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Vážení,
přinášíme vám další číslo Kavárenských novin. 

Tentokrát reflektuje širokou řadu  
zajímavých událostí od olympiády v Soči,  

přes výročí Karla Kryla a Bohumila  
Hrabala až po Londýnský kávový festival.  

Vše jsme pro vás opět zachytili společně  
s Českým rozhlasem. Rychlý rozhlasový svět 

běží neúprosně jako digitální čísla  
na studiových hodinách. Pro redaktory,  

editory a především moderátory,  
kteří vysílají živě, je čas neúprosný.  

Naopak kavárny většinou hodiny nemají,  
aby svou přítomností nerušily hosty  

a nenutily je uvažovat nad tím, jak čas běží. 
Jako posluchače mě trošku rozčilují přesně  

ty hraniční momenty, kdy už vím nebo tuším,  
že se blíží konec reportáže, a zároveň chci,  

aby téma ještě chvíli pokračovalo  
a bylo na něj víc času.  

„Aby bylo víc času“ je trvalá mantra naší doby. 

Přeji vám krásné léto, ať se vám během něj  
podaří najít si čas na své blízké a to, co vás baví.

Daniel Kolský
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rozhovor: Jiří Chum

Daniel Kolský

Rádio je jako  
báječná ženská

Jiří Chum pracuje v Českém rozhlase již dvanáct let.  

V současnosti vysílá v  prime-timu Radiožurnálu,  

tedy od pěti do devíti ráno. Jako malý kluk  

si představoval, že rozhlas je ráj na zemi, kde pracují 

lidé, kteří umí pohladit hlasem. Realita ho nezklamala  

a rozhlas nyní vnímá jako svůj domov.

Chtěl jste odjakživa pracovat v rozhlase? 

Ne. Taky jsem chtěl letět do vesmíru jako Gagarin,  
dělat popeláře jako soused a jezdit s náklaďákem jako táta.  
Zároveň jsem však chtěl být jako ten pán, který mi z tranzi-
storu vyprávěl pohádky po obědě. Poslední možnost nakonec 
zvítězila, i když pohádky dětem nečtu.
 
Dnes moderujete program v hlavním vysílacím čase. 

Když se ohlédnete zpět, které zážitky si vybavíte jako 

nejzajímavější, nejsilnější a co vás nejvíc zaskočilo? 

Těch situací je víc a opakují se. Moderátora trochu rozhodí, 
když host odpoví jedním slovem a vy zjistíte, že tak bude 
odpovídat neustále. Pak musíte improvizovat a využít  
maximum své pohotovosti tak, aby posluchač nic nepoznal. 
Jsou to také chvíle, kdy čekáte na hosta, který ne a ne dorazit, 
nebo když nahlašujete reportáž, o které v tu chvíli dostáváte 
do ucha informaci, že nepůjde do vysílání.  
A teď z toho musíte elegantně ven. To se zapotíte.
 
Kdo byl vaším nejzajímavějším hostem, čím vás zaujal?

Plastický chirurg Bohdan Pomahač. Hovořit s člověkem, 
který dokáže transplantovat pacientům nový obličej,  
je nezapomenutelné. Bylo tolik věcí, které mě na celém  
procesu transplantace zajímaly, ale za 20 minut, 
které na nás pan doktor měl, se všechny otázky nedaly zod-
povědět. Natáčeli jsme s ním v hotelu v centru Prahy a využili 
jsme každou vteřinu. Nesmírně bych si přál ho ještě potkat. 
 

Rozhlas je a nejspíš i zůstane nejrychlejším médiem. 

Jak vidíte budoucnost rozhlasu jako média a jeho 

propojení například se sociálními sítěmi?

Myslím, že je mezi nimi skvělá symbióza.  
Rádio si se sociálními sítěmi rozumí. Odkazují na sebe  
navzájem a ta interakce v reálu dobře funguje.  

Na rozdíl od televize dokážou sociální sítě i rádio na cokoli 
reagovat prakticky okamžitě. To je výhoda, která sociální  
sítě a rozhlas spojuje. Rádio můžete vždy vnímat,  
aniž byste museli v ruce držet mobil nebo tablet.  
Zbytečně vás nerozptyluje.

Jaký  formát pořadu by vás bavil a zajímal?

Talk show. O vztazích, problémech mezi lidmi,  
nemocech, dovednostech. Kdysi se v Česku na Nově  
vysílalo Áčko a takový typ pořadu už tu dlouho chybí.  
Umím si ho představit i v rozhlasové podobě. 

Máte vzor mezi moderátory nebo jinými osobnostmi?

Víte, že ne? Jsem trochu samorost a věci si dělám po svém. 
Ale mám rád lidi, kteří jsou výborní v tom, co dělají, a necítíte 
z nich, že to o sobě moc dobře vědí. Je jich málo, bohužel. 

Pracoval jste i v soukromých médiích. V čem se podle 

vás soukromá a veřejnoprávní média liší?

Soukromá rádia dokážou být pružnější a rychleji reagovat  
na změny na trhu. Často se ale ukazuje, že ne vždy  
je to k jejich prospěchu. Zbrklé změny po každých výsledcích 
poslechovosti ne vždycky zabírají. A posluchač je poměrně 
konzervativní. I rozvaha se rozhlasu vyplácí. 

Netoužil jste někdy přejít z rozhlasu do televize?

Pro dvě soukromé televize jsem několik let pracoval.  
Vždy jsem ale věděl, že rozhlas je mým domovem,  
a pracoval jsem pro obě média současně. Rádio je něco  
jako vaše báječná ženská, se kterou jste strávili řadu let  
a máte spolu nekonečné množství zážitků. Máte k ní pouto, 
které se nedá jen tak přerušit. A televize byla chvíli milenkou.  
Byla krásná, zdála být se atraktivnější než vaše žena,  
uměla vám trochu zamotat hlavu, ale ve finále to byla  
potvora. Dlouhodobě nám to nefungovalo. O to pevnější  
vztah s rozhlasem mám, obzvlášť když nad mou televizní epi-
zodou mávl rukou a řekl: „Dobře, tady máš stále svoje místo.“ 
Toho si vážím a na zálety nemyslím.

Máte od dětství nějaký sen, který byste si chtěl splnit? 

Chtěl bych se naučit dabovat. Chystám se na to dlouho,  
ale stále jsem se k tomu nedostal. Všemožná práce  
za mikrofonem mě zkrátka baví víc než práce před kamerou.  
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„Taky jsem chtěl  
  letět do vesmíru  
  jako Gagarin.”

foto: Khalil Baalbaki
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Skládání puzzle s editory Radiožurnálu 

Matěj Pálka

Skládání puzzle  
s editory  
Radiožurnálu

Nepropadej(te) panice! není jen známé heslo  

ze Stopařova průvodce galaxií, ale také denní motto 

editorů rozhlasového vysílání. Práce v rozhlase je totiž 

jedna velká dávka adrenalinu. Shodují se na tom editoři 

vysílání Radiožurnálu Věra Štěchrová, Petr Bušta  

i Dušan Valenta.

Jak vypadá práce editora vysílání?

Dušan Valenta: Je to člověk, který skládá program, za který 
má nejen zodpovědnost, ale musí mít i vizi, kam chce vysílání 
dovést. Musí vědět, co a proč chce hrát. Potřebujete proto mít 
skvělý přehled a znát souvislosti. Důležité je hlavně vědět, 
kde najít informace.

To musí být velký stres, jak ho zvládáte?

Petr Bušta: Odpovědnost, že je člověk tím posledním, 
kdo reportáž před posluchačem slyší, je obrovská. 
Takže člověk zkrátka potřebuje mít opravdu hodně 
pevné nervy. 
Věra Štěchrová: Adrenalin dává člověku uspokojení. 
Největší je samozřejmě ve chvíli, kdy se něco stane a vy 
vysílání tvoříte on-line, tedy nevíte, co budete vysílat za deset 
minut. Nevíte, koho se vám podaří sehnat. Občas si odcházím 
na záchod do něčeho kopnout. Pak se vracím s úsměvem. 

Dušan Valenta hovořil o dohledávání informací.  

Kde je tedy sháníte?

Petr Bušta: Tou nejpoužívanější cestou k dohledávání 
informací je samozřejmě internet. Dnes už je to jednoduché, 
dřív to bylo mnohem horší. Člověk zkrátka musel věřit novi-
náři, který vám to přinesl na stůl. Sám jsem ale tuto 
dobu nezažil.

Dnes si spoustu věcí ověříte na internetu, a když máte 
pochybnosti, necháte to pro jistotu redaktora ještě jednou 
prověřit. Ale popravdě řečeno, většinou to funguje. 
Naši redaktoři jsou profesionálové a velkých chyb 
je minimum.

 

 

 

 

 

 

 

Všichni jste dříve pracovali jako redaktoři.  

Netoužíte si občas nějaký ten výstup připravit sami?

Věra Štěchrová: Nedávno jsem zadávala práci kolegyni, 
aby vystříhala vtipné výroky ze dne, kdy se rozpouštěla sně-
movna. A tehdy jsem jí do toho mluvila víc než normálně, 
ale ne proto, že by to neudělala dobře, udělala to výborně. 
Mě to ale tak bavilo, že jsme ty výroky hledaly spolu. To třeba 
byla chvíle, kdy bych příspěvek nejraději připravila sama.
Dušan Valenta: Spíš než že bych měl chuť něco udělat sám, 
tak dumám o tom, jestli by se to nedalo udělat jinak. 
Od nutkání jít si to znovu vyzkoušet jsem se oprostil, 
protože by mě to brzdilo ve vlastním uvažování.  

Jaký přístup k práci by měl editor ideálně mít?

