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Úvodník
Milí čtenáři, máte před sebou třetí vydání Kavárenských novin,
na kterém jsme opět spolupracovali s Radiožurnálem. Listí na stromech
se začíná zbarvovat. Přichází sychravé počasí a čas, kdy raději než venku je někdy volné odpoledne lepší strávit v příjemné kavárně s novinami
a šálkem dobré kávy. Na etiopských plantážích ve stejnou dobu dozrávají kávové třešně. I letos jsme se proto rozhodli se do Etiopie vypravit
a zajistit vám od zdejších pěstitelů tu nejlepší kávu.
Před sedmi lety jsme touto dobou funěli do kopce nad městem Yirga
Cheffe v jižní Etiopii. Podél cesty, která má tak zrzavou barvu,
že by jí lišky mohly závidět, se rozprostíraly malé zahrady s kávovníky,
falešnými banánovníky a avokády. Město Yirga Cheffe leží přibližně
1800 m n.m. a má několik tisíc obyvatel. Okolní hory z něj dělají středobod údolí. Jeden den jsme se odtud vydali do kopců hledat místní školu
ve vesnici Koke. Postavili ji Člověk v tísni spolu s Junákem ze sbírky
Postavme školu v Africe.
Letos jsme se sem vrátili. Těsně po etiopském Novém roce, který vyšel
na 11. září, opět šplháme za farmáři z Koke. Předáváme fotky z předchozích cest a ptáme se na staré známé. Oni nám zase ukazují novou část
školy, kterou postavili díky příjmům z prodeje kávy. Setkáváme
se s jejich rodinami a dětmi, prohlížíme si kávové zahrady i zahrádky
a vyptáváme se, jak se daří jejich kávovníkům. Vše si fotíme a desítky
dětí z celého okolí pečlivě sledují každý náš pohyb, pokřikují „jů, jů“
a pořád se nám smějí.
Bude to trvat ještě několik měsíců, než se káva dostane až k nám
do pražírny, ale už teď se jí nemůžu dočkat. Než budete moci ochutnat,
co jsme pro vás vybrali, můžete si aspoň přečíst o etiopském kávovém
obřadu na str. 8.
Atmosféru z naší cesty vám budeme předávat také na Prague Coffee
Festivalu, který proběhne v Praze 15. a 16.listopadu, kde budete moci
ochutnat nejen etiopské, ale i další světové kávy. Více o letošním Prague
Coffee Festivalu se dočtete na str. 18.
Přeji vám krásný podzim.
Daniel Kolský
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Úvodní sloupek
Jan Pokorný

Ne v rádiu,
v rozhlase

sovětu soudruh Leonid Iljič Brežněv přijal dnes v Kremlu
mimořádného a zplnomocněného velvyslance Namibie…
–, sešli se nad ní šéfová, její zástupce a službu konající směnař.
Museli zajistit, aby se v textu nezměnilo ani písmenko.
Kapitalistické adidasky

Ten den bylo venku asi třicet stupňů. Vzduch se tetelil
horkem, klimatizace nebyla. Tenkrát jsem se vrátil po týdnu
z Jugoslávie. Přivezl jsem si bleděmodré trenky se třemi
pruhy po stranách – ano, pravé adidasky. Ideální do takového
počasí. Zvlášť pokud každý den dojíždíte do práce sedmdesát
kilometrů vlakem.
„Soudruhu Pokorný,“ slyším za sebou pevný hlas zástupkyně
šéfredaktora. Otočím se, pozdravím a sleduju, jak se její oči
nedokážou odtrhnout od mých trenýrek z téměř kapitalistické
ciziny.

Sedím v kavárně a piji dobré ristretto. Do práce to mám
přes ulici. Jmenuje se Balbínova a je tu pár pamětních
desek se jmény lidí, kteří při Pražském povstání před
sedmdesáti lety zemřeli při boji o rozhlas. I na průčelí
této kavárny visí vzpomínka:
ZDE PADL 5. KVĚTNA 1945 V HRDINNÉM BOJI O ČSL.
ROZHLAS PAVEL KOBLASA.

„Vy tu někde pracujete, že k nám chodíte tak často?“
ptá se mladičká servírka, když požádám o účet. „Ano, támhle
naproti v rádiu,“ ukazuji hlavou na vjezd do garáží Českého
rozhlasu na druhé straně ulice. Dívka se tím směrem otočí
a opáčí: „Aha, ne v rádiu, v rozhlase, že?“ Nechci se pouštět
do debaty o tom, že je to technicky totéž. Naši předci chtěli
mít všechno české a hledali tak správná pojmenování,
aby čeština netrpěla anglicismy, germanismy a jen
trochu rusismy.

„Snad je i vám jasné, že rozhlas je kromě jiného také
kulturní instituce. Nejen kolektivní propagandista, agitátor
a v neposlední řadě i kolektivní organizátor,“ pronesla tónem
lektorky marxismu-leninismu. Souhlasně kývám, ale to
evidentně nestačí. „Seberte se a jeďte se převléct do dlouhých
kalhot. V tomhle vás tu nechci vidět, nejste na plovárně!“
Bráním se, že to nebude tak snadné, protože dojíždím
z Hořovic, vlakem to trvá dvě hodiny a nejezdí moc často.
„Nevadí, zmizte odtud. Uděluju vám celodenní volno
na převlečení,“ oznámila soudružka zástupkyně
a informovala mé nadřízené, že už dnes nepřijdu.

„Víte co?“ povídám, „dám si ještě jednu kávu. Můžu si tady
dobít notebook?“ „Samozřejmě,“ přikývne servírka a odsune
v rohu vázu se sušenými květinami, za kterou se schovává
zásuvka. „Chcete heslo na wi-fi?“ ptá se ochotně. „Ani ne,
děkuju. Jen si udělám pár poznámek a půjdu,“ odmítám
nabídku, usrkávám druhé ristretto a dívám se na budovu,
za jejímiž okny sedí ti, kdo si říkají rozhlasáci.

„Chutnalo vám?“ vytrhne mě ze sentimentálních návratů
servírka. „Ano, děkuju moc. Teď už opravdu zaplatím
a půjdu do práce.“ „Já vím, do rádia,“ říká s úsměvem.
„Četla jsem si tu vaši příhodu přes rameno, omlouvám se.
Někdy mi musíte vyprávět o těch trenkách Adidas.
Myslím, že můj táta je ještě nosí na chalupě.“

Začátky eléva

Letos je to 30 let, co jsem pár dní po státnicích podepsal
svou první pracovní smlouvu. Po povinné vstupní lékařské
prohlídce u MUDr. Alexandry Horákové jsem šel poprvé
do práce – jako redaktor zpravodajské směny.
Bylo to zábavné. Chodil jsem do místnosti s dálnopisem,
který chrlil informace z ČTK, odtrhával metr papíru
se zprávami, sedal si s ním k psacímu stroj a zakládal
„dva tvrdé, tři měkké“ (tedy dva normální papíry A4,
tři průklepáky a mezi ně kopíráky). Z nabídky jsem pak
vybíral zprávy, které jsem upravoval a přepisoval tak,
aby se hlasateli dobře četly. To byla práce pro nás elévy
za 1850 Kčs měsíčně. Starší a prověřenější kolegové dostávali
jiné úkoly. Když z dálnopisu vylezla zpráva, která začínala
– generální tajemník Ústředního výboru Komunistické
strany Sovětského svazu a předseda prezidia Nejvyššího
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„Uděluju vám
celodenní volno
na převlečení.“
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foto: Khalil Baalbaki

Rekord 100 statečných
Daniel Kolský

Sto zajímavých hostů, 52 hodin nepřetržitého živého
vysílání z pražského Václavského náměstí – to byl
rozhlasový maraton Lucie Výborné a Jana Pokorného
100 statečných. Minulý rok se jako oslava 90. výročí
existence Českého rozhlasu tato akce konala poprvé.
Jmenovala se ovšem 90 statečných. Letos moderátoři
zpovídali o deset hostů víc.

Vysílání začalo v sobotu 8. června pět minut po patnácté
hodině a to rozhovorem Lucie Výborné se Zdeňkem
Svěrákem a skončilo v neděli v sedm hodin večer povídáním
s Janem Saudkem. Moderátoři se střídali po hostech, přičemž
každý rozhovor trval přibližně dvacet minut. Hovořili s herci,
novináři, psychology, lékaři, řidičem tramvaje, epidemiologem
či trenérem z fitness. Rozhovory se živě přenášely do vysílání
Radiožurnálu. Vedle toho je bylo možné sledovat on-line
na videostreamu. Pokud vám 100 statečných uniklo a rádi
byste si je poslechli, zabruste do on-line archivu ČRo.
Najdete tam kompletní záznam.

