která pro svůj růst potřebuje vedle rovnováhy  
s ostatními stromy, rostlinami i symbiotickou komu-
nikaci s hmyzem a mikroorganismy. Do takové ros-
tliny je jednoduché se zamilovat. Alespoň pro mě.  
Od té doby jsem se toužil stát kávovým farmářem.
 
Udržovat stabilitu

Takže se snažíte o pěstování kávy způsobem,  
který je šetrný k životnímu prostředí?
Agroekologie a biodynamické pěstování kávy jsou pro 
mě zcela zásadní. Jsou to jediné možné odpovědi na 
otázku, jak mít udržitelné zemědělství. Představu-
jí způsoby, jak sdílet zkušenosti, tvořit a organizovat 
formu života a přírodní cyklus. Vše je propojeno vzá- 
jemnou aktivitou mezi mikroorganismy, makro- 
organismy a jejich rovnováhou. Zajímá mě, jak mohu 
přispět k udržení této stability, a také tvorba symbiózy 
celého systému – od mikroorganismů, přes rostliny  
k těm nejvyšším strukturám. 
  

Řada lidí může namítnout, že spojení vědy, pokroku  
a agrochemie vede k mnohem lepší výnosnosti kávy. 
Jak se na to díváte vy?
 Jasně, řada lidí si to myslí. Otázkou je, jak dlouho ty 
vyšší výnosy vydrží a za jakou cenu. Začínáme mít 
velké problémy se včelami a insekticidy, a to už není 
maličkost. Bez včel nejsou rostliny dostatečně opi-
lovávány, zároveň dochází ke kontaminaci půdy a její 
celkové degradaci. Intenzivní farmaření a používání 
neúměrného množství řady chemických látek je zod-
povědné za řadu problémů moderního zemědělství. 
 
Zemědělská ekologie a biodynamické zemědělství  
mohou velice dobře fungovat s vědou i výsledky  
pokroku, které poskytují řadu informací i dat o schop- 
nostech přírody se přizpůsobit a vytvořit si odolnost 
vůči změnám. 
 
Jaké jsou tedy základní pilíře vašeho farmaření? 
Mou snahou je vytvořit na farmě takové prostředí, 
aby byly kávovníky dostatečně odolné a rostly v sym- 
bióze s celým ekosystémem. To je totiž potvrzení, 
že pěstování kávy představuje spojení s přírodou  
a jejím respektováním. Chci nabízet přírodní produkt 
vypěstovaný tím nejlepším způsobem pro rostliny  
i pro všechny ty báječné lidi, kteří jsou s výsledným 
skvělým šálkem kávy spojeni. 
 

 

Logické rozhodnutí

Pozorujete spolu s ostatními farmáři změny klimatu? 
Ano, v horách nad nikaragujskou Matagalpou pozoru-
jeme velkou změnu klimatu. Déšť je mnohem kratší  
a intenzivnější. Období sucha se prodlužuje. Sklizeň 
kávy se v rámci roku posouvá. Stejně tak se zcela 
změnil čas, kdy káva kvete. To napomáhá rychlému 
růstu plísní, hub a množení škůdců. Když se bavím  
se starými farmáři, vyprávějí mi o období před dva-
ceti lety, kdy mohli mezi obdobím dešťů vždy počítat  
se dvěma týdny sucha, které jim dovolovaly na farmách 
pracovat. Mohli tak mnohem snáze plánovat. Dnes  
se skutečně nedá poznat, jestli ještě vůbec něco  
takového jako dva týdny sucha existuje. 

Na mnoha místech světa mladí lidé odcházejí  
z farem a nechtějí už kávu pěstovat. Cítí, že to není 
dobré a jisté živobytí. Vy představujete přesně opačný 
přístup a pěstování kávy věříte. Jaký je váš názor  
na toto téma? 
Někteří mladí v Latinské Americe tak uvažují, protože 
mají zcela jiné zájmy. Většinou pocházejí z malých  
rodinných farem, kde zemědělství skutečně není  
udržitelné. Pro ty je pak takové rozhodnutí logické  
a přirozené. Nikdy neviděli a nezažili farmu, která má 
skutečně potenciál a ambici pěstovat skvělou kávu.

/Rozhovor

foto: archiv autora
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Pět věcí, které 
by měl mít každý 
milovník kávy
Autor: Markéta Kolanová

Káva   Ethiopia   Keffa   Wild   Forest    Grown

Intenzivní, živá, vyrovnaná chuť s tóny jasmínu,  
mandarinek a medu. Karamelově sladká vůně s man-
darinkami. Stoprocentní arabika z kooperativy Kuti  
v oblasti Kaffa. To je naše oblíbená etiopská káva,  
kterou byste rozhodně měli vyzkoušet. Odrazují vás 
poetické názvy potravin? Nebojte se, tato káva je  
zkrátka dobrá! Chuťový potenciál této kávy se nejlépe 
rozvine, pokud si ji připravíte některou z alternativních  
příprav – ať už v dripu, aeropressu či ve french  
pressu. Oblast Keffy (Kafa, Kaffa), odkud káva  
pochází, dala název kávě jako takové. Pro její chuť jsou 
charakteristické živé ovocné tóny, kterým jasně vévodí  
mandarinka. V dochuti se harmonicky rozvíjí jasmín  
a sladký med. Oblast Keffy a tamější farmáře navštěvu-
jeme a podporujeme již deset let. Poprvé se za nimi  
zakladatelé mamacoffee Marta a Daniel vydali na 
své svatební cestě v roce 2007. Kávovníky rostou 
polodivoce v lesích a rodinných zahradách společně  
s kukuřicí, fazolemi a zeleninou zastíněné banáno- 
vníky nebo avokády. Každý místní farmář vlastní  
přibližně jeden ar půdy, na jejímž obdělávání se podílí 
celá rodina. Zralé kávové třešně sbírají a předávají do 
společné zpracovny, kterou zřídila místní kooperativa, 
Kuti Farmers’ Primary Cooperative Society. Vše si 
pořídíte v kterékoli z našich kaváren nebo v kávovém 
eshopu www.mamacoffee.cz. 