Petr Bušta: Editor se zkrátka na svou práci musí dívat 
komplexně. Musí mít opravdu veliký rozhled. Jeho práce 
je v oblasti rozhledu mnohem pestřejší a náročnější než práce 
redaktora. Mám pocit, že dělání zpravodajství je rok od roku 
těžší. Už jen proto, že zprávy jsou rok od roku drsnější 
a rychlejší a konkurence je stále větší a tvrdší.
Dušan Valenta: Člověk se musí zaměřit na vysílání jako 
takové, je to puzzle, kde má své místo sport, kde má své místo 
zahraničí, kde má své místo domácí vysílání, kde má své 
místo ekonomika.

Co vás na této práci baví?

Věra Štěchrová: Mám vždy dobrý pocit, když je nějaká 
krizová situace, ve které se děje něco neočekávaného a přitom 
významného a nám se podaří ji do vysílání dostat rychle 
a správně. Pak člověk odchází domů, je strašně unavený, 
ale cítí opravdové uspokojení.
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 rozhovor: Eva Samková

 Daniel Kolský

Vyhrát 
olympiádu 
není to hlavní

Eva Samková letos získala olympijské zlato ve snow-

boardcrossu – disciplíně, ve které vyhrává ten, 

kdo zdolá záludný sjezd plný zatáček a nerovností 

a jako první přetrhne cílovou pásku. Na sjezdovkách 

se prohání už od svých dvou let. Stále ji to baví a je to 

na ní také vidět.      
 

Co vás nejvíce na olympiádě překvapilo?

Mile mě překvapilo, že to celé bylo skvěle zorganizované  
a všichni pořadatelé byli super.

Změnilo něco vybojování zlaté medaile,  

jaké jsou vaše další cíle?

U mě osobně to nic nezměnilo, všimlo si toho ale okolí, 
takže mi teď věnuje víc pozornosti. Dál chci jezdit tak, 
jako doteď a vyhrát třeba MS, které bude příští rok.

Díky úspěchu jste se stala idolem mnoha začínajících 

sportovců. Co byste jim poradila a před čím je naopak 

varovala?

Aby se nebáli dělat více sportů. Časem si vyberou, co jim 
nejvíc jde a co je baví. Dál, že vyhrát olympiádu není to 
hlavní! Když ji vyhrajete, je to chvílemi i dost náročné, 
takže ať hlavně sportují pro radost. 

Máte v perném tréninkovém a závodním nasazení také 

čas na to si někdy v klidu sednout s kamarády na kafe? 

Snažím se, ale je to težké. Raději si s kamarády zajdu třeba  
na kolečkové brusle nebo někam do parku.

Kafe, čaj, pivo, nebo víno?

Kafe a čaj.

Co vám kromě medaile a darovaného koně dělá radost?

Když jsem u svého koně a můžu se o něj starat. 

foto: Barbora Berdychová
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Soči očima redaktora Jana Kaliby

 Daniel Kolský

Hory betonu  
a pohodáři  
na sněhu

Pokud jste poslouchali rozhlasové sportovní přenosy 

ze Soči, neminuly vás příspěvky Jana Kaliby, 

čerstvého držitele Novinářské křepelky za mimořádnou 

schopnost hledat v životech sportovců lidský rozměr.  

V éteru nejčastěji komentuje alpské a běžecké lyžování.

Jaký byl váš pocit z dějiště olympijských her z hlediska 

fungování a atmosféry?

Nenastal žádný závažný organizační problém. Řešily se jen 
drobnosti. Servismani to například měli daleko na sportoviště 
a zpočátku bydleli po dvanácti. Sportovci si na nic 
nestěžovali. Druhá věc je kontext her, ten mi přišel absurdní. 
V civilizací téměř nedotčeném údolí se postavily železnice, 
dálnice, sídliště hotelů, vylila se spousta betonu, 
kopce se křížem krážem pospojovaly lanovkami. 
Nedovedu si představit, jak se to všechno využije dál. 
Bylo to rusky velkolepé, velikášské, nepřirozené a myslím, 
že zbytečné. 

Očekával jste úspěch biatlonistů  

a triumf snowboardistek?

Biatlonisté mne mile překvapili, příliš jsem jim nevěřil. 
Vkládalo se do nich hodně naděje a někteří z nich nemají 
příliš zkušeností. Myslel jsem si, že ten tlak nezvládnou. 
O mladých českých snowboardistkách se tušilo, 
že jsou dobré. Nepočítám se mezi odborníky, 
kteří se v tomto sportu dobře orientují, tak jsem byl zvědavý, 
jaké to ve srovnání s mezinárodní konkurencí opravdu bude. 
To, co předvedla Eva Samková, bylo naprosto suverénní. 

Velkým zážitkem pro mě byly výkony sjezdaře Ondřeje 
Banka. Nevyhrál sice medaili, ale kromě slalomu, 
kde nenastoupil ze zdravotních důvodů, absolvoval všechny 
sjezdařské disciplíny a skončil pokaždé do 20. místa, 
což se kromě něj podařilo jen slavnému Bodemu Millerovi. 

Ondřej Bank je za svou všestrannost oceňován v místní  
i zahraniční lyžařské komunitě. Lyžařů, kteří by vyrovnaně  
zvládali všechny disciplíny, totiž ubývá.  Ondřej je navíc 
celkově pohodový člověk a jako reportérovi se mi s ním 
výborně spolupracuje. Vyjádří zklamání z případného 
neúspěchu, v rámci komunikace s druhým člověkem  
však nedá rozladění pocítit. 

Je ještě někdo, kdo vás mezi českými sportovci zaujal?

Ve skupině alpských a běžeckých lyžařů je výrazných 
osobností mnoho; jsou to lidé s velkým rozhledem dalece 
přesahujícím jejich lyžařské tratě a dráhy. Velmi pozitivně 
na mě zapůsobila Šárka Strachová (roz. Záhrobská, pozn. red.). 
Na olympiádě zajela 10. místo, což se oproti předchozím 
výsledkům nezdá jako vrchol kariéry, ovšem vzhledem 
k tomu, co prožila za poslední tři roky, je to ohromný úspěch. 

Nesmírně si pak cením rozhovoru, který mi poskytla 
po posledním závodu na olympiádě. Šárka v něm 
neuvěřitelným způsobem během tří minut shrnula celý svůj 
život i právě absolvovaný závod. Je to můj doposud nejlepší 
rozhovor a je to hlavně její zásluhou. Vedle Šárky pak zmíním 
ještě Evu Vrabcovou Nývltovou. Skvěle zapracovala 
a je to velmi sympatická sportovkyně, které člověk úspěch 
opravdu z duše přeje. 

Fungují čeští reprezentanti jako tým?

Třeba alpsko-lyžařský mužský tým funguje skvěle. 
Atmosféra je tam velmi přátelská a uvolněná. 
Všichni jsou to pohodáři, někdy až moc. 
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Kavárny v regionech – Tábor 

 Jan Kopřiva

Kavárna a galerie 
Konstanz

Krásný prostor s vysokým stropem, zdobenou klenbou, 

tmavým dřevěným nábytkem a lístkem, který potěší 

nejeden rozmlsaný jazýček. Tak vypadá příjemná 

vinárna, kavárna a galerie v historickém centru 

Tábora.

Prvotním záměrem obou majitelek, Dany Drdové a Olgy 
Makovcové, bylo provozovat malou prodejní galerii. 
Nicméně se jim zdálo, že by samotný prodejní prostor nebylo 
od věci trochu oživit kavárenskou vstřícností. Také nechtěly, 
aby se návštěvníci hned při vstupu polekali, že se na ně někdo 
vrhne a oni museli vysvětlovat, že teď nic koupit nechtějí. 
Dát si jen kávu či skleničku vína je nezávazné a nebolí to. 
A když už jsme u té skleničky, proč si nekrátit čas pohledem 
na hezké věci ‒ šperky, oblečky i na samotný galerijní prostor 
původně gotického Kostnického domu (1521).

V takovém prostoru by byl zločin podávat špatnou kávu. 
Majitelky se proto porozhlédly po českých luzích a hájích. 
Zjistily, že jim nejlépe vyhovuje koncept pražské pražírny 
Doubleshot a začaly s jejím guru ‒ Jardou Tučkem ‒ 
dlouhodobě spolupracovat. Takže se s výběrovou kávou 
z čerstvých sklizní přímo od farmářů proboxovávají poměrně 
silně zažitými turko-pikolíčkovými bariérami. Samy musely 
pohřbít své letité stereotypy italských a zaručeně nejlepších 
velkých „presíček“. Samotný Kostnický dům, ve kterém ká-
vová galerie přebývá, evokuje, že pro dobrou věc je třeba 
se obětovat. A tak i pražští návštěvníci jásají,  že jim jihočeský 
venkov neodpírá jejich nezbytný potravinový doplněk. 
A to kosmopolitní wine v názvu? Jak už každý, kdo se orien- 
tuje ve světě vína, ví, že Tábor se stal nepřehlédnutelnou 
vinařskou výspou, a tak po skleničkách rozlévané lahvové 
víno od moravských hvězd kráčí tomu všemu důstojně bok 
po boku. Jídlo je také skvělé, takže ani svačinu si s sebou 
nikdo brát nemusí.

KONSTANZ  
wine&coffee art gallery Tábor, Pražská 220

foto: archiv autora
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Zahraniční zpravodajové – Londýn 

Jiří Hošek

Tajná adresa 
obýváku 
Londýňanů 

Čaj a káva zdarma, sušenky, toast s máslem 

a marmeládou. Kdo by do takového lokálu nechodil rád, 

i kdyby po sobě nakrásně musel před odchodem umýt 

nádobí? Originální Café Ziferblat (Kavárna Ciferník) 

stačilo u Londýňanů za pár týdnů po otevření vzbudit 

neobyčejný zájem. Kavárna se jmenuje příhodně, 

platíte tu totiž pouze za čas, který v podniku strávíte.

Ještě nikdy jsem nebyl v kavárně, kde by člověk musel 
zazvonit u zamčených dveří. Café Ziferblat, sídlící na adrese 
388 Old Street v severním Londýně, je nenápadný podnik, 
který ani nemá pořádnou výlohu. Vše podstatné se odehrává 
skryto před zraky kolemjdoucích v prvním patře, kam musíte 
vystoupat po typických strmých anglických schodech. 