Další zajímavostí je, že všechny rozhovory byly okamžitě
přepisovány a za 24 hodin od posledního hosta vysílání vyšla
v nakladatelství Grada Kniha 100 statečných.
Přináší především stovku skvělých rozhovorů, které člověka
vtáhnou do témat, jimiž se hosté zabývají. Mimo to popisuje
pozadí a atmosféru celé akce – okamžiky, kdy moderátory
přepadla nezvladatelná únava nebo kdy naopak nemohli
usnout, kdy pociťovali vyčerpanost také technici a další lidé,
kteří se o přenos ve dne v noci starali, i úlevu a euforii, které
celý štáb po skončení vysílání zaplavily.
Dokázali to a dokážou to znovu.
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Rozhovor: Petr Král
Kryštof Eliáš

K životu potřebuji
mikrofon

že tu a tam u nás ve vysílání v prime time zazní třeba Radůza,
Zrní, Radim Hladík či Vladimír Mišík. Nejsou to úplně mainstreamové tituly, ale vysílání zkrátka musí být poskládané tak,
abychom zaujali většinu, měli prostor pro informace
a posluchače neodradili. Musíme to správně dávkovat.

Petr Král promlouvá k posluchačům od roku 1991.
Než nastoupil do rozhlasu, pracoval v soukromých

Přicházejí vám, stejně jako v soukromých rádiích,

rádiích jako generální či programový ředitel, hudební

nabídky od vydavatelství?

dramaturg i moderátor. Nabídku moderovat ranní

To tak musí být. Jediný, kdo tu hudbu vydává, jsou
vydavatelství. Vydavatelství nám vlastně pomáhají. Připravují
předvýběry toho, co vychází, a nabízejí to. V jejich zájmu je
pochopitelně protlačit silné kousky z alba, které se lidem líbí
– a my musíme hrát to, co se publiku líbí, nebo to, co neodmítne.
Často náš hudební výběr testujeme. Někdo nad tím
ohrnuje nos, ale nejde to dělat jinak. Musíte se určitého
kvalitního vzorku lidí zeptat, co té muzice, kterou hrajete,
říkají. Kdybych to měl řešit na základě intuice nebo toho,
co si s kolegyní řekneme, tak to fungovat nebude.

vysílání Radiožurnálu dostal v listopadu roku 2010.
Poprvé vysílal na Nový rok. Splnil se mu tak sen
o ideálním zaměstnání. V současnosti moderuje
Odpolední Radiožurnál. Na stejné stanici funguje
i jako hudební dramaturg.

Vyhovuje vám více práce moderátora,
nebo hudebního dramaturga?

To se úplně nedá srovnat. Mikrofonu se nechci vzdát.
Neodešel jsem od něj ani jako generální ředitel soukromého
rozhlasového domu. Je to věc, kterou k životu potřebuji.
Hudební dramaturgie mě zase vždy bavila a provokovala.

Kdo nakonec rozhodne, co se bude hrát?

Je to samozřejmě těžké, hrozně těžké. Pro posluchače
soukromé stanice je hlavní motivací k poslechu hudba.
Pro takové rádio platí, že si zjistí cílovou skupinu,
její oblíbenou hudbu či hudební žánry a na základě toho
sestaví program. Radiožurnál je zpravodajská stanice
a polovinu jejího programu tvoří aktuální informace.
Motivace pro získávání aktuálních informací však není stejná
jako u poslechu hudby. Pro informaci si jdou milovníci všech
hudebních stylů a člověk v tom musí nějak lavírovat.
Další věc je zadání. Musíte vybírat hudbu, která se bude líbit
co možná největší mase posluchačů. Může se však stát,
že i když člověk ví, že je některý hudební styl v současnosti
hodně populární, nesmí ho do programu zařadit, protože se
nehodí k formátu stanice.

Na mně a kolegyni Lucii Rosenauerové je, co dávat
do testu. Někdy novou hudbu zkoušíme ve vysílání v době,
kdy je nižší poslechovost. Základem jsou však testy. Na rozdíl
od předchozích kolegů nepracujeme s tím, co se líbí,
ale snažíme se posluchačům nabízet i to, co neodmítnou.
Časem se totiž může ukázat, že se určitá píseň začne líbit,
protože ji posluchači neodmítli. Při dalším měření zjistíme,
jestli to tak skutečně je. U Radiožunálu je trochu problém
s vnímáním muziky. Když posloucháte soukromou stanici,
tak ji posloucháte jako kulisu a nic od toho nečekáte. Ale Radiožurnál posloucháte soustředěněji, protože z něj vstřebáváte
zpravodajské informace. Soustředěné vnímání pak přetéká
i k muzice. V tu chvíli je to vnímání mnohem intenzivnější,
než u zvukové kulisy. I proto pracujeme s věcmi, které
posluchači neodmítají, protože potřebujeme aspoň nějak
rozumně plnit portfolio, abychom skladby zbytečně
neopakovali. To znamená, že Radiožurnál hraje asi 1400
skladeb, což je docela dost.

Podle jakého klíče tedy program sestavujete?

Jak byste popsal koloběh výběru hudby?

Rádiový trh začala formovat soukromá rádia a vyvinul
se v 90. letech. Abyste měli jako veřejnoprávní médium
úspěch, je třeba ve vysílání skloubit filozofii privátního
i veřejnoprávního sektoru. Vše musí být zastoupené
v rozumném poměru a střídat se tak, aby to vyhovovalo
co možná nejširšímu spektru publika. To znamená,
že Radiožurnál stojí na U2, R.E.M., Genesis... Nebojíme se
občas zahrát i písničky, které jsou náročnější. To znamená,

Když má vydavatelství něco nového, pošle nám nabídku.
Po konzultaci to testujeme a podle výsledků se rozhodneme,
zda nabídku přijmeme. Nemáme důvod vnucovat posluchačům to, na čem má někdo komerční zájem. Naším jediným
měřítkem je poslechovost a spokojenost příjemců vysílání.

Jak těžké je vybírat hudbu pro zpravodajské rádio?

Jak se posouvá role rozhlasu v digitální době
a jaká bude jeho budoucnost?
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Digitalizace je další krok vývoje. Lidé stále primárně
poslouchají rádio na vlnách, a pokud někdo poslouchá
na mobilu, tak na FM přijímači. Pomalu, ale jistě však
narůstá počet těch, kteří mají na mobilech aplikace, přes které
nás poslouchají. Drtivá většina nás ale stále přijímá klasicky
z tranzistoru.

Osobně jsem ale staromilec. Mám prostě rád tu krabičku
a v té krabičce booklet. Vyndat CD z obalu a dát je do
přehrávače je jeden z mých nejoblíbenějších rituálů.
Vím, že mnohým stačí k radosti si jen desku stáhnout
a pustit. Já prostě potřebuji CD se vším všudy.
Máte nějaký sen, něco, co byste chtěl zažít nebo dělat?

Chtěl bych, aby se mé děti živily tím, co je bude skutečně
bavit. To je asi můj největší sen.

A co v autě?

Kupodivu to vypadá, že tato základna také stále posiluje.
Tvoří už přibližně 40 procent posluchačů, což vůbec není
málo. Je to i tím, že Zelená vlna je stále nejlepším dopravním
zpravodajstvím. Má tradici. Konkurence se nám toto prvenství
snaží ukrást. A když tvrdí, že nejlepší jsou oni, tak prostě
nemají pravdu.

Káva, čaj, pivo, nebo víno?

Káva, to je jasné. Má manželka strávila několik let života
v Itálii, odtud si přivezla zdejší stravovací návyky.
Mimo ně i moka konvičku. Rádi si kupujeme kvalitní kávu.
Nebráním se pivu ani vínu. Kdybych si měl vybrat mezi pivem
a vínem, zvolím spíš víno. Když bych si měl vybrat z piv,
tak beru plzeňskou dvanáctku. Káva u mě ale jednoznačně
vyhrává. Bez ní to prostě nejde. Jedeme tu na ní v rozhlase
všichni. Nedá se bez ní existovat. Už jsem dokonce dospěl
do vrcholné fáze, a jsem za to rád, že piji jen klasická malá
espressa bez mléka i cukru.