Plecháček

Až tři sta padesát mililitrů slasti, jen sto šedesát 
gramů čisté váhy. To je designový plecháč  
z dílny mamacoffee. Ideální na kávu, čaj i vodu  
z pramene. Vydrží vše, jen nebývá rád doma sám. 
Nejlépe se mu daří na cestách, u krbu na chatě,  
na lyžích, pod stanem i vedle něj. 

Tak nezapomeňte a vezměte ho s sebou.

Taška

Life is too short to drink bad coffee.
Pravda na super tašce z bavlny.

Drip

Další legendární Japonec, tentokrát keramický.  
Drip V60 Hario je klasika, co nastavila standard. Splňu-
je vše, co si od dripu člověk žádá – čistý design, přísný 
náklon, kvalitní materiál a ideálně zatočené vroubky, 
které umožňují správné proudění vzduchu. Výslednou 
chuť kávového nápoje a stupeň extrakce kávových zrn 
můžete ve „vé šedesátce“ regulovat množstvím kávy, 
hrubostí mletí i způsobem zalévání (my doporučujeme 
proti směru hodinových ručiček).

Vše pořídíte v kterékoli z našich kaváren nebo  
v kávovém eshopu www.mamacoffee.cz.

Kávomlýnek

Nejklasičtější klasika všech klasik – japonský ruční 
mlýnek na kávu Porlex. Jednoduchá konstrukce, 
štíhlé nerezové tělo skvěle padnoucí do ruky a ty 
kameny! Keramické, jak mají být. Mlýnek nezklame 
milovníky dripů, moka konvičky ani zastánce aero 
i jiných pressů. Káva bude namleta vždy naprosto 
rovnoměrně, bez přílišného zahřívání a statické  
elektřiny. Mlýnek na vás čeká ve dvou velikostech – Tall 
na 45 gramů kávy a Mini, do kterého se vejde přesně 
26 gramů kávy. Precizní, spolehlivý – prostě nejlepší 
ruční kávový mlýnek!

/Promo
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Každý ročník  
je výzva

Autor: Karel Veselý

S ředitelkou Prague Coffee Festiva-
lu Evou Mrlíkovou Tydlitátovou 
o tom, jaké to je festival pokaždé 
pořádat jinde, kde sbírá inspiraci, 
i o tom, jakou pije nejraději kávu.

Kolik litrů kávy jste během příprav festivalu vypila?
Jsem beznadějný závislák, takže to nebyly litry, ale spíš 
hektolitry. Piju buď filtrovanou kávu, cappuccino nebo 
flatwhite, podle nálady. Posledních pár let, co mám 
děti, si však nejvíce užívám jakoukoli kávu, kterou 
mohu vypít v klidu.

V čem se letošní ročník oproti předchozím liší?
Každý ročník je výzva. Každý má především díky 
tomu, že se odehrává na jiném místě, specifickou  
atmosféru. A každý je samozřejmě lepší než ten před-
chozí. To platí i pro letošek. Tentokrát ho pořádáme v  
prostorách nově vzniklého projektu Kampus Hybern-
ská při FF UK. Samotný prostor je pro nás zajímavá 
výzva. Areál je plný překvapení. Museli jsme např. za-
jistit externí zdroj elektřiny a přesně rozpočítat každou 
zásuvku, aby nám na místě vše fungovalo. Zároveň jsou 
v prostoru pokaždé, když tam vejdu, zajímavé nové  
ilustrace a obrazy. A mají tam také hezký bar.

Jinak každý rok zveme nové zajímavé hosty z Česka 
i ze zahraničí. Letos tak přijede například vědkyně 
Ida Steen z dánského CoffeeMind, která návštěvníky 
zasvětí do tajů senzorického tréninku mozku, tedy do 
tréninku chuťových buněk. Dalším milým hostem bude 
Gwilym Davies, kávový odborník, školitel a porotce 
mezinárodních kávových soutěží. Ten představí téma 

extrakce a brew ratio. Snažíme se do programu zahr-
nout témata jak pro odborníky, tak pro návštěvníky, 
kteří se s kávou teprve seznamují.

Proč se festival každý rok odehrává jinde?
Původně to nebyl záměr. Do žádných prostor jsme  
se nemohli vrátit kvůli majetkovým vztahům, 
přestavbám a jiným úskalím. Hledáme tak každoročně 
budovu, kterou si můžeme dovolit a která nám vyhovu-
je jak rozložením místností, tak např. dostatečně silnou 
přípojkou elektřiny, přístupy k vodě a lokalitou. Výběr 
nám pokaždé zabere několik týdnů, a ač se to nezdá,  
je to velmi složitý proces.
 
Změna místa už ale k festivalu patří.  
Kdybyste našli ideální prostor, kam byste se mohli 
vracet, zůstali byste?
Pokud by byl prostor ideální, zůstala bych ráda. 
Alespoň na pár let. Mohli bychom se pak více  
zaměřit na jiné prvky festivalu, na něž kvůli  
každoročním přesunům nezbývá čas.

Pití kávy je trendy

Kdo je podle vás typický návštěvník festivalu?
Typického návštěvníka nelze definovat. Jsou jimi 
jak baristé z celé ČR, tak majitelé kaváren, pražíren  
či kávomilci, kteří se chtějí dozvědět nové informace  
a objevit nové chutě.

Festival loni navštívily téměř tři tisíce lidí,  
čím si takový zájem vysvětlujete?
Pití kávy je v současnosti trendy. Zároveň se i díky 
tomu rychle rozvíjí česká kávová scéna. Vzniká spousta 
nových kaváren a pražíren. Mnoho lidí se více než dřív 
zaměřuje na původ a kvalitu kávy. Spousta mladých 
baristů se například při studiu VŠ snaží zdokonalovat  
i za barem a propadá kávové vášni.