Dva „ciferníky“ již sklízejí úspěch v ruské Kazani. 
Londýnská kavárna je prvním pokusem prorazit v západní 
Evropě. „V Rusku je každá pobočka v podstatě utajované 
místo. Pro nás je důležité, abychom filtrovali lidi, kteří k nám 
chodí. Obvykle to jsou naši přátelé a jejich kamarádi. 
V Londýně se však nabalila spousta dalších lidí. Podle mě 
je jich až moc,“ popisuje jeden z ruských majitelů kavárny 
Tom Kramin.

Levná samoobsluha

Říkám si, jestli výraz kavárna není pro Ziferblat trochu 
zavádějící. Daleko víc mi obrovský obývák s přilehlou 
kuchyňkou připomíná nějaký komunitní prostor. 
„Já toto místo vnímám, jako kdybych pozvala spoustu cizích 
lidí do svého obýváku nebo do obýváku svého kamaráda. 
Lidé tu tráví čas různě. Někdo si přinese laptop a používá 
to tu jako kancelář. Jiní hosté si sem přijdou sníst oběd. 
Někdo se chodí jen ohřát a zabít čas,“ vypočítává jedna z mála 
zaměstnankyň kavárny Dánka Sophie.

Její náplň práce může člověku připadat zvláštní. Nevaří kávu, 
nenosí talíře na stůl, neuklízí. Jen vysvětluje. „Chceme, 
aby lidé nakonec všechno dělali sami a my je ani nemuseli 
kontrolovat. Kavárna je založená na vzájemné důvěře, 
která začíná u toho, že si naši zákazníci sami do formuláře 

vyplňují, kdy přišli. Při odchodu si zase počítají, kolik minut 
tady strávili. Ze začátku jim s tím pomáháme. Když se k nám  
pak vracejí, dělají už vše sami, “ objasňuje Sophie.
       
U vchodu si každý z příchozích vybere budík.  
Řada exemplářů už něco pamatuje a ani neukazuje čas. 
Budíky opatřené jmény mají každého hosta personifikovat. 
Jméno „ručičkového přítele“ napíšete na papírek, který slouží 
jako provizorní píchačky. Při odchodu pak za každou minutu 
strávenou v Ziferblatu zaplatíte tři pence, takže za příjemné 
hodinové posezení dáte jen lidových 1,80 libry. „V Rusku 
zaměstnáváme mnohem více lidí. Pomáhají hostům uvařit 
kávu, utírají stoly, umývají nádobí a tak podobně. V Londýně 
bychom chtěli ideálně dospět do fáze, kdy takoví pomocníci 
nebudou vůbec zapotřebí,“ popisuje Tom. Skutečnost,  
že si většina hostů po sobě umyje i hrneček, umožňuje provo-
zovatelům kavárny stlačit ceny pořádně dolů.  

Jako doma

V kuchyňce, jejíž některé prvky mě vrátily do 80. let 
minulého století, už funguje naprostá samoobsluha. 
Konzumace přinesených zásob je tady povolená, ba přímo 
vítaná. Vždy se tu najde něco na zub, ale nečekejte zázraky. 
Krekry s máslem a zavařeninou, v tomhle netradičním 
prostředí u rozvrzaného stolku a židlí „každý pes jiná ves“, 
nicméně chutnají náramně. Pod Sophiiným dohledem si 
na profesionálním kávovaru připravím pekelně silné espresso 
a jdu si ve všedním odpoledni najít volné místečko. To nebývá 
žádná legrace, protože Ziferblat se za pouhých několik měsíců 
své existence stačil stát místním fenoménem.    

„Lidé si tu také navzájem pomáhají a radí, když jeden  
ví něco, co ten druhý netuší. Vytváří to pocit, že se o tento 
prostor staráme všichni společně. Chceme to tu příště najít 
ve stejném stavu, v jakém je kavárna teď,“ vystihuje přístup 
milovníků Ziferblatu Sophie. Prozrazuje mi, že jediná věc, 
kterou tu nevedou, je alkohol. Prý by to změnilo atmosféru, 
přístup lidí a způsob, jakým prostor využívají.  
Chuť na pivo by byla, ale cítím to podobně.

I když je Café Ziferblat plné budíků a hodin, na čas tu nikdo 
příliš nehledí. A není to otázka toho, že si zdejší ceny může 
dovolit v podstatě každý. Místo má zvláštní vyzařování  
a člověk se tu cítí velmi útulně. Není tak divu, že zákazníci 
při odchodu nasypou do otlučeného kufříku víc mincí, 
než kolik by ve skutečnosti museli.
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„Lidé si tu také 
navzájem pomáhají 
a radí.”  

foto: archiv autora
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recept:

recept:

Recept s příběhem 

Patricie Strouhalová

Čatní  
ze zelených 
rajčat

Miluji mezinárodní kuchyni a vím, že za to zčásti mohou 
i geny. Má rodina je totiž internacionální. Tatínkovy kořeny 
sahají od Prahy přes Krkonoše až do Chorvatska. 
Předkové mojí maminky pocházejí z jižních Čech, Vídně 
a Francie. Manžel je na tom podobně. V jeho těle proudí krev 
Moravanů, Rakušanů a Němců. Prababička mého muže vařila 
na českém konzulátu ve Vídni a taky v Plovdivu. 
Snad proto máme tak rádi i Bulharsko.

Moje babička byla také kuchařka. A jaká! Vyučila se u Jana 
Paukerta. Do jejího penzionu na Mísečkách v Krkonoších 
se jezdívalo na vyhlášené chlebíčky, svíčkovou, tradiční 
krkonošské speciality z hub, bramboráky, koláče a buchty. 

Uvařit to umím všechno, ale jako od babičky to není. 
V kuchyni jsem ráda. Moc ráda. Máme tu s manželem hezky 
rozdělené role. Tradiční a sladké připravuji já. 
Maso a speciality on. Klape nám to. Na zahradě už tolik ne. 
On seče trávu, zatímco já se potácím v záhonech a neustále 
se něco snažím vypiplat ze semínek. 

Sousedům musím připadat divná. Jistě si lámou hlavu 
nad tím, proč rajčata schovávám do rohu zahrady a nikdy 
nedovolím slunci, aby je hřálo svými paprsky. Trhám je totiž 
zelená a mám k tomu velmi dobrý důvod. Ta dobrá, 
červená máme od mojí maminky z jižních Čech. 
Zelená potřebuji, abych ukojila touhu svých chuťových 
pohárků po čatní.

Čatní se má jíst jako příloha k pečenému masu. Já si ho však 
mažu už i na topinku. Jsem na něm závislá. Okusíte-li jej, 
pochopíte. Stejně dobré je i ze švestek. Vyzkoušené mám také 
hrušky, jablka, dýni, cibuli i česnek. Ale ze zelených rajčat 
chutná zkrátka nejlépe.  

1 kg zelených rajčat

10 stroužků česneku

2 lžíce nastrouhaného zázvoru

1 lžička hořčičného semínka

4 lžičky chilli nebo čerstvé chilli papričky 

ze zahrádky

1 kg hnědého cukru

1 šálek vinného octa

1 šálek bílého vína

sůl

Utřete česnek a v hmoždíři rozmačkejte hořčičné semínko. 
Pak pokrájejte nadrobno rajčata. V hrnci smíchejte všechny 
ingredience a pomalu vařte. Počkejte, až se rajčata pěkně 
rozvaří a hmota zhoustne. Čatní přendejte do sklenic a máte 
hotovo.

Během vaření a míchání čatní stihnete i famózní  

jednoduchý koláč se sněhem.

16 dkg hladké mouky

10 dkg tuku na pečení

5 dkg cukru krupice + 8 dkg do sněhu

2 žloutky

vanilkový cukr

Z mouky, tuku a žloutků připravte těsto, které rozválejte 
a dejte předpéct ve formě na dorty. Přibližně po deseti 
minutách korpus vyndejte a naskládejte na něj ovoce 
(nejlepší je rybíz, jahody nebo meruňky). Vyšlehejte sníh 
z bílků a přimíchejte do něj 8 dkg cukru. Hotovým sněhem 
přikryjte ovoce a koláč nechte dozlatova dopéct.
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Vzpomínka na natáčení dokumentu s Karlem Krylem

Jan Pokorný

Karel Kryl, 
plamenný debatér 
s hořkostí v očích

Mollové tóny Karla Kryla je jedinečný upřímný 

rozhovor s písničkářem, který otevřeně vypráví o svém 

dosavadním životě i obavách z vývoje na počátku 90. 

let. Jedním ze spoluautorů díla dokumentujícího  

Krylovy vizionářské myšlenky, jež člověka nutně vedou 

k zamyšlení nad národní a občanskou odpovědností, 

byl také Jan Pokorný, šéfredaktor Radiožurnálu.

Karel Kryl v dokumentu vyznívá velice kriticky 

a smutně (koneckonců odtud pramení i název 

rozhovoru). Jak vzpomínáte na natáčení dokumentu?

Jako na období, kdy jsem měl o 20 kg míň a o 20 000 vlasů 
víc. Ještě doznívala euforie z polistopadových změn – i proto 
nikdo nenamítal, že natáčím v trenkách, tričku, tenisové vestě 
a v hospodě v záběrech kouřím a piju pivo. Zpětně se na sebe 
dívám jako na telátko. Tolik vzpomínka na zevnějšek. 
Uvnitř ve mně byla malá dušička. Kryla jsme hráli a zpívali 
na chmelu i na vysokoškolských kolejích. 

Vyzařoval z něj respekt?