Používáte ještě někdy CD?

Vydavatelství už dnes CD posílají spíše výjimečně.
Většinou nám jen do e-mailu přijde link na stažení písně
či celého alba. Tak se k nám snadno a rychle dostává hudba
ve vysoké kvalitě, což je pro rozhlasové účely dostačující.
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Zahraniční zpravodajové: Etiopský kávový obřad
Robert Mikoláš

Hybná síla
etiopské kávy

„Podobných názorů je opravdu méně. Musíme se takto
scházet dál a vše si vyříkat. A hlavně přesvědčit,“ přidává
se matka chlapce, který se pohybuje jen o berlích. Setkání
sousedů se účastní i se svou maminkou, aby i ostatní viděli,
že v něm žádný ďábel nesídlí. „Také jsem těmhle pověrám
věřila, ale pak jsem na vlastní oči viděla, jak léky jednomu
postiženému dítěti epileptikovi pomohly a jak se jeho stav
postupně zlepšoval. Je stejný jako já, jako ty, žádné nadpřirozené síly ho neovládají,“ přidává se další žena a její okolí
přitakává.

Byl jednou jeden etiopský pastevec koz, který delší čas
pozoroval své stádo spásající keře s červenými plody.
Zvířata totiž poté bývala nebývale čilá a bujná.
Proto také ochutnal a okamžitě pocítil silný příliv
energie. Později se o své tajemství podělil s mnichy,
kteří následně začali z kávových bobulí vařit nápoj

Diskuse však pokračuje a každý dostává šálek kávy, která
se právě dovařila. Její vůně prostupuje celým prostranstvím
a k tomu ji ještě umocňují různé vonné esence, jež paní domu
nasypala na žhavé uhlíky. „Rozhodla jsem se pořádat kávové
obřady, protože sama mám postiženého chlapce. Proto jsem
také přijala nabídku pomoci od organizace Light for the
World, která mi pomohla se synovou léčbou.
Platila mu léky a díky ní jsme opravdu začali žít. Tak jsem
si řekla, že je řada na mně, a proto už dva roky organizuji
setkání, která naši komunitu mění k lepšímu,“ vysvětluje
šestadvacetiletá Bogalech Chifa.

pomáhající zahánět únavu při nekonečných nočních
modlitbách. Přesně tohle říká jedna z legend o původu
jednoho z nejoblíbenějších nápojů na světě. Dnes etiopská
káva pomáhá odstraňovat staleté předsudky a vrací
do života postižené děti.

Před malým, namodro natřeným domkem probíhá velké
vítání. Ženy, muži i děti se zdraví a objímají, jejich tváře jsou
ozářené a odevšad se ozývá smích. Krátce nato už usedají
na připravené židle a lavice, paní domu pak na malou,
ovšem veledůležitou stoličku. Právě ta je totiž určena
hostitelce, která pro všechny pozvané připravuje kávový obřad.
Však už se také z velké kameninové konvice stojící
na žhavém dřevěném uhlí pěkně kouří. Slavnostní setkání
pořádané vždy jednou za měsíc může začít.

Právě černá káva, jejíž pravlastí je mimochodem právě
Etiopie, je v této zemi vskutku nejrozšířenějším nápojem
a automaticky jí dostanete při každé návštěvě. Kromě toho,
že povzbuzuje srdeční činnost, přispívá i k nastolení
co možná nejpřátelštější atmosféry. V tomto případě i boří
zakořeněné předsudky.

Vymítání pověr

Jedna z žen se ujme slova a vyzývá všechny přítomné,
aby se nebáli a nestyděli říci vlastní názor a hlavně aby se bez
obav svěřili se vším, co je trápí. Hlavně pak s projevy diskriminace, se kterými se setkali za uplynulých třicet dní.
„Většina vesničanů je přesvědčena, že epilepsie je dílem ďábla
a dítě epileptik je posedlé zlými duchy. Proto se od nich drží
co nejdále, bojí se totiž, že by na ně mohl ďábel přeskočit
nebo je uhranout,“ vypráví své zkušenosti matka mladé
epileptičky.

Zázrak s vůní zázvoru

Kousek od našeho „kávového“ shromáždění si několik
chlapců a děvčat hraje na plácku před jednou z chatrčí.
Soutěží o to, kdo bude nejrychlejší, a ze všech stran je slyšet
povzbuzování, radostný křik i smích. Pod košatým
mangovníkem se spolu s ostatními prohání i šestiletá
Yenenesh, která se prakticky neustále drží za ruku s o rok
starší kamarádkou. Při pohledu na její rozzářenou tvář se
tak ani nechce věřit, co všechno už zažila. Brzy po narození
přišla o matku, otce už neměla a navíc v necelých třech letech
oslepla.

Předsudky jsou, zejména pak na etiopském venkově,
stále všudypřítomné. Díky kávovým obřadům, kterých se
účastní i právníci či policisté a nechybí na nich ani největší
autority v obci včetně kněží, se nicméně názory obyvatel
na osoby s různým postižením mění. Lidí, podle kterých by
například slepé děti neměly vůbec opouštět dům, či dokonce
pro ně určené špinavé a nehostinné pokoje připomínající
spíše vězeňské kobky, postupně ubývá.

„U nás, v etiopské ortodoxní církvi je populární tradice
nařezávání obočí. U Yenenesh se však tento rituál nepovedl,
obě oči se jí silně zanítily a ona přestala vidět,“ vysvětluje její
otčím. Tehdy se také poprvé setkala s o rok starší Suzi,
dcerou sousedů. Měla štěstí, v Etiopii je totiž stále rozšířeným
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zvykem nepouštět postižené děti vůbec ven z domu,
aby je jiní neviděli, protože věří, že jde o ďáblovo dílo.
Obě dívky od té doby vyrůstaly spolu, jejich hry ale byly
velmi omezené. Malá Yenenesh si přesto Suzi, vlastně jedinou
kamarádku, zamilovala, přestože ji nikdy neviděla.
Krátce po pátých narozeninách se stal zázrak. A to i díky
kávovému obřadu, kterého se její náhradní rodiče zúčastnili.
Nešťastný osud přítomné tak zaujal, že o něm informovali
jednu z humanitárních organizací, a ta dívce poslala peníze
na nákladnou operaci očí.

Mezitím dnešní kávový obřad končí a všichni se už těší
na další, na který prý zase přijde o něco více rodičů
se svými postiženými dětmi.
ZÁPISNÍK ZAHRANIČNÍCH ZPRAVODAJŮ

Další příběhy, nejen od Roberta Mikoláše, si můžete
poslechnout v Zápisníku zahraničních zpravodajů –
jedinečném rozhlasovém magazínu, který nemá v českém
rozhlasovém éteru obdoby. Nabízí nové pohledy na známé
dějiny, nezapomenutelné příhody i obdivuhodné osudy
ze všech koutů naší planety.

„Když jsem byla slepá, hrozně jsem se styděla. Ostatní se mi
posmívali a nadávali, až na Suzi. Cítila jsem se zahanbeně.
Když mi ale doktoři vrátili zrak, bylo to skvělé. Všechno jsem
viděla a i děti mi najednou začaly říkat, jak jsem krásná,“
odpovídá stydlivě, zatímco doslova drtí ruku své nejlepší
kamarádky. Suzi ji uklidňuje a několikrát políbí.
Kamarádky na život a na smrt, které si už plánují i společnou
budoucnost. „Chceme učit,“ zvolají společně a odběhnou.

KAŽDOU NEDĚLI OD 09:00 | radiozurnal.cz
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Ze zákulisí: zvukař Jan Pokorný ml.
Kryštof Eliáš

Optimód Jana
Pokorného
Jan Pokorný ml. sedí v Českém rozhlase za mixážním
pultem už osm let. Svět rozhlasu jej přitahoval
již od dětství. Zvukař by podle něj neměl být nervóza
a měl by zvládat řešit krizové situace.

Jaký je váš největší rozhlasový zážitek?

Jak jste se dostal k rozhlasu?