Jaký je o festival zájem ze zahraničí?
Každý rok stoupne počet zahraničních pražíren, které 
by se chtěly festivalu zúčastnit. Všechny ale pozvat  
 

nemůžeme. Snažíme se udržet zdravý poměr českých 
a zahraničních prezentací tak, abychom akci zachovali 
lokální ráz.

Kolik lidí festival připravuje?
Hlavní příprava letos proběhla ve třech. Já vše 
zastřešuji a koordinuji. Zuzka Černá řeší kávový 
program – všechny kavárny a pražírny, jež se na festi-
valu objeví. František Pfann je hlavní produkční a řeší  
v první řadě techniku. Dalšími důležitými kolegy 
jsou Eliška Dvořáková zaštiťující workshopy, Martin 
Rippl, který se stará o PR, a Veronika Vacková.  
Ta připravuje veškerou grafiku. K tomu máme k ruce 
několik ochotných kolegů z Coffee Embassy, kteří 
nám pomáhají nárazově. Na místě pak funguje tým 
dalších přibližně dvaceti lidí starajících se o jednotlivé 
části programu. Většina z nich je součástí týmu  
mamacoffee, zakladatele a hlavního partnera festivalu.
Letos jsme poprvé zkusili pozvat na akci dobrovolníky, 
kteří nám budou pomáhat s přípravou jednotlivých 
barů, cuppingu, při organizaci vstupů aj. Jsme z jejich 
odezvy nadšení. Zájemců bylo tolik, že jsme je museli 
odmítat.

Kdo jsou ti, kteří vám chtějí dobrovolně pomáhat?
Jsou to primárně mladí. Přibližně polovina z nich  
někde pracuje jako barista, druhá půlka profesní 
zkušenosti s kávou nemá, ale o to větší projevuje  
nadšení. Často jsou to lidé z malých kaváren z re-
gionů, kteří chtějí do světa výběrové kávy proniknout  
hlouběji. Myslím, že náš festival jim to může umožnit. 
Opravdu si moc vážíme jejich ochoty pomoci nám  
s realizací festivalu. Určitě si jich všimnete, všichni  
budou mít stejná trika.
 
Inspirace konkurencí

Je nějaká akce, jež pro vás při přípravách festivalu 
představuje hlavní zdroj inspirace?
Letos jsme se jeli inspirovat například na World of  
Coffee, které proběhlo v červnu v Budapešti. Snažíme  
se učit, objevovat a nasávat nové nápady na každé akci, 
kterou navštívíme. 

Jak se díváte na rostoucí množství kávových  
akcí v Česku? 
Máme radost! Právě o rozvoj kávové komunity  
a kávovou osvětu se už čtvrtým rokem prostřednictvím  
festivalu a činnosti Coffee Embassy snažíme. Zároveň 
to pro nás je konkurence, která nás inspiruje, tlačí do 
obměn a zlepšování. Také proto jsme se letos rozho-
dli kávové vody rozvířit další akcí – bazarem s kávo-
vým náčiním Filtruj! –, která proběhla před necelým 
měsícem v objektu Kasárna Karlín. Projekt nás bavil, 
hodláme ho vypilovat a vytvořit z něj další každoroční 
podzimní tradici. 

Jaké jsou další plány Coffee Embassy? 
V současné době se věnujeme hlavně školení nových  
a stálých zaměstnanců mamacoffee, Cafe Jedna,  
Original Coffee a dalších kaváren. Letos jsme pořáda-
li interní baristickou soutěž mezi zaměstnanci těch-
to kaváren. Příští rok plánujeme další kolo. Mimo to 
pořádáme kurzy pro veřejnost. Na své si přijdou jak 
úplní začátečníci, tak i ti, kdo už se o kávu zajímají delší
dobu. Zájemce naučíme připravit dobré espresso, 
nakreslit tulipán do cappuccina či na co si dát pozor 
při přípravě aeropressu. Coffee Embassy v současnos-
ti stěhuje své školicí centrum na Nákladové nádraží  
Žižkov. Těšíme se, až v nových prostorách kávové 
kurzy vypuknou. Budeme tam mít mnohem lepší a pří-
jemnější zázemí.

Co si přejete, aby si návštěvníci z festivalu odnesli?
Kávové nadšení, nové poznatky, chutě a kontakty. 

Na co se na festivalu nejvíce těšíte?
Na návštěvníky! Ti jsou pro nás tou hlavní náplní. Pak 
na diskuse a na slacklinové představení Saši Kasala.

Autor je barista.

/Rozhovor

foto: archiv Prague Coffee Festivalfoto: archiv Prague Coffee Festival
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/Genius loci
Skryté příběhy  
centra Prahy
Autor: Markéta Marešová

Betlémské náměstí se pomalu 
probouzí s paprsky ranního slunce.  
V ulicích se míjejí místní, kteří  
míří do práce nebo školy,  
s těmi, kteří pracují právě  
v historickém centru města.

Někteří si kynou na pozdrav. V postranních ulicích se 
kovové rolety podniků a obchodů sunou s lomozem 
nahoru. Náměstí se postupně zaplňují posezeními 
restaurací, auty, proudy turistů a společně lehce 
zastírají atmosféru uchovávanou v místních příbězích 
i ve starých zdech a dlažbě míst, jež byla dějištěm 
událostí proměňujících běh dějin.

Na místě dnešního Betlémského náměstí stával původně 
kostel sv. Filipa a Jakuba se hřbitovem. Betlémská kaple, 
místo kázání mistra Jana Husa, zchátrala a za doby 
panování Josefa II. byla částečně zbořena. Splynula  
s městskou zástavbou, z níž díky Jaroslavu Fragnerovi 
v padesátých letech 20. století opět vystoupila  
a stala se dominantou dnešního náměstí. Dům  
U Halánků sloučený postupně z pěti pivovarnických  
a sládkovských parcel se díky osobnosti Vojtěcha Ná-
prstka proměnil v 19. století v Muzeum asijských,  
afrických a amerických kultur a jedno z center české 
vzdělanosti a kultury. V té době Betlémské náměstí  
a přilehlé ulice přirozeně sloužily k setkávání i využívání 
služeb živnostníků a institucí.