Studoval jsem a později pracoval v rozhlase a v televizi, 
když byl Karel Kryl v emigraci v Německu. Byl jsem 
v rozpacích z jeho morální převahy. Chvíli jsme se o tom 
bavili. On to odbyl mávnutím ruky. Nabídl mi tykání a řekl – 
ptej se, na co chceš. Točili jsme dva dny na šumavské chalupě 
Krylova přítele, v tamní vesnici, jejím okolí, a taky v hospodě. 
Celý štáb kolem této ikony vzdoru, ale i fanfarónství a drsné 
přímočarosti napřed našlapoval po špičkách. Za chvíli jsme 
však zjistili, že můžeme normálně dupat a o pauzách si 
vyprávět o politice, pivu a ženských. 

Jaký byl Karel Kryl v soukromí? 

Netroufnu si soudit po jednom víkendu, který jsme spolu 
prožili při natáčení. To lidi vesměs vždy trochu hrají  
a nejenom na kytaru. Nechci být banální, ale poznal jsem 
ho jako plamenného debatéra, skeptika s hořkostí v očích 
a chlapíka, se kterým jsem se bavil o rádiu, knížkách a jeho 
přebohaté slovní zásobě. 

Tehdy mi trochu připadal jako Hemingway – lpěl na tom, 
aby příběh byl poctivý a opravdový. Asi rok po natáčení se 
za mnou zastavil v redakci rozhlasu. Ze zdravotních důvodů 
odmítl vodku, kterou jsme měli v lednici, rozohnil se nad 
poměry, které tu panovaly, a zase šel. Když dohromady 
prožijete s člověkem dva dny plus jednu hodinu, můžete z něj 
mít jenom pocit, ale těžko víte, jaký opravdu je. Můj pocit byl, 
že jsem nechtěl, aby byl nemocný. 

Je něco, čím vás osobně překvapil či zaujal? 

Součástí toho dokumentu byly i písničky. Ne ty všeobecně 
známé. Bavilo mě, jak si pamatuje všechny ty svoje košaté, 
vícevrstevnaté texty plné svěžích rýmů a přirovnání. Pokud 
jsme nějaké natáčení opakovali, pak pouze kvůli kamera- 
manovi, zvukaři anebo kvůli mně.
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Koncert Karel Kryl

Veronika Hlaváčová / Český rozhlas

Děkuji  
pro Karla Kryla

Nedožité sedmdesáté narozeniny básníka  

a písničkáře Karla Kryla připomněl dubnový koncert  

ve vyprodaném Velkém sále Lucerny. Zazněly na něm  

Krylovy písně v podání Markéty Irglové, Anety 

Langerové, Tomáše Kluse, Divokýho Billa, Xindla X 

a dalších interpretů, kteří se hlásí ke Krylovu odkazu. 

Zpěvák Tomáš Klus přiznává, že byl nervóznější než během 
vlastních koncertů. „Miluji Karla Kryla a nechci mu zkazit 
narozeniny, takže jsem se hrozně snažil, abych nic nepokazil. 
Aby každé slovo bylo takové, jak bylo napsáno,“ popisuje. 
Trému nezapírala ani Aneta Langerová, která zpívala mimo 
jiné píseň Nevidomá dívka. „Mě to na pódiu dostalo. 
Chvěla jsem se a snažila jsem se s tím během koncertu 
vypořádávat. Ale užila jsem si to. Písním jsem se odevzdala. 
Možná proto tam byly nějaké chybky, ale čert to vem. 
Jsem ráda, že tu kromě vrstevníků Karla Kryla byli i mladí 
lidé. Doufám, že jim to něco přineslo,“  líčí.

Atmosféru vzpomínkového koncertu si užil i zpěvák Xindl X: 
„Písničky od Karla Kryla jsou tak skvělé, že nepotřebují 
profesionálního interpreta. Fungují totiž úplně samy od sebe. 
Je skvělé, že přišlo památku Karla Kryla uctít tolik lidí. 
Myslím, že jeho písničky ve společnosti stále rezonují.“
 
Na písničkáře si dobře pamatuje i bývalý ředitel Rádia 
Svobodná Evropa a Hlasu Ameriky Pavel Pecháček: 
„Karel byl zjevením. Když přišel v devětašedesátém do studia 
Svobodné Evropy, lidé se seběhli, zírali, nemohli věřit svým 
uším a očím. Byl to neuvěřitelný vstup. Mělo to grády. 
Nebylo to něco, co by bylo nucené nebo nějakým způsobem 
provokativní. Byl to prostě Karel, výborný básník.“ 
 
Cílem koncertu nebylo si jen zavzpomínat, ale přiblížit Kryla 
mladé generaci. Jeho texty by se tak měly objevovat 
v interpretacích současných umělců právě na vlnách Českého 
rozhlasu. Atmosféra koncertu byla pietní a komorní. 
Některé písně s interprety zpívala celá Lucerna.  

foto: Karel Cudlín
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Český cirkus v Brazílii

Petr Husička

Risk v Riu

Nejslavnější český novocirkusový soubor 

Cirk La Putyka zazářil v Brazílii. V honosném Theatro  

Municipal, menší replice Pařížské národní opery, 

v Rio de Janeiru slavnostně zahájil druhý ročník 

mezinárodního festivalu Circo. Toto bienále nového 

cirkusu chce být největším festivalem tohoto žánru 

na světě, což se mu zatím daří. V letošním roce 

se přehlídky zúčastnilo téměř pět set účinkujících 

z více než padesáti souborů. 

Festival trval deset dní a konal se na šedesáti místech Rio 
de Janeira. Středobodem přehlídky byly favely ‒ chudinské 
čtvrti s nízkou životní úrovní. Právě v těch se nacházelo 
46 podií. Festival tak do nejchudších oblastí metropole 
přinesl nejen kulturu, ale také práci. V rámci této sociální 
spolupráce si totiž zahraniční soubory včetně La Putyky 
vezly do Ria jen nejnutnější rekvizity, neboť scéna a veškerá 
cirkusová náčiní byla vyráběna na místě právě dělníky z favel. 

 

Představení Risk souboru La Putyka bylo na festival Circo 
vybráno z šestnácti představení uvedených na festivalu 
Cirque en Corps (Cirkus v těle) v Marseille v únoru 2013, 
kde měl Risk mezinárodní premiéru. Organizátoři brazilské 
přehlídky se do Risku doslova zamilovali a vytvořili z něj 
největší tahák festivalu. Jen při zahajovacím večeru v Theatro 
Municipal představení zhlédlo dva a půl tisíce diváků, 
kteří na závěr nadšeně aplaudovali vestoje. 

Cirk La Putyka se stal prvním cirkusovým souborem, 
který kdy na jevišti tohoto divadla vystoupil – na stejné scéně, 
kde před ním zářili např. Enrico Caruso, Maria Callas 
či Monserrat Caballé. Na druhé představení Risku se vybíralo 
zvláštní vstupné – pouhý jeden reál, tedy zhruba devět korun. 
Cena byla stanovena tak, aby se do divadelního svatostánku 
mohli přijít podívat i lidé z favel, pro něž by zaplacení 
běžného vstupného bylo naprosto nemyslitelné. Přestože 
zájemci o představení museli vystát nekonečnou frontu, 
aby se ke zlevněným lístkům dostali, v hledišti nakonec 
opět sedělo 2500 diváků. Jejich nadšené reakce pak byly 
pro všechny účinkující tou nejhezčí odměnou, jakou jim 
mohla Brazílie nabídnout. 

www.laputyka.cz

foto: archiv autora
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soubor  
Cirk La Putyka

foto: archiv autora
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Jak se praží káva s Michalem Prasličkou

Daniel Kolský

Tlumočník  
kávových světů

Chuť broskví, višní, černého rybízu, citrusů, medu 

nebo čokolády, vůně kakaa či hořkých mandlí. Požitek, 

který vás ve vteřině přenese na prosluněnou kávovou 

plantáž. Co za tím vší stojí? Místo, kde káva roste, 

péče farmáře a zpracovatele. Celý proces zakončují 

pražič a ten, kdo kávu připravuje. Obojí představuje 

téměř alchymistickou činnost. Právě pražič však 

dokáže v kávě zvýraznit to, co je v ní nejtypičtější, 

nejlepší a nejzajímavější. Vůně a chutě kávového 

světa zprostředkovává také hlavní pražič pražírny 

mamacoffee Michal Praslička.

Jak se člověk stane pražičem?

Tak, že váš kamarád je majitelem sítě kaváren a pražírny. 
Řekne, že hledá pražiče a zeptá se, jestli to nechcete zkusit. 
A taková zajímavá a lákavá nabídka se prostě neodmítá. Bral 
jsem to jako příležitost naučit se a vyzkoušet si něco nového. 
Na plný úvazek dělám pražiče nyní tři a půl roku. 

Věděl jste v té době něco o pražení kávy?

Na začátku vůbec nic. Základy jsem se naučil od kolegyně, 
která v pražírně nějakou dobu pracovala přede mnou. 
Následně jsem od firmy dostal obrovský prostor, možnost učit 
se věci sám. Využívám internet, účastním se různých work-
shopů a hlavně trvale komunikuji s dodavateli technologií. 

Podle čeho jste poznal, že už jste se stal pražičem? 

Porovnáváte, ochutnáváte jiné kávy, získáváte zpětnou vazbu 
od okolí a máte zdravou míru sebevědomí. Ne ovšem tak 
velkou, aby se člověk v určité chvíli úplně spokojil s výsledky 
své práce. Pražíte, pijete, pražíte, pijete, hledáte souvislosti. 
Časem vypozorujete, co vám na kterou kávu funguje, 
jaký je tzv. pražicí profil kávy, tedy nejvhodnější způsob, 
jakým se káva praží. 

Se zkušeností už je člověk schopen určit správný profil 
pražení poměrně rychle. Zjistíte, že je navíc potřeba sledovat 
různé faktory: počasí, vlhkost, změnu tlaku a další věci. 
Snažím se dosáhnout jakéhosi ideálního stavu tak, abych byl 
schopen jej následně opakovat, abych rozuměl všemu,  
co se v momentu pražení kávy děje, co může mít na výsledek 
pražení vliv. Ona je to nakonec tak trochu alchymie.