Nejsilnějším zážitkem pro mě bylo, když jsem si poprvé
sedl sám k pultu. Tři měsíce mě zaučoval Jirka Pochvalský.
Díval jsem se na něj, a pak si to pod jeho dozorem zkoušel.
Poprvé jsem pracoval sám na noční směně. Byly to slušné
nervy. Trvalo asi měsíc, než jsem se přestal stresovat.
Silné prožitky nyní mívám, když se něco nepovede.
Třeba když se zblázní stůl nebo software, když se něco sekne
a musí se rychle přehodit CD nebo moderátor. Už se mi taky
stalo, že systém sám pustil místo moderátora písničku.
Baví mě takové situace řešit, protože mě to dostává do varu.

Můj táta v rozhlasu pracuje už 30 let. Rádio mě tak vždycky
zajímalo. Už od dětství. Dřív jsem si myslel, že se budu
závodně věnovat volejbalu, tak jsem šel studovat sportovní
gymnázium. Zvukařina ale vyhrála. Čtyři roky jsem každý
víkend dělal DJ. Když se pak uvolnilo místo zvukaře,
šel jsem na pohovor a vyšlo to.
Jaká je vaše cesta rozhlasem?

Začal jsem jako zvukař. Jediné, co se od té doby změnilo,
je, že druhým rokem pravidelně vysílám Ranní Radiožurnál.
Také jsem začal pro Radiožurnál namlouvat anonce
a reklamy. To je ještě takový bonus k mému oblíbenému
zvukařství.

Co vám v poslední době udělalo největší radost?

Že jsem se vrátil ke hraní volejbalu.
Pivo, víno, káva, nebo čaj?

Co obnáší práce zvukaře v rozhlasu?

Káva vůbec, čaj jenom, když mě bolí v krku. Jsem docela
fanoušek fotbalu, k tomu víno nepatří. Když jdu však někam
na večeři, tak si víno dám rád.

Ráno přicházím v půl páté. Máme poradu s editorem,
moderátorem a zprávaři. V pět začínají zprávy a s nimi i celý
vysílací blok. Míchám písničky, mikrofony, telefony,
reportáže, zprávy, zelené vlny, zkrátka všechny zvuky.
Starám se o to, aby měl posluchač příjemný pocit z poslechu.
Na konci vše dolaďuje optimód (modulační procesor) tak,
aby všechny zvuky byly stejně nahlas.
Existuje nějaký speciální formát pořadu, který byste
chtěl vyzkoušet?

V tuto chvíli jsem maximálně spokojený. Baví mě dělat ta
ranní vysílání. Jsou hodně dynamická. Pořád se něco děje
a člověk nemá čas ani si zajít na cigárko. Dřív, když jsem
ještě vysílal celodenní nebo noční služby, mě hodně bavily
sportovní přenosy.
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Nový pořad 60 minut: Vladimír Kroc
Kryštof Eliáš

Nikdy nevíte,
jak to skončí

znovu navázat. Často respondenty sháníme na poslední
chvíli. Je to adrenalin. Nikdy nevíte, jak to skončí a jestli
budete mít všechny hosty. Jednou se nám stalo, že jsme
se respondentovi, se kterým jsme měli domluvený rozhovor,
nemohli z vysílání dovolat. Editorka však pohotově zavolala
jinému odborníkovi. Zeptala se ho, jestli může hned mluvit.
On řekl jen „Dobře“ a šel rovnou do éteru. Při tom množství
témat a hostů je jasné, že při vysílání k něčemu nečekanému
dojde. Posluchač mnohdy ani nepozná, že je něco jinak,
než jsme plánovali.

Vladimír Kroc do Českého rozhlasu nastoupil před 25
lety a začínal jako parlamentní zpravodaj. Nyní spolu
s Veronikou Sedláčkovou moderuje nový publicistický
pořad Radiožurnálu – Šedesát minut, který je unikátní
nejen svým obsahem, ale i délkou. Vysílání Šedesáti
minut podle něj bývá často napínavé, takže ani nemá

Je někdo, s kým byste v některém z pořadů rád hovořil

šanci se při práci nudit.

a ještě k tomu nebyla příležitost?

Tu práci dělám tak dlouho, že jsem už skoro s každým,
s kým jsem chtěl, mluvil. Vždy se snažíme získat někoho,
kdo je aktérem dané události nebo se o tu situaci zajímá
a dokáže o tom promluvit hlubším analytickým způsobem.
Baví mě povídat si s opravdovými osobnostmi. V člověku
se mísí radost s pokorou.

Čím je pořad Šedesát minut výjimečný?

Pět dnů v týdnu se snažíme do jedné hodiny dostat vše
podstatné, co se za den událo. Vysíláme reportáže, rozhovory,
duely a názory posluchačů. Rád přiznávám, že mě to opravdu
baví. Podle ohlasů vyžaduje Šedesátka soustředěný poslech.
Jako kulisa hodinová publicistika neobstojí.

Existuje formát, ne zcela tradiční, který by vás lákalo
připravovat a vysílat?

Na Dvojce existuje pořad, který se jmenuje Jak to vidí,
a to je zcela unikátní záležitost. Vysílá se mezi půl devátou
a devátou. Hosté bývají intelektuální giganty. Bavilo mě
ho dělat a rád bych se k němu jednou vrátil.

Čím se liší od pořadu Stalo se dnes,
který Šedesát minut nahradil?

Máme větší prostor události rozebrat. V pořadu Stalo se dnes
jsme se často pokoušeli říct všechno k tématu během tří
minut. A to většinou při vší snaze nejde. Ani v nové podobě
večerní publicistiky se sice nemůžeme jednomu tématu
věnovat dvacet minut, ale prostoru je mnohem víc.

Nevěnujete se ale jen pořadu Šedesát minut.
Na čem mimo něj v Radiožurnálu pracujete?

Týden dělám Večerní Radiožurnál a týden Šedesát minut.
Ve Večerním Radiožurnálu mě těší předpůlnoční rozhovory.
Zvu si lidi, kteří většinou nejsou obecně známí, ale obvykle
o to zajímavější. Někdy se podaří, že se naladíme do stejné
tóniny, odložím připravené otázky a prostě si povídáme.
Ptám se na to, co mě skutečně zajímá, a cítím, že hosta
rozhovor baví. Věřím, že to pozná i posluchač.
To je to, co mě u mikrofonu drží.

Jakou pořad vyžaduje přípravu,
kolik lidí na něm pracuje?

Základní tým tvoří tři lidé – editor, produkční a moderátor,
pracuje na tom ale v podstatě celé zpravodajství. Máme za
sebou kompletní rozhlasovou „armádu“. Každý den začínáme
ve dvě poradou, kde se dohodneme, na co se zaměříme.
Často se však večer ještě něco přihodí, takže připravený scénář
na poslední chvíli celý měníme a sháníme lidi, kteří nám
k novému tématu budou ochotni něco říct. V tom je to docela
dobrodružné, takže člověk se rozhodně nenudí.

Šedesát minut / pondělí–pátek 21:00

Bývá těžké do vysílání sehnat ty správné hosty?

Když jde o citlivé téma, tak o tom lidi vůbec nechtějí mluvit,
a to bývá problém. Naštěstí je spíš výjimka. Mám radost,
že jsou hosté čím dál častěji ochotni přijít přímo
do studia, popřípadě za nimi posíláme přenosový vůz.
Je to komfortnější poslech než telefonáty. Hned při premiéře
jsme měli mluvit s ministrem zemědělství Marianem
Jurečkou a on nám hned v úvodu telefonátu vypadl.
To jsou horké chvíle, ale nakonec se nám podařilo spojení
-14-

„Máme za sebou
kompletní
armádu.“
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foto: David Kumermann

Recept s příběhem
Michaela van Erne

Speculaaskoekjesmandlové sušenky
Postup:

Připravte si dvě misky. V první z nich smíchejte máslo
s cukrem a lžičkou soli. Přidejte lžíci mléka a důkladně
promíchejte. Ve druhé spojte mouku s práškem do pečiva
a perníkovým práškem. Obě směsi pak promíchejte v jedné
míse. Tím vytvoříte základ – těsto, které necháte odstát.
Stačí pět hodin, ale pokud máte časovou rezervu a pečete
s předstihem, pak ho můžete nechat uležet celý den.
Poté těsto rozválejte a vytvarujte sušenky. Buď pomocí
vykrajovacích forem nebo vlastní fantazie. Té se nikdy meze
nekladou. Sušenky rozložte na vymaštěný plech a posypte
drcenými mandlemi. Pečte je přibližně 25 minut při teplotě
210 °C. Dobrou chuť!