Dnes tuto část města většina lidí považuje za mrtvou 
zónu nebo skanzen, zachovávaný a opečovávaný 
pro návštěvníky ze všech koutů světa a jen obtížně 
 

 
 

přístupný obyvatelům, kteří by se tady dlouhodobě 
podíleli na rozvíjení lokálních vazeb. Také pro 
tuto ústřední oblast města, kam Betlémské náměstí 
patří, je příznačný fenomén postupného odlivu 
obyvatel do jiných částí města a nárůst nových 
příležitostí pro podnikatele. Navzdory tomu mají byty  
v historických budovách, tvořících nezaměnitelný 
charakter starého jádra města, své stálé obyvatele  
a příběhy. Ty člověk vnímá právě v době, kdy se zastaví, 
zaměří svou pozornost na okolí a otevře se interakci.

V posledních letech vzniklo několik iniciativ, které  
se zasazují o zachování jedinečnosti místa a vytvoření 
alternativy ke zrychlenému spotřebnímu turistickému 
průmyslu, který se stal výrazným aspektem této lokality. 
Na koncentraci kulturně zaměřených institucí a jejich 
propojení s místními podniky se zaměřuje již šestým 
rokem Betlémská kulturní noc, která jeden zářijový 
 

večer promění v přehlídku vernisáží, čtení, promítání, 
divadelních a hudebních vystoupení a otevírá také 
prostory, obvykle nepřístupné, jako je například 
dominikánský klášter v Jilské ulici. Oživování veřej-
ného prostoru a budování komunity je však během 
na dlouhou trať a snaha o kontinuální aktivitu byla 
důvodem vzniku BeCulture, lokální platformy, která 
si propojením místních obyvatel, institucí, podniků 
a živností klade za cíl obnovení vytrácejících se 
sousedských vztahů.

Autorka je studentkou dějin umění a členkou spolku BeCulture.

Tým Prague  
Coffee Festivalu

Ing. Eva Mrlíková 
Tydlitátová

vystudovala Fakultu tropického zemědělství 
ČZU v Praze. Podílela se na rozvojovém pro-
jektu se zaměřením na kávu v Etiopii. Od roku 
2014 je součástí organizačního týmu Prague 
Coffee Festivalu a po uplynutí rodičovské do-
volené (má dva syny) se v roce 2016 stala jeho 
ředitelkou.

Zuzana  
Černá

je expertka na kávu, baristka a trojnásobná 
mistryně cupptastingu kávy. Po získávání 
zkušeností s kávou v ČR se přestěhovala do 
Nikaraguy, kde se nejprve věnovala kontrole 
kvality na farmách a ve zpracovnách kávy. 
Nyní žije v Matagalpě, kávovém hlavním 
městě Nikaraguy, kde připravuje projekt 
kávové farmy Jasmín & Růže. Na festivalu 
má na starosti všechny zúčastněné kavárny  
a pražírny.

František  
Pfann

je hlavní produkční festivalu, na přípravách 
se podílí už od prvního ročníku. Je bývalým 
baristou i bývalým provozním kavárny  
mamacoffee. Strávil tři měsíce v Indonésii  
přípravami a realizací kávového projek-
tu. Studoval sociálně-kulturní antropologii  
a momentálně studuje nová média na FF UK, 
v kombinaci s dálkovým učňovským oborem 
elektrikář.

Eliška  
Dvořáková

je baristka, která pracuje jako koordinátorka 
Coffee Embassy, z. s., a připravuje metodo-
logii školení. Zároveň je studentkou Ateliéru 
grafiky Doc. Dalibora Smutného na AVU.  
Na festivalu má na starosti workshopy.

foto: Wikipedia
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Intimní tvář  
totalitní obludy

Autor: Karel Veselý

Hana Frejková: Divný kořeny

Kniha Divný kořeny je velmi osobní výpovědí autorky. 
V knize se Hana Frejková věnuje hledání nejen svých 
kořenů, ale také kořenů svých rodičů. Snaží se zjis-
tit, kdo byli, jaké měli dětství a čemu věřili. Odkrývá 
mašinerii, která jejího otce během procesů s tzv. pro-
tistátním spikleneckým centrem stála cenu nejvyšší.  
V hluboké intimní reflexi odhaluje dopad na celou 
rodinu. Odvážně a otevřeně přistupuje k písemnostem 
úřední povahy, odkrývá historické úřední dokumenty  
i rodinné písemnosti. 

„Divný kořeny jsem psala jako ohlédnutí za svým 
dětstvím v padesátých letech minulého století. Kniha 
ale vlastně ani není o mně, ale o jakési malé holčičce, 
která se dostala do kleští totalitního systému, a posléze  
o někom, kdo se s tím musel vyrovnat. Snažím se uká-
zat intimní tvář té obrovské totalitní obludy a jemné 
předivo, ze kterého je utkána. Vždyť základní kameny 
jakékoli totality jsou vždy stejné,“ říká ke knize autorka. 

Kniha vyšla v roce 2007 v nakladatelství Torst  
a v říjnu letošního roku vychází díky podporovatelům 
i jako audiokniha, kterou Hana Frejková načetla 
původně pro Český rozhlas Vltava. 

Hana Frejková je herečka a šansoniérka narozená  
v roce 1945 v Londýně. Její matka Alžběta Frejková 
(Elsbeth Warnholtz) pocházela z Hamburku a do 
začátku války působila jako herečka v Praze. Otec  
Ludvík Frejka, vlastním jménem Ludwig Freund,  
původem z německo-židovské rodiny v Liberci, byl  
národohospodář. Studoval v Berlíně a Londýně  
a aktivně se zapojil do předválečné komunistické strany 
v Německu i severních Čechách. Po nástupu nacismu 
odešel do exilu v Londýně, pracoval jako novinář  
a spolupracoval s členy londýnské vlády. Po válce se  
vrátil a postupně se stal tajemníkem národohospodářské 
komise ÚV KSČ, členem Ústřední plánovací komise 
a poradcem místopředsedy a následně předsedy 
vlády Klementa Gottwalda. Později byl přednostou 
národohospodářského odboru prezidentské kanceláře. 
Ludvík Frejka byl ve vykonstruovaném procesu  
s vedením tzv. protistátního spikleneckého centra  
v čele s Rudolfem Slánským odsouzen k trestu smrti  
a 3. prosince 1952 byl popraven. V roce 1963 byl 
právně a politicky rehabilitován. 