Ochutnáte všechny kávy, které upražíte?

Ano, víceméně vše, co upražím. Ochutnám průměrně 15‒20 
kávových várek denně. Při ochutnávce, tzv. cuppingu, kávu 
ale skutečně jen ochutnáte a potom ji vyplivnete, nepijete ji.

Jak vypadá pražičův běžný pracovní den?

Nejprve se musí nahřát pražička, to trvá zhruba půl hodiny. 
Mezitím si předepíšu a odvážím várky káv, které budu pražit. 
Potom už je to sled várek, jejichž proces pražení není vhodné 
přerušovat, aby se v průběhu pražení neměnilo prohřátí 
pražičky. 

Během dne není příliš prostoru na jakoukoli další činnost, 
snažím se o co největší soustředění. Maximálně ochutnávám 
kávy upražené v předchozích dnech. Kromě bezprostřední 
práce s kávou jsem zodpovědný i za administrativu. 
Naprostá většina kávy, kterou pražíme, je z fair trade zdrojů, 
což obnáší velké množství evidence. Nakonec hovoříme 
o potravinářském provozu, který je třeba udržovat v pořádku 
a čistotě.

Laická, tak trochu romantická představa o povolání pražiče 
možná je, že se jedná o voňavou, čistou práci. 
Do určité míry to tak je. Vedle toho jde o práci v horku, 
občas fyzicky poměrně namáhavou. Po upražení dochází 
u čerstvé kávy k uvolňování oxidu uhličitého a na tu správnou 
příjemnou vůni kávy si musíte chvilku počkat. 

Jakou nejzajímavější kávu jste pražil a ochutnal?

Mně přijde svým způsobem zajímavá a jedinečná každá 
káva. Jako pražič se musím úplně stejně věnovat lehce 
nadprůměrné kávě jako těm druhům, které jsou považovány 
za opravdu výjimečné, třeba druh kávy Geisha z Panamy. 
Nemůžete si dovolit vysadit s tím, že na některé kávě nezáleží. 
Pražič by měl zkrátka najít ideální postup pro pražení každé 
kávy.

A jaká je vaše nejoblíbenější káva?

Ochutnal jsem stovky káv a nedokážu asi konkrétně určit 
jeden oblíbený druh. Mám rád ovocné kávy z Keni, Etiopie. 
Poslední dobou mi hodně chutná káva z ostrova Sumatra,  
z regionu Lintong. Je zpracovaná specifickým tzv. honey 
procesem. Jedná se o méně častý způsob zpracování 
kávovníkových třešní po sklizni, který zachovává všechny 
specifické chuťové vlastnosti kávy. Pro mě je to ideální káva, 
se střední kyselostí, lehkými tóny tropického ovoce, které jsou 
upozaděné velmi výrazným kakaovým vjemem. Když si 
ke kávě přivoníte, opravdu voní jako čerstvě upražené 
kakaové boby. 
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Lze obecně popsat oblíbenou a neoblíbenou chuť kávy?

Představy o té správné chuti kávy jsou dost individuální. 
Nejčastější výtkou laiků bývá, že je káva příliš kyselá. 
Ovšem ono to s kyselostí kávy není jen tak. Pro zasvěcené je 
ta správná kyselost v chuťovém profilu kávy naopak známkou 
určité kvality. Je třeba rozlišovat mezi vyčpělou přepraženou 
kyselostí kávy nejasného původu a stáří, kdy laik již nerozliší 
mezi kyselostí a hořkostí, a kyselostí jako nedílnou vlastností 
pečlivě vybraných, čerstvě upražených káv.

Právě kyselost je jedním z rysů, které se na kvalitní kávě 
primárně posuzují. Například při světlém pražení zůstávají 
zachovány původní chuťové vlastnosti kávy, včetně kyselosti. 
Kyselost by měla oživovat chuť kávy. 

Souvisí navíc často s ovocnými chuťovými složkami kávy ‒ 
jeden z druhů etiopské kávy má výrazné citrusové tóny, 
z toho určitá kyselost vyplývá. Kolumbijská káva s jablečnými 
tóny bude logicky kyselejší méně.

Mohu-li si dovolit trochu osvěty ‒ nebojte se kyselosti!  
U kvalitních káv je to něco, co oživí chuť. Především u káv 
pro alternativní přípravy, jako je french press a filtrovaná 
káva, je odůvodněná míra kyselosti zcela v pořádku.

foto: Jan Faulkner
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Staré pražské kavárny

Markéta Marešová

Kavárna Arco

„Kavárna je jakýsi druh demokratického klubu, který je za 
šálek kávy přístupný každému. Je místem, kde může host 
za poměrně malý obnos dlouhé hodiny sedět, diskutovat, 
psát, hrát karty, dostávat poštu a především si tu může 
pročítat neomezené množství novin a časopisů,“ tak popsal 
atmosféru kaváren na počátku 20. století rakouský spisovatel 
Stefan Zweig. 

Kavárny bývaly otevřeným a liberálním prostorem tole- 
rujícím vedle sebe odlišné, často i protichůdné názory. 
Tvořily neodmyslitelnou součást společenského života. 
Internacionální prostředí pražských kaváren spojovalo nejen 
českou a německou kulturu. Právě kavárna Arco předsta-
vovala, snad více než kterákoli jiná kavárna, mezinárodní 
intelektuální a kulturní centrum dobového dění. Bez ostychu 
ji můžeme zařadit mezi místa, jež se stala symbolem zlaté 
kavárenské éry počátku 20. století.

Arco založil v roce 1907 kavárník Josef Suchánek. Na pražské 
kavárenské scéně v té době nebyl žádným nováčkem. 
Působil v proslulé Unionce v Národní ulici i nedaleké kavárně 
Metropol na Václavském náměstí. Arco, situovaná naproti 
dnešnímu Masarykovu nádraží do rohového domu 
na křižovatce ulic Dlážděné a Hybernské, byla vrcholem 
jeho kavárnické dráhy.

Interiér i vybavení kavárny byly navrženy ve vídeňském stylu 
slavným českým průkopnickým architektem a designérem 
Janem Kotěrou. Ústřední místnost kavárny byla podle 
dobového vkusu členěna kójemi, které návštěvníkům kavárny 
umožňovaly soukromí. Místnosti pak dominoval velký kulatý 
dřevěný stůl, u nějž se často odehrávaly živé diskuse. 
Na hlavní místnost navazoval pokoj s biliárem a čítárna 
zásobená velkým množstvím cizojazyčných i tuzemských, 
především uměleckých, periodik. Interiér Arca ze všeho 
nejvíce připomínal studovnu. Právě proto se nejspíš stalo 
oblíbeným útočištěm osobností dobové intelektuální scény. 

Nemravy netolerujeme
Duch kavárny Arco souzněl s kosmopolitním charakterem 
Prahy počátku 20. století. Setkávali se zde v dialogu čeští 
literáti i výtvarní umělci, jako například Emil Filla, Bohumil 
Kubišta nebo Antonín Procházka, s německy mluvící literární 
scénou zastoupenou Franzem Werflem, Egonem Erwinem  

Kischem či novinářem Karlem Krausem, který místní 
osazenstvo začal nazývat Arconauty s odkazem na posádku 
bájné lodi Argó. Mezi kulturní výkvět často zavítali i cestující, 
krátící si čekání na další vlakový spoj odjíždějící z Masa- 
rykova nádraží, i úředníci z nedaleké burzy. Je zřejmé, 
že kavárna Arco hostila pestrou společnost.

Ilustrují to paměti česko-židovského spisovatele a novináře 
Alfreda Fuchse, ve kterých píše, že každá skupina návštěvníků 
měla svůj stálý stůl, nesoucí příznačné jméno ‒ např. stůl 
pánů pragmatiků, stůl pánů konstruktivistů nebo stůl pánů 
básníků. Na pohodlí všech hostů své kavárny Josef Suchánek 
důsledně dbal, nečinil to však ústupky, nýbrž zavedením 
pevných pořádků v kavárně, které zajistily příjemné prostředí 
pro všechny. Pohled Josefa Suchánka na kavárenskou kulturu 
byl nesmlouvavý, dobře to ilustruje spis Rady a pokyny 
pro válečné a poválečné „kvaltovní“ zbohatlíky a jiné 
nemravy, v němž do 23 bodů shrnuje pravidla slušného 
chování návštěvníka kavárny.

Až do první světové války kavárna Arco vzkvétala. 
Okruh návštěvníků se rozrůstal, obměňoval a panoval 
tu pravý kavárenský ruch. Přirozený běh kavárny narušila 
až v roce 1914 první světová válka, kdy se nejenže změnilo 
společenské klima, ale mnozí členové osazenstva museli 
narukovat. Již před válkou v Arcu panovaly pacifistické 
nálady, zvláště během války se kavárna stávala útočištěm 
válečných odpůrců. 

Po válce začala kavárna pozvolna upadat. Smrtí Josefa 
Suchánka v roce 1929 jako by skončil také život Arca. 
Lesk a slávu předválečné éry se kavárně již nikdy nepodařilo 
navrátit. Dnes Arco patří pod správu Zařízení služeb 
pro ministerstvo vnitra a dál funguje jako restaurace. 
Dávného genia loci by tu člověk hledal marně. 
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„Kavárny bývaly  
 otevřeným  
 a liberálním prostorem.”

foto: archiv autora
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London Coffee Festival 2014

Daniel Kolský

Kávový svět  
v Londýně

Hlavní město Spojeného království je bezpochyby 

jedním z největších obchodních a kulturních center 

světa. I přes to, že káva není pro Británii zdaleka tak 

typická jako čaj a sendviče, sídlí v Londýně také jedna 

z největších celosvětových kávových burz a Britové tu 

každoročně pořádají věhlasný kávový festival, 

který letos přitáhl přes 22 000 návštěvníků.