Podělit se s vámi o své oblíbené recepty je pro mě
kapitální výzvou. Cestu do kuchyně jsem si klestila
nedostupným terénem bytové jednotky s dispozičním
řešením 3+1. Ostatní členové rodiny ji zatarasili otevřenou kritikou mého gastronomického potenciálu. Není
divu. Spočíval v neestetické manipulaci se svačinovým
arzenálem. V matlání dřevorubeckých krajíců chleba
sádlem, paštikou a kremžskou hořčicí vyšperkovanou
čtyřmi kolečky řezané cibule. Vrcholem kuchařského
umění pro mě byla kláda masa s hutnou přílohou.
Teprve dlouhodobý pobyt v Nizozemsku ulevil jak jim,
tak mému podezření, že ze mě Rettigová nikdy nebude.

Můj manžel, který tyto sušenky nazývá „mandl“ šušenkami,
jich sní na posezení tolik, až trnu, že pukne. Zřejmě si vynahrazuje hubená léta v Nizozemsku. Tamní hospodyňky
skladovaly sušenky v pohledných dózách. Ty otevíraly jen při
slavnostních příležitostech. Návštěvě ceremoniálně nabídly
jeden sladký výtvor, zaklaply dózy a učinily hostovým
choutkám utrum.

Mohla být. Jedinou překážkou v éterickém rozpuku se
stala propanbutanová tlaková láhev. Bez ní jsem neuvařila. V začátcích jsme s manželem bydleli ve srubu
a ctili prototyp pionýrského života. Neodmyslitelná
byla častá urgence správce oblasti stran promptní
výměny ohřevného zdroje, neboť na studené plotně se
špatně kulinařilo. Často jsem si za správcem sprintem
odskočila od skomírajícího sporáku v zástěře, s umat-

Srdečně vám přeji, aby byla vaše laskavá pohostinnost
bezbřehá a z kuchyně voněla láska. Láska je vším a všude.
Má také podobu nejvoňavějšího koření života.

lanýma rukama i dekoltem a divokými vlasy nesoucími
stopy různých zbytků použitých surovin.
Jak správně odhadujete, pro vás, kteří si s gastronomií
od pradávna tykáte, bude náročnost přípravy receptu
z nizozemské kuchyně triviální záležitostí.

Moderátorku Michaelu van Erne můžete slyšet každou
sobotu a neděli od 14:00 do 18:00 ve Víkendovém
Radiožurnálu. Poslechněte si víkendové odpoledne plné
událostí, zajímavostí a pozvánek.

recept:
150 g másla
125 g hnědého cukru
1 lžička soli
10 g perníkového prášku
200 g hladké mouky
1/2 prášku do pečiva
1 lžíce mléka
50 g drcených mandlí
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foto: Veronika Vacková

40 let Zelené vlny: Jan Říha
Daniel Kolský

40 let Zelené vlny

Jak velká je redakce Zelené vlny?

Redaktoři Zelené vlny pracují 24 hodin denně. Tři lidé
se střídají ve studiu v Praze, tři v Ostravě v NDIC, ve špičkách
na Radiožurnálu vysílají oba současně. Pro pražské vysílání
máme navíc redaktora v Dopravním infocentru v Praze (DIC)
a vedle toho dva terénní redaktory na skútrech, kteří jsou
schopni skrze vysílačku živě vstoupit do vysílání a ověřovat
informace přímo na silnicích a dálnicích.

Každý řidič zná ten pocit, když stojí někde
v dopravní zácpě a marně se snaží zjistit, co se děje.
Pak si vzpomene na Zelenou vlnu a kvapně ladí
Radiožurnál. Zelená vlna je v současnosti nejrozsáhlejší
dopravní zpravodajství v České republice. O tom,
jak Zelená vlna funguje, jsme si povídali s jejím

V čem je Zelená vlna jiná než běžná dopravní

šéfem Janem Říhou.

zpravodajství?

Unikátní na Zelené vlně je, že kromě nejširšího množství dat,
která máme k dispozici, jsme i úzce provázáni s vysíláním
Radiožurnálu. Když například uzavřou policisté dálnici,
vstupujeme do vysílání okamžitě, nejen v plánovaných
časech. Personál ve studiu nám pak například řekne „za dvě
minuty končí písnička, jdeš“. Máme předem jasně stanovené,
které informace jsou důležité – odvíjí se to zpravidla podle
počtu řidičů, kterých se to týká a důležitosti dané komunikace. Vysíláme tak především o důležitých dopravních
tazích. Naším úkolem je jednak tu informaci zprostředkovat, a jednak řidičům nabídnout alternativní řešení,
jak se ze svízelných situací dostat. Nejde nám o to, abychom
byli „černá kronika“, která hlásí tragické nehody.
Naše role spočívá především v zajištění plynulosti dopravy
a upozorňování na případná nebezpečí a překážky.

Jaké byly začátky Zelené vlny?

Měl jsem to štěstí, že jsem byl u vysílání motoristického
pořadu Pozor, zákruta! a dalších tematicky podobných
pořadů. V 90. letech jsme se rozhodli, že už chceme dělat
dopravu pořádně. Porozhlédli jsme se po Evropě, inspirovali
se Německem a začali aktivně budovat systém dopravních
zpravodajů. Dnes jich máme téměř devět tisíc, aktivních je
pět tisíc. Představují pro nás velice důležitý zdroj informací.
Jaké zdroje informací jste používali dříve?

Původně jsme kromě dopravních informací vysílali také
údaje o čekacích dobách na hraničních přechodech, což nám
chodilo dálnopisem. Vedle dálnopisu a faxu jsme informace
získávali od policie, která s námi seděla v Dykově ulici,
kde jsme dříve sídlili.

Jak vnímáte rozvoj technologií? Jakým směrem
se budou ve vašem oboru vyvíjet? Myslíte, že bude

Odkud informace čerpáte nyní – po čtyřiceti letech?

v budoucnu potřeba dopravních zpravodajů, nebo je

Dnes vysíláme 24 hodin denně, máme svého zpravodaje
v Národním dopravním informačním centru (NDIC)
a spolupracujeme s dalšími dopravními specialisty. Disponujeme všemi myslitelnými zdroji informací (spolupracujeme
s policií, používáme vrtulník apod.). Pracujeme se systémem
Trafic news, jenž kombinuje umístění do mapy, text i zvuk.
Zpracováváme jím například novinku, kterou nám zavolá
některý z našich zpravodajů. Díky Trafic news máme během
několika minut hotovou podrobnou zprávu. Jednotlivé zprávy
pak získávají označení podle významu situace.

nahradí kamery?

Dnes existují plně automatické systémy a čidla, mýtné brány
i řada dalších technologií, jež dovolují sledovat proud
dopravy. Právě mýtné brány umožňují udržovat si přehled
o průjezdu kamionů po dálnici. Tyto informace sbírá NDIC
a my je pak používáme. Existují i GSM karty, jejichž pohyb
v autech sleduje systém RODOS Vysoké školy báňské.
Programy automatického sledování pohybů aut rozhodně
čeká další vývoj a automatizace. Kamery jsou důležité,
ale není to všelék, protože nikdy vše nevidí. Zároveň více
kamer znamená více analýz. Podle mě i v budoucnu
budeme skládat mozaiku informací z technologických zdrojů
a od zpravodajů.
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Naší výhodou je, že máme i motoristickou část redakce,
která pro Radiožurnál vyrábí pořady, příspěvky a reportáže
o motorismu. V rámci vysílání Zelené vlny například
připomínáme i používání „zipu“, který při správném
používání zrychluje dopravu před zúženími. Když někdo jede
v protisměru po dálnici, okamžitě to vysíláme jako urgentní
zprávu. Z preventivních důvodů zařazujeme i osvětu typu:
Za minulý týden na silnicích zbytečně zahynulo několik lidí.
O vzdělávání a osvětu se v rámci možností snažíme
v motoristickém i dopravním vysílání.

Myslíte si, že se budou využívat i drony?

Zažíváme velký boom webů, kde je možné v reálném čase
sledovat obraz týkající se například počasí. Drony mohou
skvěle fungovat, právě protože mají výborný přehled o situaci
a mohou ukázat širší souvislosti.
Vnímáte nějaké změny v celkovém chování řidičů?