Hana po absolvování oboru herectví na JAMU v Brně 
(1967) prošla mnoha divadly, od roku 1986 působí  
ve svobodném povolání, hrála v téměř třech desítkách 
filmů a řadě televizních pořadů. Léta se věnuje zpěvu 
tradičních židovských písní. Dlouhodobě účinkuje  
v Divadle v Dlouhé, kde pořádá koncerty jidiš písní.  
Se svými spoluhráči ve skupině Jidiš VE TŘECH  
vystupuje v České republice i v cizině.

Autor je barista.

Hana Frejková: Divný kořeny, Torst 2007, grafická úprava 
David Balihar. Stejnojmennou audioknihu načetla  

Hana Frejková, nahráno 2008, vydal Radioservis 2017. 
Diskografie: CD Prager Tandlmarkt (2000),  

CD Dire-gelt (2007), CD Jidiš VE TŘECH (2013)

/Recenze

Nábytek Jäckl & Wood

Autor: Lukáš Masner

K minulému Ježíšku jsem si nadělil dvojstolek od  
Jäckl & Wood, malé rodinné dílny v Čáslavi. Kombinují  
jednoduché železné konstrukce s masivem z tvrdého 
dřeva, což se mi přesně hodilo do bytu – potřeboval 
jsem dva menší subtilnější stolky, které po spojení  
vytvoří dost prostoru na večeři s přáteli.

Momentálně se dost těším na stolek na míru, který 
pro mě připravují – chystám se totiž dát gramofonu  
a deskám hlavní roli ve svém obýváku.

/Design – má oblíbená věc

Lukáš Masner

Vystudoval filmovou a divadelní vědu  
na Filozofické fakultě Univerzity Palackého  
v Olomouci. Aktuálně se věnuje výrobě audio-
vizuálních děl, propagačních a reklamních 
spotů, ale i vlastní tvorbě. Přispívá do časopisu 
Full Moon, kde píše o filmu. Zajímá se o práci 
kameramanů, je fanouškem hudby Radiohead 
a filmů Denise Villeneuvea. 

foto: archiv autora
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Prvorepublikový  
skvost Café Louvre
Autor: Alžběta Laňová

Legendární Louvre byl nepřehlédnu- 
telným jevem na pražské kavárenské 
scéně první poloviny 20. století.

Poprvé hosté po majestátním schodišti vedoucím do 
prostor kavárny stoupali v roce 1902. Podnik vybudoval 
pražský velkokavárník Adolf  Pelc. V roce otevření pak 
publikoval tento inzerát: „Velectěnému obecenstvu! 
K nastávající  kavárenské saisoně dovoluji velect. p. t. 
obecenstvo upozornit na svou nově zřízenou kavárnu 
Louvre s uctivou prosbou o věnování vážené přízně. 
Závod můj co do rozsáhlosti a moderního zařízení jest 
jediný svého druhu v Rakousku-Uhersku.“ Zdobný  
luxusní interiér, cizojazyčné nápisy na fasádě, portýr  
u vchodu a poloha na tehdejší Ferdinandově  
třídě (dnes Národní) předurčili Louvre k tomu, aby 
se stal místem setkávání intelektuálů a lidí vyššího 
společenského postavení. 

Druhý domov celebrit

Velkolepý prostor, světlý nábytek, obrovská zrcadla  
a pastelové odstíny podtrhovaly světáckou atmosfé-
ru kavárny. Vše doplňovaly dva biliárové sály s ame-
rickými stoly vyrobenými na zakázku. Do Louvru 
se nastěhoval i Pražský biliárový klub a pořádal tam 
své každoroční turnaje. Později se podnik rozšířil  
o podzemní prostory, kde nyní sídlí Jazz Club Reduta  
a klub Rock Café. Tehdy se tam nacházel vinný sklípek 
přezdívaný Katakomby a plzeňská restaurace Grand. 
Pražskou smetánku si kavárna získala mimo jiné i tím, 
že denně pořádala koncerty a často se tu odehrávaly 
veřejné přednášky a čtení. K tomu, že se o ní hodně 
mluvilo, přispěl také exotický číšník Kristian jako jeden 
z mála černochů žijících v tehdejší Praze.

Louvre se stal druhým domovem a kanceláří mnoha 
celebrit a spolků. Mimo jiné také německého filozo-
fického kroužku, s nímž sympatizovali významní stu-
denti práv Max Brod či Franz Kafka. Dochovány 
jsou například Brodovy dopisy psané na místním 
dopisním papíře. Cestu si sem našel i Albert Einstein, 
když během své profesury na Karlo-Ferdinandově 
univerzitě pobýval v Praze. V roce 1925 pak pro-
stor hostil ustavující schůzi Československého centra  
 

PEN klubu včetně jeho prvního předsedy Karla  
Čapka. Jako čestný host zasedl u první klubové večeře  
i sám prezident Masaryk. Již tehdy Karel Čapek  
napsal, že kavárna má mimořádný genius loci.

Kavárně se nevyhýbali ani umělci. V roce 1911 se zde 
odehrály tři výborové schůze uměleckého sdružení 
Sursum, mezi jehož členy nechybí jména výtvarníků, 
jakými byli například Josef  Váchal (jeden ze zakláda-
jících členů), Jan Zrzavý nebo Emil Pacovský. Domi-
nantní klientelu podniku tvořili muži, Louvre se ovšem 
nemalou měrou zasloužil i o emancipaci žen.