Zatímco před několika lety byl London Coffee Festival lokální 
aktivitou kávových nadšenců, letošní ročník probíhal ve zcela 
jiném duchu. Kromě desítek vystavovatelů přilákala akce 
na počátku dubna také rekordní počet návštěvníků. Přesto, 
nebo možná právě proto, byl festival pro řadu z nich 
zklamáním. 

Akce se stala vskutku globální událostí. Mezinárodní 
festival se proměnil spíše v celosvětový kávový veletrh. Mezi 
vystavovateli překvapivě chyběla skupina nejlepších britských 
pražíren. Aby tak zájemce mohl jejich kávy ochutnat, musel 
festival opustit a vydat se do jedné z mnoha londýnských 
kaváren. To v daném kontextu nebylo vůbec 
na škodu. 

Tak trochu jiný Big Ben

Právě londýnské kavárny v tvrdém konkurenčním i skutečně 
multikulturním prostředí představují neuvěřitelné množství 
odlišných přístupů, kvality, tradice i designu. Podniky jsou 
často úzce zaměřeny na konkrétní návštěvníky, místní 
lokalitu či subkulturu. Za posledních několik let v Londýně 
vzniklo kaváren skutečně mnoho, ze široké nabídky vyberu 
dvě.

Kavárna nevšedně nazvaná Look mum no hands!  
(Dívej, mami, bez držení!) skvěle propojuje design 
s přístupem k městu i místní komunitě.  Setkávají se tu 
londýnští cyklisti a bicykloví nadšenci. Look mum no hands! 
nabízí vysoce kvalitní kávu a vzhledem k tematickému 
zaměření i příjemný interiér ‒ jednoduše zařízený prostor 
kavárny zútulňují kola a náhradní díly. Kromě kávy z lokální 
pražírny jsou v pravidelné nabídce denní polévky, 
skvělá hlavní jídla, dezerty a pivní speciály z produkce 
několika malých londýnských pivovarů. Přátelská až domácí 
atmosféra, spojená s možností opravit si kolo, z tohoto místa 
vytváří přirozený středobod, kde se po práci rádi setkáte 
s přáteli.

Odlišným typem kavárny (přestože i zde je přítomný motiv 
jízdního kola – bicykl vystavený ve výloze) je Prufrock 
Coffee. Najdete tady spojení kvalitní kávy z několika pražíren 
a prostoru určeného ke školení baristů. Tato kavárna 
od samého otevření nabízí nejvyšší úroveň přípravy káv 
i široký výběr kávového příslušenství. Káva z britských 
i zahraničních pražíren je doplněna o nabídku koláčů 
a sendvičů. 

Obě kavárny naznačují, že při návštěvě Londýna stojí za to 
věnovat čas kromě Big Benu, Trafalgarského náměstí a jiných 
tradičních památek také místnímu kavárenství. Půvabných 
a inspirativních podniků jako jsou Look mum no hands! 
či Prufrock najdete po celém městě desítky. Budete-li mít 
možnost do britské metropole zavítat, doporučuji vám 
vyhradit si dostatek času tyto kavárny objevovat a jaksepatří 
si užít jejich kouzlo. 

Prufrock–www.prufrockcoffee.com

23–25 Leather Lane, London, EC1N 7TE
  
Look mum no hands–www.lookmumnohands.com 
125–127 Mare St, London E8 3RH
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Ohlédnutí za soutěží Barista roku

Daniel Kolský

Coffee mode 
nejlepší české 
degustátorky kávy

Snem Zuzany Černé je jezdit po kávových farmách, 

povídat si s pěstiteli, kávu ochutnávat a nakupovat. 

Když si poprvé coby studentka speciální pedagogiky 

stoupla za barový pult mamacoffee na náměstí Jiřího 

z Poděbrad, asi by ji ani ve snu nenapadlo, že bude

za dva roky provozní Original Coffee v centru Prahy, 

stane se nejlepší degustátorkou kávy v Česku a vydá 

se na mezinárodní soutěž baristů do Melbourne.

 

Před několika dny ses vrátila z Austrálie, kde jsi 

v Melbourne reprezentovala ČR v degustování kávy. 

Jaké jsou tvé dojmy ze soutěže?

Úroveň soutěže byla stejná jako v Česku, což jen potvrzuje 
kvalitu naší soutěže. Co se ale české soutěži nevyrovná, 
je atmosféra. U nás se všichni známe, jsme kamarádi 
a navzájem si fandíme. V Melbourne byl každý sám za sebe. 
Všichni byli hodně uzavření a zaměření jen na soutěž.

Mají soutěže baristů nějaký zásadní význam?

Jestli třeba zajistí světový mír? Takhle zásadní význam nemají. 
Jedná se spíš o prestiž baristy a dobrý pocit. Také si naivně 
představuji, že když vyhraju mistrovství světa v cuptastingu 
(degustaci káv, pozn. red.), tak mi někdo nabídne práci snů.

Kdybys srovnala kavárny v ČR a Austrálii, je něco,

co ti přišlo jako podnětné a případně přenositelné

do ČR?

Moc bych si přála, aby jednou lidé u nás vypili aspoň
poloviční množství kávy, co se vypije v Austrálii. Tam každý
běžně denně vypije tři kávy v kavárně. Díky tomu je v nich
dost rušno. Za barem v jednu chvíli pracuje šest lidí a každý
má určenou roli. Přestože však mají neustále plno a pracují
pod obrovským tlakem, nikdy se mi nestalo, že by byli
nepříjemní, ani náznakem.

Jak hodnotíš vývoj kávové a kavárenské scény v ČR 

za poslední roky?

Za dva roky, co se kávě věnuji naplno, to šlo hodně nahoru. 
Neustále se otevírají nové podniky, ať už malé pražírny nebo 
kavárny, ve kterých se rozhodli připravovat výběrovou kávu 
a ne italskou směs. A trend zhruba posledního roku je 
experimentovat s evropskými pražírnami. I zákazníci se 
hodně změnili a začali se zajímat o to, jakou kávu pijí a jak si 
ji doma správně připravit.

Je velký rozdíl mezi prací baristy a provozní v kavárně?

Když je člověk baristou, připravuje kávu, servíruje dorty 
a stará se o lidi. Večer kavárnu zamkne a vypne svůj „kavárna 
mode“. Když pracuji jako barista, snažím se hodně soustředit 
na zákazníky a maximálně jim vyhovět tak, aby byli spokojení.

Jako provozní myslím na kavárnu bez přestání. Snažím se 
motivovat své zaměstnance, aby se soustředili na zákazníky 
a hlavně, aby všechny kávy, které připraví, byly stoprocentní.  

 Chystáš ve své kavárně nějaké novinky? 

Aktuálně jsme ukončili první soutěž na ilustrování zdi naší 
kavárny. Chci k tomu udělat malou vernisáž a pojmout 
to jako výstavu. Ilustrace u nás budou půl roku.  
Pak vyhlásíme další soutěž, staré malby odstraníme 
a přibudou zase nové. Vlastně je to galerie na zdi. 
Nás to začalo hodně bavit a doufáme, že to bude bavit i lidi. 
Co se týče nabídky káv, zhruba v červenci by měla přibýt 
skvělá Nikaragua a nové skvělé čaje od United Tea Drinkers. 
Je toho hodně, snažím se nabídku obměňovat a reagovat 
na to, co lidé chtějí.

Sama se věnuješ školení o kávě, výběru káv 

a provozování kavárny. Jaké máš další osobní plány?

Jelikož kávou dost žiju, jsou moje osobní plány vlastně trochu 
pracovní plány. Ráda bych do konce roku vyjela na kávové 
farmy a podívala se zblízka na zelenou kávu. V budoucnu 
bych chtěla jezdit po farmách, bavit se s pěstiteli o jejich 
kávách, ochutnávat je a nakupovat. Tahle pozice se jmenuje 
„green coffee buyer“ a není úplně jednoduché se k takovému 
zaměstnání dostat.
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Kávová země světa – Nikaragua

Daniel Kolský

Země sopek,  
jezer, kávy  
a rumu

Cestu lemují žlutavé lány náležející k místním farmám. 

V dálce lze vidět větrné elektrárny, na horizontu obrysy 

sopek, které jsou pro Nikaraguu tolik typické. 

Vedle aktivních vulkánů se rozprostírají nádherná 

jezera, oceány, ale i káva, prvotřídní cukrová třtina 

a rum. Tak lze stručně popsat Nikaraguu.

Ve srovnání se sousední Kostarikou a Panamou je Nikaragua 
vlivem diktátorského režimu více uzavřená přílivu mladých  
i starších Američanů, kteří se trvale nebo jen dočasně stěhují 
do Střední Ameriky. Oproti Panamě a Kostarice 
je v Nikaragui levněji a osobně jsme se přesvědčili, 
že také bezpečněji, pomineme-li nikaragujské hlavní město 
Managua. Turismus je v zemi navíc stále rozvinutý jen 
částečně, a tak se pro nás Nikaragua stala ideálním cílem.

V hlavním městě Managua se vzhledem k pověstné drobné 
kriminalitě nezdržujeme dlouho a vydáváme se co nejrychleji 
na sever: za kávou a k oceánu. Po necelých dvou hodinách 
cesty se ocitáme v Leónu, půvabném historickém městě. 
León Viejo (Starý León) se, ještě jako hlavní město Nikaraguy, 
kdysi rozkládal o 20 km východněji než León dnešní. 
Zničen byl na začátku 17. století několika zemětřeseními 
způsobenými výbuchem sopky. 

V současném Leónu, postaveném po roce 1610, vznikla první 
univerzita ve Střední Americe a bylo zde i centrum revoluce. 
Město odjakživa soupeřilo o svou pozici s Granadou, dalším 
významným nikaragujským městem. Tato vzájemná rivalita 
vedla ke kompromisnímu řešení: hlavním městem se nakonec 
stala Managua. Charakteristickou atmosféru centra Leónu 
vytváří typická koloniální architektura: nádherné paláce 
a domy s malebnými atrii a dvory. 

Leguána, či krevety?