Většina lidí se na silnicích chová zodpovědně a chce se
bezpečně dostat z bodu A do bodu B. Řidiči více pouští
a jsou tolerantnější než dříve. O to víc jsou pak vidět případy,
kdy člověk na silnicích potkává „magory“, kteří často způsobí
úplně nesmyslnou nehodu, protože dělají myšky,
nebo se chtějí někam za každou cenu vecpat.
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Prague Coffee Festival
Markéta Marešová

Prague Coffee
Festival 2014
Warm up

Kulturní program Prague Coffee Festivalu má v letošním roce
speciální předvoj v podobě promítání dokumentárního filmu
A Film About Coffee o výběrové kávě z pohledu farmářů,
pražičů a baristů, které proběhlo 5. a 14. listopadu
v pražském kině Atlas.

Mezinárodní den kávy připadá na 1. října. Tento den
zároveň tradičně otevírá podzimní období, nesoucí se
v duchu oslav kávové kultury a všeho, co s ní souvisí.
Tyto oslavy letos vyvrcholí druhý listopadový víkend
v hale č. 40 v Pražské tržnici v Holešovicích třetím
ročníkem Prague Coffee Festivalu.

Prague Coffee Festival 2014

Prague Coffee Festival vznikl v roce 2012 s myšlenkou
podpořit kávovou kulturu a umožnit setkání všech, které káva
zajímá.V posledních letech si káva, především pak výběrová
káva a její kvalitní příprava, získává čím dál tím větší
pozornost veřejnosti. Organizátoři festivalu se proto rozhodli
kávovým nadšencům v letošním roce zprostředkovat
dvojnásobné množství kávových vjemů a degustacemi,
prezentacemi kaváren a pražíren, workshopy, přednáškami,
setkáními se zahraničními hosty i kulturním programem
naplnili oba víkendové dny.

15. a 16. listopadu
10.00–18.00
Hala č. 40 v Pražské tržnici v Holešovicích
www.coffeefest.cz
/PragueCoffeeFestival
twitter/Prague_coffee

Ochutnávání

Program je skutečně nabitý. Na dvou espresso barech a dvou
barech alternativních kávových metod se po celé dva dny
budou připravovat kávy ze zajímavých českých i zahraničních
pražíren, jež budou mít návštěvníci možnost také ochutnat
v rámci cuppingů. Ve vlastní přípravě alternativních kávových
metod se pak zájemci procvičí na workshopech.
Přednášky a diskuse

Cyklus přednášek odstartuje Ralf Rüller z berlínské pražírny
The Barn výkladem o základech pražení a zařízení pražírny.
O výběrové kávě a její kvalitě bude hovořit Morten Wennersgaard ze společnosti Nordic Approach, která se zaměřuje
na transparentní obchodování se zelenou kávou. Na téma
obchodu – Direct trade a Fair trade –, soutěže a mezinárodních kávových aukcí Cup of Excellence bude zaměřena
diskuse tří předních českých pražíren. O své zkušenosti
s kávovou kulturou v sedmi evropských zemích se podělí
projekt European Coffee Trip a prostor bude věnován i úzce
vymezeným tématům spojeným s kávou, jako jsou chemické
změny při šlehání mléka nebo baristické soutěže.
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Kávová země Panama
Julius Višnovský

Panamská farma
v údolí jara
Panama je třímilionový stát na pomezí Střední

Údolí jara

a Jižní Ameriky. Pro mnohé představuje ráj na zemi.

Wilfordovy farmy leží nedaleko hranic s Kostarikou na úpatí
nejvyšší hory Panamy a stále aktivní sopky Barú. Z jejího
vrcholu dohlédnete na oba oceány. Úbočí sopky jsou od roku
1974 součástí národního parku Volcán Barú National Park.
Údolí Boquete pod sopkou Barú je nejvýznamnější panamská oblast pro pěstování kávy. Leží zde proslulé i začínající
kávové farmy. Vulkanická půda na úbočích zdejších hor totiž
kávě nesmírně svědčí.

Podnikatele sem lákají výhodné daně, cestovatele
panenská příroda, dobrodruhy aktivní sopky
a milovníky kávy proslulé plantáže.

První asociace, která většinu lidí napadne při slově Panama,
je Panamský průplav. Toto strategické místo spojující
Atlantský a Tichý oceán představuje pro Panamu zcela
zásadní zdroj příjmů. Za proplutí se platí poplatky,
které se vypočítávají na základě výtlaku lodi. Průměrná cena
se pohybuje okolo 50 000 dolarů, malé lodě platí přibližně
1500 dolarů.

Proslulé odrůdy z kvalitních farem se prodávají do nejlepších
pražíren v Severní Americe, Japonsku a Skandinávii.
Boquete je díky unikátnímu mikroklimatu někdy nazýváno
údolím trvalého jara. Právě proto se sem stěhují zámožní
senioři. Není divu. Kdo by nechtěl sedět na terase, pozorovat
nádhernou krajinu a popíjet u toho výjimečně dobrou kávu.

Celou zemi protíná nejen průplav, ale také silnice zvaná
Panamericana, jež propojuje Severní a Jižní Ameriku
od Aljašky až po nejjižnější bod kontinentu. Jediné místo,
přes které dosud nevede, je přibližně 90 km dlouhý pralesní
úsek na hranici mezi Panamou a Kolumbií. Po Panamericaně
člověk za necelý den dojede z Ciudad de Panamá
až na hranice s Kostarikou.

V Panamá Viejo pomalu dopíjíme cappuccino, espresso
a filtrovanou kávu. Prohlížíme si historické fotky začátků
farmy, které visí na stěnách. Wilford ve své pražírně ukazuje
krásná kávová zrna, jenž právě dopražil, a spokojeně
se usmívá. My pokládáme prázdné hrnky od kávy,
loučíme se a vydáváme se zpět do ruchu velkoměsta.

Daňový a kávový ráj

Hlavní město Ciudad de Panamá je, zejména díky velice
výhodné daňové politice, centrem mnoha nadnárodních
společností. Z obdobných důvodů se pod panamskou vlajkou
po moři plaví několik tisíc rejdařských lodí. Ciudad de Panamá
na první pohled vypadá jako ráj mrakodrapů, má však i své
malebné historické části – Casco Viejo, v níž sídlí několik politických institucí, dobré kavárny i galerie a Panamá Viejo,
kde se nachází ruiny a vykopávky původního města.
Ve starém městě jsme uprostřed křivolakých uliček
našli příjemnou kavárnu. V zázemí ukrývala i pražírnu a její
usměvavý majitel Wilford Lamastus nám velice rád ukázal,
jaké kávy nabízí. Všechny byly z jejich rodinné farmy.
Sám Wilford je třetí z generace farmářů – pěstitelů kávy.
Farma byla založena v roce 1918 Robertem Lamastusem
v proslulé oblasti Boquete. Rodina farmářů postupně rozšířila
pozemky až na dnešních 55 hektarů, které spravuje v rámci
dvou hospodářství.
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Rozhovor o provozování kavárny
Daniel Kolský

Nejtěžší je
donutit baristy
zametat kolem
lavičky před
kavárnou
František Pfann studuje fakultu humanitních studií

Vnímáš svou práci jako rutinu, nebo nabízí

a k tomu provozuje pobočku mamacoffee na náměstí

i prostor pro kreativitu?

Jiřího z Poděbrad. Má rád hamburgery, dobrou kávu,

Rutina je objednávat mléko, všechno ostatní je prostor pro
kreativitu. Pořád je co vymýšlet a obměňovat. Od sezonních
limonád přes výzdobu kavárny, dekorací na záchodě až třeba
k rekonstrukci, kterou jsme dělali v létě. Chci po baristech,
aby mi říkali, co by mohlo být lepší či zajímavější. Často mají
mnohem lepší nápady než já. A i co se týče kávových nápojů,
zejména alternativních příprav, je stále co objevovat. Před pár
měsíci jsme si například vyrobili vlastní zařízení na cold brew.
Stále si s ním hrajeme a ladíme jeho chuť. To mě baví.

svou školu i práci. Vedle vaření kávy, objednávání mléka a toaletních papírů v kavárně zajišťuje, aby zákazníci dostali svou oblíbenou kávu i ve dnech, kdy nikdo
z baristů nemůže pracovat.

Co tě na tvé práci nejvíc baví?