První konec a druhý začátek

Inspirativní prostředí jedné z nejvýznamnějších 
pražských kaváren narušil komunistický převrat  
v roce 1948. Dobové vybavení tehdy doslova létalo  
okny a prostor na dlouhou dobu obsadil Státní 
podnik Potrubí. Poté, co zdevastované prostory 
Louvru prošly rekonstrukcí, kavárna roku 1992 
znovu navázala na svou tradici, ovšem v mírně 
pozměněné podobě. Otevírá stejně jako kdysi již 
o osmé ráno. V nabídce nápojů se vrací k tradiční 
turecké kávě z džezvy, vídeňská káva odkazuje  
Meinlovým středoevropským pražením na Vídeň a dle  
 

britského rituálu byla obnovena tradice čajů o páté. 
Současní majitelé berou tradici velmi vážně, a i proto 
se v přízemí nachází dobový telefon, který vypráví 
příběhy kávy v Praze. Po počátečních nesnázích 
získala kavárna zpět svou reputaci a nový název, Café 
restaurant Ganys, byl dle přání klientely opět nahrazen 
tím původním, který vznikl po vzoru světoznámé galerie  
v Paříži – Louvru.

Autorka je historička se zájmem o architekturu a design.

/Příběh kaváren

foto: Wikimedia Commons
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/Recept s příběhem
Štrúdl!

Autor: Daniel Kolský

Existují jídla, o kterých si myslíme, 
že jejich recept je úplně jasný  
a jednoduchý. Možná právě proto 
bývá doladěný do nejmenších 
detailů. A právě v detailech se 
recepty na taková jídla rozcházejí. 
Vedle těch na zaručeně nejlepší 
bramborový salát, svíčkovou nebo 
ideální dobu vaření vajíček se  
u nás vedou pře i o zaručeně  
nejlepší způsob přípravy štrúdlu. 
A protože je tady podzim, a tedy 
sezona jablek a štrúdlů, zeptal  
jsem se kamarádů, kdy, kde a od 
koho jedli ten nejlepší štrúdl, jaký 
byl a jaké jsou jejich rodinné  
tradice a příběhy. Protože objekti-
vně zkrátka nelze žádný prohlásit  
za ten nejlepší, každý si ho 
musí najít sám. Všem za 
recepty i příběhy děkuji!

Jirka: Od babičky! Už odešla, a i kdybych nějakej  
recept od ní měl, vždycky tam bude chybět těch 60 
let praxe. Řekl bych, že předčil ty ostatní vyvážeností 
chuti, konzistencí a vláčností. Byl to klasickej jablečnej
štrúdl s rozinkama, skořicí a vlašskýma ořechama  
v listovém těstě. Jenže těch listovejch těst prodávaj víc 
druhů a každý se chová trochu jinak. Nevím, jak a zda  
se dá listové těsto vyrobit doma. No a pak máš jablka, 
těch je taky spousta druhů, liší se v kyselosti, moučnos-
ti atd. Já preferuju sladký jablka, aby se do štrúdlu už 
nemusel přidávat žádnej cukr. Taky záleží, jestli ty 
jablka nakrájíš, nebo nastrouháš. A pak přichází ten 
správnej poměr jednotlivejch složek. A co teprv ta tech-
nika závinu a pečení, že jo... Jó, takovej dobrej štrúdl od 
babičky, to je panečku nějaká alchymie.

Adéla: U nás dělá nej naše máma – je to rodinnej  
recept tzv. 30, 20, 10. Je to 30 deka hladké mouky, 
20 másla, 10 cukru + vejce a dovnitř suchdol-
ský padavčata se skořicí a rozinkama. Patří k tomu  
ponaučení: Chceš žrát štrúdl? Čórni někde padavčata!  
Sestra Marie dodává: „A vořechy!“

Ludmila: Jednak babičky (to je sázka na jistotu), a pak 
samozřejmě Budapešť, kde mají závin se švestkami, 
povidly, višněmi. Mám dokonce pocit, že si Maďaři 
myslí, že štrúdl dali světu právě oni.

Ruth: Od babičky. Z taženýho těsta s višněma  
a vlašskejma ořechama! A recept? Dělala ho tak  
často, že si možná recept ani nikam nenapsala. My ho 
s bráchou neumíme, i když jsme ho jako malí vždycky 
dělali s ní – takovou kratší a umatlanější verzi.

Hana: Tento štrúdl – višně, ořechy a mák! – jsem 
objevila na dovolené v Komárně neboli Komárom. 
Potvrzuji tedy maďarskou verzi! V kavárně nám ho 
naservírovali s maďarským přízvukem a i šeptaným 
doporučením, že když ráno přijdeme do té vedlejší 
pošmourné uličky, poté se propleteme dvorem, tak 
ucítíme to, co nás láká. A můžeme toho mít, kolik 
chceme! Bingo! Odvezli jsme si jich do Prahy osm!

Hana M: Nech si vyprávět od Daniela o štrúdlárně ve-
dle rabínského semináře na Joszef  Korut v Budapešti. 
Bohužel už tam není.

Karel: Restaurační mám rád višňový štrúdl U Čiriny. 
Nejsem specialista na štrúdly, takže ani moc nemám 
srovnání. Dávám si raději dorty :). Zvyk. U Čiriny 
jsem jednou za 1/4 roku a po haluškách si dávám 
višňový štrúdl. To je celé. Mně štrúdl vůbec připadá 
málo muziky za moc peněz. Já si moc nedávám věci, 
které si umím udělat. A jablečnej štrúdl umím :). Dělám 
ho jablečný se spoustou skořice. Podle oka a nálady.  
Rozinky máčím v portském víně.

Veronika: Mám jeden příběh. Měla jsem babičku, 
která si na nějaký vyvařování a pečení moc nepotrpě-
la. Až jednou, když jí bylo kolem osmdesáti, se to ně-
jak změnilo a kdykoli jste k ní přišli na návštěvu, měla 
upečený štrúdl. Co na tom, že někdy na vrstvu jablek 
dala hromady kakaa, co na tom, že jste občas kousli 
do skořápky nebo že ho zásadně sypala krystalovým 
cukrem. Pro nás to byl zázrak a štrúdl byl vždy velmi 
dobrý a krásně k tý vodce šmakoval.