Podél cesty postávají a posedávají kluci prodávající leguány. 
Zvířata nosí v ošatkách či je jen tak drží za ocas. „Chutná to 
jako kuře,“ popisuje místní mladík Silvio. Když se ptáme, 

jestli nejsou leguáni chránění, reaguje trochu překvapeně: 
„Fakt? Možná jo, hm, asi jo…“ Přesto se na trhu tito plazi 
prodávají zcela běžně. Na tržišti kupujeme i krevety, 
které si s přáteli chceme připravit k obědu. Snad delší 
procházka po rozpáleném městě či naše nepozornost 
u stánku a nedostatečná kontrola čerstvosti mořských plodů  
je příčinou strašlivého puchu, který se kuchyní vznáší, 
když krevety začínáme připravovat. Sám majitel hotýlku 
přichází zkontrolovat, zda je vše v pořádku, a se smíchem  
a rozhodným varováním nám tuto část menu rozmlouvá:  
„Jestli tohle sníte, umřete!“ Výtečná čerstvá ryba doplněná 
fazolemi s rýží a saláty pak vyhozené krevety zcela vynahradí.

Večer nás v baru překvapí zase číšnice – rum se objednává 
nikoli po panácích, ale zásadně po lahvích. Nejrozšířenější 
z místních rumů – Flor de Caña – je zkrátka až příliš levný 
na to, aby si člověk večer nedal s přáteli celou lahev.

Do hor za kávovými farmáři

Kolem pohraniční stráže projíždíme cestou stoupající  
tak ostře, že našemu autu chvílemi přestáváme důvěřovat. 
Můžeme ten kopec vůbec ještě vyjet? A co když uprostřed 
stoupání potkáme protijedoucí auto? Offroad s náhonem  
na všechna čtyři kola i na nejsilnější převod má tu a tam  
co dělat. Řidič celý zpocený je jen částečně schopen  
pozorovat kávové farmy rozeseté po divokých kopcích.  
Takové je cestování za nejlepšími kávami Nikaraguy.  
O několik chvil později nás již s úsměvem a ironickými 
vtipy zdraví jeden z desítky nejlepších zdejších farmářů.

Navštěvujeme i tzv. beneficio – podnik na zpracování kávy. 
Jedno z nejmodernějších „beneficií“ vlastní významná 
nikaragujská kávová rodina Meirischů. Právě zde vstupujeme 
do zcela odlišného světa – mnohaletá zkušenost skloubená 
s precizním přístupem ke kávě, moderní technologie, 
diskuse nad posledními novinkami v globálním kávovém 
světě. Degustační místnost a ochutnávka řady skutečně 
excelentních vzorků. 

Kofein a degustace těch nejlepších káv v nás vzbuzují  
až euforické stavy a my z beneficia odjíždíme zcela opojeni. 
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Kávové farmy ve Střední Americe byly v posledních letech 
silně zasaženy chorobou roja – kávovou rzí, která způsobuje 
usychání kávovníků. Na listech keře kávovníku se nejprve 
objeví zrzavé tečky skutečně připomínající rez, načež rostlina 
později celá zšedne. Vznikají tak rozsáhlé zóny mrtvých  
kávovníků. Farmáři k situaci přistupují různě. Někteří začnou 
být zcela apatičtí, jiní naopak inovují, hledají odolnější 
odrůdy či systematicky vysazují nové kávovníky. 

Znovuobjevený kaňon

Pokud vás zajímá něco docela jiného než káva, pak vězte, 
že Nikaragua je země zaslíbená surfařům a vyznavačům 
dobrodružného putování divokými krajinami. Dají se zde 
podniknout působivé treky na stále aktivní vulkány nebo 
do kaňonu Somoto. 

Česká geologická služba v čele s geologem Petrem Kyclem 
v roce 2003 a 2004 v kaňonu Somoto spolu s místními kolegy 
mapovala potenciální nebezpečí spojené se sopečnou činností 
a s rizikem bleskových záplav. V kaňonu s nejvyšším bodem 
až 180 metrů vysoký, stoupla v roce 1998 během hurikánu 

Mitch hladina řeky Rio Coco naráz téměř o 20 metrů. 
Ohromné množství vody valící se kaňonem, který má často 
šířku jen několika desítek metrů, tehdy zcela zničilo původní 
vesnici v těsné blízkosti koryta řeky. 

Geologové půvabný kaňon v rámci rozvojové pomoci 
zdokumentovali, a tak jej prakticky objevili pro veřejnost. 
Díky publicitě, kterou zprávy geologického týmu přinesly, 
se kaňon stal zcela novým turistickým cílem, což podnítilo 
vznik řady služeb a dalšího rozvoje celého okolí. Z města 
Somoto tak lze pohodlně vyrazit na půldenní výlet 
za objevováním dalších fantastických přírodních scenerií. 
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Hrabal na Palmovce

Daniel Kolský

Oslavy Hrabala 
aneb Sluncem 
zalitý výčep jsou 
nebesa v Libni

Na konci letošního března uplynulo sto let od narození 

jedné z nejvýraznějších postav české literatury 20. 

století – spisovatele Bohumila Hrabala. Toto jubileum 

bylo vhodnou příležitostí připomenout si jak okolnosti 

života této mimořádné osobnosti, tak osoby a místa, 

které jeho život a dílo ovlivnily.

V Praze k těmto místům patří především Libeň a Kobylisy, 
kde Hrabal žil od 50. let až do své smrti. Toto pražské 
předměstí se tak stalo, vedle Nymburku a lesní osady Kersko, 
neodmyslitelnou součástí spisovatelova díla. Jedním z hlavních 
center oslav právě proto byla Libeňská synagoga na Palmovce, 
stojící v těsné blízkosti legendárního Hrabalova bydliště 
v ulici Na Hrázi. Synagoga byla navíc ve druhé polovině 
20. století používaná jako sklad blízkého Divadla S. K. 
Neumanna, kde Hrabal působil jako kulisák a herec 
drob-ných rolí. Objekt má dodnes původní podobu.

Hrabalovy oslavy

Sdružení SERPENS, které v synagoze působí již 19 let, 
se trvale angažuje v prezentaci díla Bohumila Hrabala 
a okruhu těch, kdo se v jeho blízkosti v 50. a 60. letech 
pohybovali. Cílem sdružení je však především překračovat 
zažité hranice uměleckých oborů a realizovat divadelní, 
hudební a výtvarné projekty v netradičních prostorách. 
Oslavy Hrabalova jubilea sdružení zahájilo s předstihem. 
Od začátku minulého roku začalo ve spolupráci s Českými 
centry událost připomínat formou multimediálního 
představení Via Hrabal, které mělo hned v lednu loňského 
roku premiéru v Českém centru v Paříži. Od té doby se 
s úspěchem hrálo také v Amsterdamu, Varšavě, Mnichově, 
Benátkách, Salcburku, Poznani, Krakově a Stockholmu. 
Pro synagogu na Palmovce pak SERPENS připravilo 
multižánrovou přehlídku programů nazvanou Via Hrabal 
v Praze aneb Sluncem zalitý výčep jsou nebesa v Libni. 
 

Duracfilm a sdružení 8jinak! připravily cyklus projekcí filmů 
Hrabal na plátně ‒ přehlídku známějších i méně známých 
snímků natočených podle Hrabalových textů a dokumentů 
o jeho životě. Hlavní část tvořily dlouhometrážní filmy Jiřího 
Menzela ‒ Ostře sledované vlaky, Skřivánci na niti, Slavnosti 

sněženek a Postřižiny, krátkometrážní snímky ze souboru 
Perličky na dně a jednotlivě uváděné Sběrné surovosti a Fádní 

odpoledne, které se do souboru nevešly. Uvedeny byly také 
česko-francouzský snímek Příliš hlučná samota Věry Caïs 
a dva dokumenty ‒ Požehnaný prokletý básník Bohumil Hrabal 
Olgy Sommerové a nový snímek Olivera Maliny-Morgen-
sterna Bohumil Hrabal „Takže se stalo, že...“ .

Sdružení 8jinak! se kromě spolupráce na projektu Via Hrabal 
dlouhodobě věnuje oživení veřejného prostoru. Vedle spo-
lupořádání akcí v synagoze na Palmovce organizovalo Zažít 
Libeň jinak na Elsnicově náměstí a na pěší zóně Na Žertvách, 
koncerty ve stanici metra, piknik na ulici a rozproudilo 
společenskou debatu o budoucnosti Libně participativním 
projektem Palmovka jinak. Ten sdružení realizovalo 
s architekty, urbanisty, občany a politiky od podzimu 2013 
do jara 2014 a jeho výsledkem je podklad pro urbanistickou 
soutěž, která by Palmovce zajistila smysluplný a koncepční 
rozvoj. 

www.serpens.cz      www.duracfilm.cz      www.8jinak.cz
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Do kavárny na čaj 

David Grešák

Do kavárny na čaj

Přišlo jaro. Poznal jsem to okamžitě, jakmile jsem 

ráno otevřel okno. Záplava vůní nevybíravě zaútočila 

směrem od Petřína a prošla mnou jako roztok 

lakmusovým papírkem. Kromě radosti, že konečně 

skončilo pošmourné zimní období, vyvolal tento 

moment také nekontrolovatelnou reakci mých 

chuťových buněk, které si vůni rozkvetlých třešní 

neomylně spojily s dárdžilinským čajem.

Vzpomněl jsem si, že v kavárně na rohu inzerovali první jarní 
čaj v Praze (z Indie až do mého šálku).  Rychle jsem se oblékl 
a během chvilky se už probíral nápojovým lístkem. 
Zamířil jsem rovnou do sekce čajů a mezi vysokohorskými 
čaji z Himáláje našel svůj oblíbený Darjeeling first flush, 
dokonce z mé oblíbené zahrady Puttabong. První doušek byl 
přivítání s čajem, druhým jsem probádával chuť a třetí už byl 
čistá radost.  