Spokojení zákazníci a spokojení baristé. To, že máme spoustu
věrných návštěvníků, kteří se rádi vracejí a pro které káva
od nás představuje součást povedeného dne. Pro některé lidi
je stavit se po ránu do mamacoffee a objednat si kávu denní
rituál. Také mě baví skvělý kolektiv, se kterým na Jiřáku
pracuji. Každý barista do kavárny přinese něco nového,
vytváří se tak pestrý tým lidí, kteří spolu rádi tráví čas i mimo
práci, a to je super. Těší mě i všechny bizarní situace,
které v kavárně vznikají. Teď se nám například několikrát
stalo, že někdo přišel, počkal chvilku ve frontě, objednal
si kávu, zaplatil, odešel a po pár minutách se vrátil:
„Jé, já si zapomněl počkat na tu kávu.“

Otevírá se stále více nových prostorů a podniků,
jaký myslíš, že bude další vývoj?

Ten růst nemůže pokračovat donekonečna. Myslím,
že se nezastaví, ale přesune se do jiných částí města.
Třeba u nás na Vinohradech je skoro v každé ulici několik
kaváren a ještě pořád se otevírají další podniky. Ve všech je
překvapivě docela dost lidí. Stále jsou však v Praze čtvrti,
kde by dobrou kavárnu člověk těžko hledal.
Co bys chtěl v kavárně změnit?

Rád bych ji trošku nafoukl, aby návštěvníci nemuseli občas
zklamaně odcházet, protože si nemají kam sednout.
Chtěl bych před kavárnu postavit stojany na kola a taky mít
tak třikrát větší skladovací prostory. Jinak je ta kavárna
prostě skvělá.

Jaká byla nejbláznivější situace, kterou jsi
v kavárně zažil?

Když jsme během rekonstrukce nechtěli zklamat stálé
zákazníky a měli otevřeno v improvizované kavárně
ve dveřích. Za závěsem zedníci rozbourávali zeď.

Co je nyní tvou největší výzvou?

Třeba dostudovat humanitní studia a vyučit se truhlářem.

Co považuješ na své práce za nejtěžší?

Obsadit směny, když třetina kavárny onemocní a další třetina
je třeba ve škole nebo někde pryč. A pak taky nabírání nových
zaměstnanců. Je hrozně těžké dopředu odhadnout,
jaký ten člověk bude. Vůbec nejtěžší pak je donutit baristy,
aby zametali prostor kolem lavičky před kavárnou.
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Čaj: United Tea Drinkers
David Grešák

Oolong – černý
kůň nápojových
lístků

z rukou odvážného farmáře se dostala až do čajové konvičky
anglické královny, která jí okouzlena chutí pojmenovala Kráska
východu.
Tisíce chutí

Jména čaje většinou získávají podle pohoří, na jejichž úbočích
jsou pěstovány (např. Dong Ding – Zamrzlý vrcholek),
nebo kultivaru, z něhož lístky pocházejí jako např. Four
season. Ten své jméno získal pro svou schopnost přinášet
kvalitní lístky prakticky celoročně. Chuť tohoto typu čajů se
vyznačuje výraznou sladkostí, která je buď bez přívlastku,
či nese příjemné květové až ovocné tóny. U některých druhů
můžete po prvním doušku vnímat jasmínové nebo šeříkové
aroma, jež vzniká přirozenou reakcí šťáv čerstvě utržených
lístků se vzduchem.

Když o sobě někdo říká, že není čajový odborník,
anebo se vymezí jako typický piják pytlíkových čajů,
bez váhání mu vždy připravím oolong. Rychlý pohled
mi řekne, jestli zvolit lehčí chuť prakticky neoxidovaného
oolongu, která si vás podmaní květovými sladšími
tóny, či raději více oxidovaný nebo dopražovaný typ,
který přináší komplikovanější chuti pražených mandlí,
vzácných dřev či nádech fermentovaného tabáku.

Největší umění čajového manažera spočívá ve vystihnutí
toho nejlepšího okamžiku, kdy oxidaci zastavit dosušením
čajových lístků. Vedle tmavšího tzv. Fancy oolongu s oxidací
kolem 70 procent, ke kterým se řadí i Kráska východu, se na
Tchaj-wanu produkuje celá řada světlejších tzv. Jade oolongů,
jejichž oxidace nepřekračuje 30 procent.

V čajovém světě jsou dnes populární zejména tchajwanské
oolongy, které po letech života ve stínu svých starších bratrů
z pevninské Číny získaly svébytnou chuť a charakter.
Dříve se na Tchaj-wanu vyskytovala divoká varianta čajovníku čínského, která byla kultivována jen omezeně. Zlom nastal,
když se poražená Čankajškova armáda uchýlila před tlakem
Mao Ce-tungových komunistů na ostrov Tchaj-wan.
Přidali se k ní totiž také mnozí čajoví pěstitelé z provincie
Fu-ťien, která leží přímo naproti ostrovu. Pěstitelé si s sebou
na ostrov přivezli své zkušenosti a sazenice kultivovaných
čajovníků. Jejich nové čaje zprvu pouze napodobovaly
jihočínské oolongy, ovšem jen do té doby, než se objevili
farmáři ochotní riskovat, kteří reagovali na specifické
podmínky na ostrově a zkoušeli nové metody a postupy.

Nejceněnějšími čaji bývají tzv. horské oolongy, které se
pěstují a sbírají v nadmořských výškách mezi 1500–2000
m n. m. Vyšší polohy neumožňují tolik sklizní jako příznivější
podhůří. Tvrdší podmínky prodlužují dobu, než lístek doroste
do patřičné velikosti. Díky tomu se v něm uloží mnohem více
látek, jež ovlivňují finální chuť čaje.
Díky nízké hladině tříslovin a široké škále chutí, které se
táhnou od nasládlých lehkých květových tónů až ke kořeněným ovocným a bylinným tónům, si mezi tchajwanskými
oolongy vybere každý. Navíc se velmi snadno připravují.

Nakousaná kráska

Keříky jednoho z neslavnějších tchajwanských čajů Oriental
beaty (Kráska východu) se pěstují v relativně nížinné
a teplejší severní části Tchaj-wanu v okrese Sin-ču. Místní
čajovníky jsou napadány hmyzem podobným mšici
Jacobiasca formosana. Původně farmáři považovali úrodu
po náletu těchto drobných zelených mušek za zničenou
a poškozené lísky likvidovali. Až se našel jeden, jenž okousanou úrodu přeci jen zpracoval a chuť čaje jej mile překvapila.

Příprava oolongu

Nejjednodušší je lístky zkrátka zalít v misce. Používejte
k tomu vodu s teplotou asi 85 °C (po dovaření nechte vodu
tak minutu odstát). Čaj louhujte zhruba třicet vteřin.
Poté můžete začít popíjet a užívat si zajímavou cestu od
jemnějších tónů k plnějším odstínům, které vám vyplní celá
ústa a zároveň vás příjemně osvěží. U oolongů se nestává,
že by vám lístky při pití překážely. Jsou větší a drží se na dně
misky. Pokud budete čaj přelévat do jiné nádoby, zůstanou
na dně.

Nakousané lístky totiž začínají oxidovat ještě na keřících,
a pokud se při zpracování oxidační procesy ještě podpoří,
vzniká velice delikátní chuť se zajímavými dřevitými
až ovocnými tóny, často vyhledávaná pro tzv. muscatelový
aftertaste. Čajová legenda praví, že část první várky čaje

Rozhodnete-li se vydat po čajové cestě, vyplatí se pořídit si
správné nádobí. K přípravě oolongů se používají typické
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menší konvičky o velikosti přibližně 0,3 l. Při této přípravě
se používají různé varianty tzv. kung-fu cha. Kung-fu podle
doslovného překladu znamená něco umět. Kung-fu tedy
může označovat bojový sport stejně jako přípravu čaje
či pěstování bonsají. K přípravě čaje metodou kung-fu
se používají již zmíněné konvičky, větší množství čaje (8–9 g)
a horká voda o teplotě zhruba 90 °C. Doba louhování prvního
nálevu trvá kolem 10–15 vteřin. Nálevů pak lze, v závislosti
na kvalitě čaje, z jedné várky lístků připravit nepočítaně.
Z vlastní zkušenosti mohu říci, že právě kung-fu příprava
oolongu dokáže nejlépe vytěžit jeho harmonickou
a osvěžující chuť.

čaje, neuškodí jí, ani když budete nápoj popíjet vlažný.
Pro vaření v kavárně se v první osvětové fázi hodí zejména
příprava na jeden nálev. Zákazník dostává již zcela hotový
nálev a může si jej vychutnat bez stresu z toho, jestli se mu čaj
podaří správně připravit. Zkušenost praví, že každý se časem
začne zajímat o to, jak čaj nejlépe připravit.
Nebojte se vyměnit čajové evergreeny jako Earl Grey nebo
jasmínový za něco méně známého a nechte čaj, aby k vám
sám promlouval.