Lea: Nejvíc mi chutnají štrúdle v Maďarsku, konkrétně 
z náměstí v Egeru. Jednou jsme je vezly se švagrovou 
domů jako dárek z cesty pro příbuzné a cestou domů 
jsme se dostaly do kolony kvůli havárii před námi. Dál-
nice, auta před námi, za námi... Trvalo to několik ho-
din a měly jsme hlad, tak jsme se do těch štrúdlů pustily 
a skoro všechny jsme snědly. Rodina to pochopila. Byli 
rádi, že jsme v pořádku a že se nám nic nestalo.

Michaela: Nejlepší štrúdl dělám já (a moje maminka). 
Je to víceméně štrúdl Jirkovy babičky. Jablka z chaty, 
listový těsto, rozinky, vlašáky, skořice, máslíčko, pod 
jablka opečená strouhanka s cukrem, a jablka krájet, 
nestrouhat! Těsto domácí i kupovaný, podle času.

 
 

Hana P.: Znáš pesachový macesový štrúdl?  
Macesy se máčejí v košer bílém víně s trochou cukru 
(tak 3 lžíce, podle toho, jak velký chceš mít štrúdl).  
Nechají se hodně nacucat, spotřeba vína je  
klidně litr. Jablka se připravěj úplně stejně jako do  
štrúdlu, skořice, ořechy atd. No, a pak se prokládaj 
plátky toho nacucanýho macesu s jablečnou hmotou.  
Macesy se sice trhaj, ale to je jedno. Naflákaj se tam 
klidně natrhaný. Horní vrstvu bych ještě potřela 
máslem, protože se to jinak vysušuje. Anebo polila tím 
použitým vínem. Pak se to upeče a je to. Recept je od 
mý bývalý tchyně. Nejsem si teda moc jistá kvasivostí 
macesů ve víně. Radši bych to asi nabízela někomu, 
komu na tom až tak nesejde. Anebo až po Pesachu! 

Tereza: Od babičky, dokud ho teda dělala z listovýho 
těsta! Teď zkouší dietnější verze a to je blbý. Jinak se 
štrúdlem mám spojený celý dětství, Teplice, čarokrás-
nej odpornej smog padající na Teplice, černej čaj, 
rozhlasový pohádky a Fimfárum vyprávěný Weri-
chem na deskách, popřípadě vyprávění dědy o tom,  
že Přemysl Oráč je přece taky ze severu (Stadice) – totiž 
všechno je ze severu, pokud někdo neví –, a zrovna 
když za nim přišli poslové od Libuše, tak oral, hned se 
vydal do Prahy a ty voly (dvojsmysl) nechal na severu 
(hahaha).

Martin: Nejlepší štrúdl dělala paní Feuerlichtová, ta 
dávala do štrúdlu jidische herz, a taky je tady ta známá 
historka, jak Barbra Streisand nechtěla po natáčení  
filmu Jentl odletět z Prahy bez další porce jejího štrúdlu. 

Gabriela: Souhlas s tím, že jablka krájet a ne strouhat. 
Celé půlky lískových oříšků, skořice z trhu v Tel Avivu, 
kůra z citronu, ideálně trochu třtinového cukru.

Michaela: Citron neeeee.

Gabriela: Kůra, kousíček. Mňamka.

Martina: Jasně že od babičky, těsto s kysanou  
smetanou, pod jablka strouhanku, na jablka cukr se 
skořicí, rozinky a nasekané vlašské ořechy.

Hana P.: Moje babička mlátila těstem na štrúdl o židli. 
Jako cepem. Byla jsem malinká, a tak si nepamatuju, 
jestli takto vzniká těsto odpalované, nebo tažené. Ale 
jistě to někdo ví. Štrúdl na plechu pak nazývala kočkou.

Lea: Určitě tažené. Odpalované je jako na věnečky.

Hana P.: Děkuji. Mně se zdálo, že název odpalované  
se vyloženě hodí k těm odpalům, které babička s těstem 
prováděla.

 

Rebeka: U nás doma se vždy dělával štrúdl tažený.  
Těsto je vůbec nejlepší, protože je to skoro jen mou-
ka a voda. Musí se dobře zpracovat, nejlepší je, když 
je vyválené tak tenké, až je průsvitné. Proto se válí 
na utěrce, abyste pak do něj mohli zabalit náplň. Ja-
blka čím větší kusy, tím lépe chutnají. Ideální jsou celé  
čtvrtky, prosypat ořechy. Někdo rozinky rád, jiný ne. 
Také jsme je máčely v rumu. Skořice i citronová kůra 
jsou také důležité. Je to o praxi.

Marta: My dáváme do těsta trošku octa, je pak 
krásně křehký. Ideálně máslové těsto a větší kusy ja-
blek, skořice, citronová kura, vlašáky nebo mandle. Já  
místo strouhanky sypu strouhaný kokos. Po babi  
a mámě jsem převzala štafetu a peču už já. Za pár dnů 
babičku uvidím, zeptám se na příběh. Dělám to od oka. 
Pošlu v neděli přesný recept od babi. Hladká mouka, 
máslo, vajíčko, špetka soli, trošku cukru, trošku octa  
a vody, těsto ideálně odležet.