Až teď jsem zvedl oči od své konvičky a setkal se s pobaveným 
úsměvem slečny od protějšího stolu, ležérně popíjející svou 
kávu z dripu. Jemně pozvedla svůj šálek v gestu přípitku 
a ještě více se usmála. Svět je krásné místo. 

Čajové sci-fi

Zdá se vám to nepravděpodobné, spíše jako sci-fi? Nemusí to 
tak úplně být. Čaj se proměnil v evropský nápoj, který není 
třeba nakupovat jen v exotických obchůdcích nebo popíjet 
ve ztemnělých čajovnách za doprovodu kouře z vodních dýmek.

Vznikla už poměrně početná poučená čajová veřejnost, 
která považuje kvalitní čaj za běžný denní nápoj a vyhledává 
místa, která dokážou zajímavý čajový sortiment nabídnout. 
Logicky se nabízí dát si čaj v některé z mnoha kaváren, 
které jsou rozeseté po městě. K životu se tak probouzí 
koncept kavárny jako místa, kde se setkávají nápoje všeho 
druhu, které spojuje kvalitní a výběrová chuť. 
Tajemství takové chuti spočívá nejen ve schopnosti čaj 
dobře vybrat, ale také v umění přípravy. Stejně jako u kávy.

Ne pytlíkům a nepoužitelným konvičkám

Čaje mají u kavárníků špatnou pověst. Připadají jim jako 
nápoje na přípravu složité, neodpovídající rušnému provozu 
kaváren. Mají je za meditativní nápoje, jež je potřeba pít 

v klidu a s rozvahou na speciálních místech. 
A pokud nemáte na uvedený rituál aspoň hodinu, 
není na něj možné ani pomyslet.

Za dvacet let, po která se přípravou a popíjením čaje 
zabývám, mohu zodpovědně říci, že nejdelší na přípravě čaje 
je čekání, než se uvaří voda. Každý čaj se dá připravit do 2–3 
minut a podávat tak, abyste neměli neustále pocit, že děláte 
něco špatně. Největší tajemství kvalitní přípravy čaje je 
v použitém nádobí. Na čajovém nádobí okamžitě poznáte, 
jestli ho vyráběl někdo, kdo pije čaj. Pokud holduje jiným 
nápojům nebo hůř, vnímá-li čajovou konvičku spíše jako 
výtvarný objekt, poznáte to hned podle toho, že nápoj 
z hubičky teče na všechny strany místo toho, aby v rovnoměr- 
ném proudu zamířil rovnou do středu šálku. 

Pokud má kavárník dostatek odvahy zavést do svého podniku 
kvalitní čaje, může být mile překvapen zájem svých hostů. 
Znamená to ovšem vysvobodit čaj z těsných nálevových sáčků 
a neforemných konviček. Čajová sekce se nemusí v nápojovém 
lístku krčit až na konci a opakovat evergreeny jako Earl grey 
nebo English breakfast. Velice populární jsou dnes třeba čaje 
zelené a mým tajným typem je zavést oolongy, polozelené 
čaje, které jsou oblíbené pro svou květovou a ovocnou chuť, 
jež se u některých může proměňovat až v oříškové nebo 
muškátové tóny. Pokud se zelená chuť někomu může zdát 
až příliš specifická, po dobrém oolongu získáte sympatie 
každého kavárenského hosta.

Takže nakonec nemusí být podnik, kde naproti sobě sedí 
milovník výběrové kávy a příznivec kvalitního čaje, až tak 
nepředstavitelný.

www.unitedteadrinkers.com
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Dny Jeruzaléma v Praze

Daniel Kolský

Dny Jeruzaléma  
v Praze

Druhý ročník unikátního festivalu tance, videoartu, 

hudby, filmu a kulinářského umění se letos v červnu 

odehrál v Praze na náplavce. Festival posiluje spo-

lupráci Prahy s Jeruzalémem a jejich vzájemné kulturní 

propojení. Zároveň je svým rozsahem, šíří záběru 

a žánrovou pestrostí zcela výjimečný. Jedná se o jedi-

nou reprezentativní a ucelenou přehlídku jeruzalémské 

kultury za hranicemi Izraele. 

Atmosféru ulic a trhů Jeruzaléma jste tak mohli okusit přímo 
v centru Prahy. Umělecké performance a vystoupení byly  
doplněny o trh s občerstvením v jeruzalémském stylu. 
Tradiční jídla, jako je hummus (cizrnová pasta),  
tzv. jeruzalémský mix nebo tradiční sladké a slané pečivo, 
byla připravována jeruzalémskými kuchaři, palestinským 
šéfkuchařem Kamelem Hashlomonem a jeho izraelským  
kolegou Ilanem Garousim ve spolupráci s pekárnou  

mamacoffee a koshefood.cz. Spojením arabských  
a židovských receptů doplněných o mnoho dalších vlivů 
přesně ukazují, jak pestrý Jeruzalém byl a je.  
Právě v Jeruzalémě se přirozeně potkávají a ovlivňují  
různé kuchyně, kultury i náboženství. 

Festival probíhal na kotvící lodi Tajemství a končil  
v rámci hudebního festivalu United Islands.  
Přímo na náplavce vystupovala kapela Black Betty se svou 
ikonickou zpěvačkou Ellou Daniel. Na lodi se odehrávaly 
afterparty izraelských VJs Mejadra eyes a DJ Bamya.  
V rámci festivalu se již pravidelně konaly přednášky týkající 
se literatury, jeruzalémské kuchyně či módy. Ve spolupráci  
s Tancem Praha se v taneční sekci představily tanečnice Einat 
Ganz, známá izraelská choreografka Iris Erez či tanečnice 
Noa Zuk, která ve své tvorbě analyzuje existující rituály  
a stereotypy. 

Na festival Dny Jeruzaléma v Praze navazuje výstava  
legendárního dokumentárního fotografa Davida Rubingera, 
který přivezl na Staroměstskou radnici výběr ze svých děl 
zobrazujících dramatické milníky v historii Izraele.  
Výstava na Staroměstské radnici potrvá do 24. července 2014.

foto: Matěj Kasal
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Aeropress – příprava kávy doma

Kateřina Slováková a Zuzana Černá/Cofee embasy

Aeropress
Příprava kávy, zejména pokud si pod ní představíme 

zalití dvou lžiček instantního prášku, může být poměrně 

nudná monotónní činnost. Jednou z výjimek, a naopak 

velmi zábavnou, je její příprava v aeropressu. 

Aeropress byl vynalezen v roce 2005 Američanem Adamem 
Adlerem, který vlastní desítky patentů, od těch složitých 
pro NASA až po létající disk frisbee. Adler byl nadšený 
milovník kávy, kterého jednoho rána údajně naštvalo, 
že má doma kávovar pouze pro přípravu 6‒8 šálků kávy, 
a začal vymýšlet, jak si připravit kávu v menším množství. 
Zkoumal výhody a nevýhody klasické překapávané kávy 
a frenchpressu a po roce testů a zkoušek přišel s hotovým 
prototypem aeropressu. Princip je obdobný jako v injekční 
stříkačce, vytvořením tlaku uvnitř tubusu se zkrátí čas 
přípravy (káva je hotová zhruba za 3 minuty), 
zároveň je použití přístroje velmi jednoduché.

Od roku 2005 se aeropressu prodalo přes milion kusů 
a jeho oblíbenost roste. Aeropress představuje ideální způsob 

pro domácí přípravu kávy. Je levný, skladný, lehký a díky 
plastové konstrukci prakticky nerozbitný. A hlavně se v něm 
dá udělat skvělá káva.

A co je na přípravě kávy v aeropressu zábavné? Je to právě 
fakt, že neexistuje žádný pevně daný postup. V aeropressu 
si lze přichystat malou silnou kávu vzdáleně připomínající 
espresso nebo plný hrnek filtrované kávy. Chcete kávu 
kyselejší, mocnější, nebo naopak sladší, zemitější? 
To vše se dá ovlivnit zvoleným postupem. U aeropressu 
neexistují žádná pravidla, kromě jediného – potřebujete 
kávová zrna a vodu, bez nich zatím nefunguje.

Každý barista, budeme-li tak nazývat i tisíce domácích 
nadšenců, kteří aeropress denně používají, má svůj oblíbený 
postup. Právě variabilita aeropressu, kdy se každé ráno cítíme 
jako malí chemici, je to, co nás na něm baví. V přípravě kávy 
v aeropressu se dokonce pořádá oficiální mistrovství světa. 
Všichni soutěžící dostanou stejná kávová zrna, a kdo z nich 
vytáhne pomocí aeropressu to nejlepší, vyhraje. V českém 
kole letošního ročníku bylo přes 20 soutěžících, budete příští 
rok mezi nimi?

Oblíbený recept Kateřiny:

Díky použití většího množství filtrů je káva jemnější, 
výsledná chuť závisí na použitých kávových zrnech, 
ale výsledek je s tímto receptem vždy lehký, sladký 
a s plným tělem. 
 
15 gramů čerstvě namleté kávy nahrubo
250 ml vody 90 °C
5 papírových filtrů

Prolijte filtry vodou. Postavte tubus na konvičku, 
nasypte kávu a zalijte ji 80 ml vody.  Promíchejte. 
Po 60 sekundách dolijte zbytek vody a za dalších 
45 sekund stlačte pístem.

Oblíbený postup Zuzany:

Díky větší gramáži a použití inverzní metody je káva silnější 
a chutí připomíná kávu z frenchpressu.

17 gramů čerstvě namleté kávy nahrubo
250 ml vody 93 °C
papírový filtr

Píst nasaďte do tubusu, obraťte o 180 stupňů. 
Nasypte kávu, zalijte ji 30 ml vody a promíchejte. 
Po 30 sekundách dolijte zbytek vody, po 45 sekundách 
nasaďte sítko s prolitým filtrem, nasaďte konvičku a obraťte. 
Zhruba 30 sekund pomalu stlačujte píst. 



Kateřina Zuzana