Šárka: Jéje, zrovna máme včera upečený, dělám ho, 
když očešeme naši nejstarší jabloň. Po babičce máme 
nejen recept, ale i tu jabloň. Říká se jí štrúdlová, 
má jablka, která jsou nejlepší na štrúdl – už tím, 
že mají velejemnou slupku, která se nesmí loupat,  
i specifickou konzistenci a chuť, která je lehce nakyslá. 
O jablkách vůbec a o těch na štrúdl se dá dobře  
pokecat i s ovocnáři z Holovous (to je mj. jabloňová 
genobanka a archivní sad starých odrůd). Potvrzuji 
příspěvek výše – tažené těsto – patří do něj lžíce oleje, 
lžíce octa, vajíčko. Babička mě učila, jak ho hníst  
a taky s ním práskat o vál a poznat, kdy je připravené. 
Tažené se mu říká, protože se nakonec nad utěrkou 
ještě vytahuje klouby rukou, až je jak papírek. Lepší 
štrúdl, než mě naučila ona, jsem nejedla. Kde se 
ho naučila babička, je další příběh, ale to se sem už 
nevejde. Každopádně štrúdl je mysterium, které musím 
v rodině předat dál.

Eliáš: V Jeseniově ulici, snad, je ještě výborná štrúdlár-
na! Obyč tahané těsto s náplní jablek, cukru a skořice.

Zuzana: Souhlas, rozhodně nejlepší štrúdl v Praze.

Klára: Domácí štrúdl od mojí moravské babičky  
Hermíny. Z domácích vlašských ořechů, jablek ze  
zahrady a rozinek naložených v rumu. Těsto skládala 
a pak uložila, znovu rozválela a složila snad pětkrát. 
Nejlepší štrúdl na světě!

Karel N.: Od mojí tchyně (říkám to, i když jsem  
si vědom, jak je to riskantní).

(Příspěvky byly redakčně upraveny a kráceny.)

foto:  Filip Kopecký
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Česká čokoláda  
Made in Colombia
Autor: Jiří Petrák

Kolumbie sice svou produkcí zatím 
nepatří do první desítky největších 
producentů kakaa na světě, ale  
zdejší kakaové boby z některých 
regionů patří mezi jedny z nej- 
kvalitnějších. To především díky 
mikroklimatu farem, přístupu 
konkrétních farmářů k pěstování 
a následnému zpracování bobů.

Kakao a čokoláda obecně zaujímají důležité místo  
v kolumbijské gastronomii, což je způsobeno zejména 
díky místnímu oblíbenému zvyku popíjení horké 
čokolády, do které se namáčí sýr tzv. queso campesino. 
Zároveň ovšem velkou část své produkce exportuje 
nebo dováží a následně reexportuje. Paradoxně se 
pak v Kolumbii stává, že vysoce kvalitní kakaové boby 
nezůstávají doma. Místo kvalitních domácích čokolád 
z nejlepších bobů jsou tak v regálech místních obchodů 
americké a evropské čokolády s nízkým obsahem 
kakaa.

Nejen v případě kakaa se setkávám s tím, že kvalitnější 
suroviny jsou určeny pro export a ne pro domácí trh. 
Obdobně tomu je například na trhu s kávou (Kolumbie 
je třetím největším producentem na světě) či květinami 
(druhý největší exportér na světě). 

Úsporná řešení

Než jsem se přestěhoval do Kolumbie, pracoval jsem 
pro řadu firem na rozvoji jejich podnikání, řídil několik 
obchodů s elektronikou či továrnu na lisování plastů. 
Pak mě zlákalo cestování. Po příjezdu do Kolumbie 
jsem hledal odvětví a témata, která by mě mohla  
zajímat. Postupně jsem objevoval místní plodiny a začal 
objíždět farmy s kávou i kakaem. Cíleně jsem hledal  
ty nejkvalitnější suroviny, které se zde pěstují.

 

Tak vznikl projekt Checao. Začal jsem kupovat malé 
množství kakaa a experimentovat s jeho zpracováním. 
Mojí motivací bylo nejen najít ty nejlepší boby, ale 
především z nich vyrábět přímo v Kolumbii vlastní 
kvalitní tabulkové čokolády určené pro místní trh. Na 
farmách jsem sledoval způsoby křížení jednotlivých 
druhů kakaa, fermentování bobů, jejich sušení. Naučil 
jsem se rozpoznávat jednotlivé drobné nuance a na-
lézal kýženou kvalitu. Farmáři byli často velice mile 
překvapeni mým zájmem o jejich kakao i spolupráci.

Protože zpracování kakaa je poměrně komplikované  
a já vždy hledám efektivní a úsporná řešení, přemýšlel 
jsem, jak můžu pro své potřeby některé stroje vyrobit 
v malém. Tak jsme společně s jedním doktorandem  
z Universidad Nacional v Bogotě vytvořili jednoduchý 
automatický separovač samotných bobů a slupky.  
To mi hodně usnadnilo práci a  věřím, že v budoucnu 
nebudu jediný, komu tento stroj práci usnadní.

Čoko revoluce

Vyrábím prémiové čokolády bez přidaných konzer-
vantů či náhražkových tuků. Čokoládu sladím pa- 
nelou, což je třtinová šťáva, kterou získávám  
stejně jako boby přímo od farmářů. V současné 
době vyrábím 70% čokoládu z bobů z oblasti  
Tumaco nacházející se v oblasti pobřeží Pacifiku  
a 51% mléčnou čokoládu z bobů z oblasti del Meta. 
Obě tyto oblasti jsem si vybral, protože jsem je 
procestoval a našel tam skvělé pěstitele, od nichž 
mohu nakupovat boby v množství, které potřebuji. 
Zároveň právě u těchto farmářů vím, že se pěstování 
i zpracování a především procesu fermentace 
pečlivě věnují. Začínám i s čokoládami s kousky 
suchého manga, ananasu či banánu, tedy ovoce pro  
Kolumbii tak typického. Mezi místními jsou tyto 
čokolády velice oblíbené.

Díky nedávno skončenému válečnému konfliktu 
přichází kolumbijská vláda s programem na pod-
poru pěstování kakaa v oblastech, které byly válkou  
a obchodem s drogami nejvíce postižené. Dá se tedy 
očekávat kolumbijská čoko revoluce. To je přesně to, 
co mě na Kolumbii i na práci s čokoládou baví a na 
co se hodně těším.

Autor je milovníkem čokolády  
a zakladatelem projektu Checao.

/Startup

foto:  archiv autora
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