David Grešák
Při popíjení Shan Lin Xi High Mountain Concubine
z letošní jarní sklizně.

Pokud se nechcete zabývat přípravou dalších nálevů, můžete
si udělat oolong na jeden nálev. Při této přípravě zalijte 9–10 g
čajového listí asi 0,75 l vroucí vody a nechte tak pět minut
louhovat. Podaří-li se vám při přípravě správně zachytit chuť

www.unitedteadrinkers.com

-27-

foto: Tereza Tydlitátová

Staré pražské kavárny
Markéta Marešová

Café Corso
Nádech Orientu
Sálu dominoval barový pult s masivním příborníkem
a zrcadlovou stěnou. Nad příborníkem se vypínala balustráda
s palmami dodávajícími interiéru nádech Orientu. Zdi shora
zdobily nástěnné malby a jejich spodek byl obložen dřevem
kombinovaným s deskami barevného skla. Například nad
barem bylo vyvedeno dekorativní pole s názvem kavárny
a letopočtem 1898 a pod klenbou stylizovaná ženská postava
nesoucí podnos se šálky kávy. Dekorativnost interiéru
umocňovaly bordury na stěnách, keramické vázy a svítidla
s kováním.

Kavárenská kultura se v Čechách a především pak
v hlavním městě rozvíjí od začátku 18. století,
kdy tady Turek Jiří Deodat založil první kavárnu.
Opravdový rozmach kavárenství přišel až s koncem
19. století. Nastupující secese podnikům s černou kávou
dodávala styl a eleganci. První secesní kavárnou
a vůbec první budovou, jejímž prostřednictvím vkročila
secese do Prahy, byla kavárna Corso – perla pražských
kaváren s interiérem, který neměl obdoby.

Kavárna Corso, jejíž podobu dnes známe pouze z dobových
fotografií, se nacházela v ulici Na Příkopě. Tou na konci
19. století vedla jedna z nejelegantnějších pražských
promenád lemovaná vybranými obchody a restauracemi.
Předchůdkyní kavárny Corso, v domě zvaném Kaskelinovský
nesoucí č. p. 37, byla kavárna Adria, která v roce 1897 přešla
do vlastnictví Emila Flussera. Emil Flusser provozoval hotel
na Josefově a kavárnu U Prince na Staroměstském náměstí.
Po rozsáhlých asanačních demolicích na Starém Městě
pražském se rozhodl své podnikání pozdvihnout a přesunout
jej na elitní pražské korzo Na Příkopech. Se žádostí o návrh
nové kavárny se obrátil na vídeňského architekta, docenta
pražské Akademie výtvarných umění, Friedricha
Ohmanna. První jednání mezi architektem a kavárníkem
proběhlo v květnu 1897 a o tři měsíce později se Ohmann
pustil do poměrně složitého řešení dispozic nové kavárny.
Ta hostům svou velkolepě zdobenou náruč otevřela začátkem
roku 1898.

Neméně velkoryse byla pojednána fasáda kavárny.
Průčelí zdobila freska od malíře Viktora Olivy, autora obrazu
Piják absintu z kavárny Slavie, s motivem korzující společnosti, vyvedená v pastelových barvách. Nad touto malbou byl
dvojicí reliéfně provedených alegorických okřídlených postav
rozvinut pás s nápisem „Café Corso“. Horní část fasády pak
byla zdobena lucernami a girlandami s ženskými maskarony. Fasádě vévodila markýza tvořená železnými žebry se
skleněnými výplněmi, jejíž pulzující linie se pak opakovala
v siluetě obloučkové atiky.
Svou zdobností a vytříbeností architektonického řešení
si prostor kavárny Corso získal uznání a obdiv veřejnosti
i dobových médií. Není však mnoho známo o tom,
jaká klientela přepychové sály kavárny na pražském korzu
vyhledávala. Lze však předpokládat a představovat si,
že spíše než intelektuálním a kulturním centrem byla místem
setkávání měšťanstva a přehlídkou buržoazie rozvíjející se
v pozvolna se industrializující Praze.

Nové kavárenské prostory nevznikly pouhou adaptací již
existujícího řešení interiéru budovy, nýbrž jeho rozsáhlou
přestavbou. Z ulice byl prostor kavárny přístupný pasáží,
která příchozí nasměrovala na dvanáctistupňové schodiště
ústící do prostor nové kavárny Corso, jejíž přepychové
prostory se před návštěvníky divadelně rozevíraly.
Ústřední hala kavárny procházela na výšku dvěma podlažími.
Uprostřed uličního traktu se nacházel společenský a dámský
salon a po stranách místnost pro biliár a sály s kulečníkem.
Hlavní sál byl uprostřed vybaven kruhovými a po stranách
obdélnými stoly s mramorovými deskami. K sezení sloužily
lavice čalouněné umělou kůží v barvě paví modři a elegantně
tvarované židle s nápisem „Café Corso“.

Své služby kavárna a restaurace nabízela ještě v roce 1927,
avšak o necelých deset let později byla budova stržena
a nahrazena funkcionalistickou novostavbou paláce Brodway,
ve kterém se dnes nacházejí kanceláře.
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Literatura v kavárnách: série čtení v Café Jedna
Tereza Semotamová

Literární večery
v Café Jedna
Uvádět jen autory, kterým zrovna vycházejí nové knihy,
ale podstatou těchto večerů není. „Dosud šlo o šťastné
náhody, které večerům navíc dodávaly punc exkluzivity,“
vysvětluje Erika. „Do budoucna chceme zajít i do minulosti
a uspořádat například debatní večer nad dílem Thomase
Bernharda. Plánujeme zapojit také překladatele a literární
vědce,“ líčí Šárka a dále vyjmenovává, na které hosty se tento
rok ještě můžete těšit: „Bude to překladatelka z polštiny
Bára Gregorová, spisovatelka Natálie Kocábová a těsně před
Vánocemi autorka dětských knih – Alžběta Skálová.“ Erika
doplňuje, že jejím snem je uspořádat večer například
s Patrikem Ouředníkem či Magdalénou Platzovou.

„Kam jen zmizely ty kavárny, přemýšlím často,
když se toulám Prahou. Kavárny, v nichž člověk
mohl nad šálkem černé kávy půl dne nebo třeba celý
diskutovat či kout plány, leccos se dozvědět, pozorovat
zajímavé lidi, někdy se s nimi i seznámit, spřátelit,
nebo dokonce najít velkou lásku,“ píše Lenka Reinerová
v knize Kavárna nad Prahou. Kavárna Café Jedna
ve Veletržním paláci sice neslibuje, že když v ní budete
trávit každé odpoledne, potkáte tu ideálního partnera
či partnerku, ale rozhodně nabízí zajímavý program
na večery, kdy nechcete sedět doma ani v zakouřené
čtyřce. Kromě dobré kávy, jídla a koncertů si tu totiž
můžete nově vychutnávat i literaturu a to v podobě

Zajímá-li vás aktuální program kavárny, najdete jej
na webu cafejedna.cz.

literárních večerů, které organizují Erika Zlamalová
a Šárka Krtková.

www.cafejedna.cz

„Ve výběru hostů máme naprostou svobodu. Doposud jsme
zajišťovaly literární pořady, jejichž hosté i dramaturgie byli
dopředu nalajnované. V Café Jedna to bude jiné.“
Pořádat autorská čtení v tomto prostoru je výzvou nejen
vzhledem k akusticky náročnému prostoru, ale i strnulosti
budovy Národní galerie. „Národní galerie dosud byla velmi
uzavřeným, zatuchlým subjektem, a právě to bychom chtěly
prolomit,“ vysvětluje Erika.
Odhalování tajemství

V srpnu tu proběhl první literární večer – ze své knihy
Altschulova metoda tu předčítal Karel Sidon. Následovalo
červencové čtení Marka Šindelky z knihy Mapa Anny
(v září vydal Odeon). Hostem zářijového čtení pak byla
Radka Denemarková, která tu představila svůj groteskní
román Příspěvek k dějinám radosti (vychází v říjnu v nakladatelství Host). Součástí večerů jsou také diskuse s autory,
jež k fenoménu autorských čtení podle Eriky prostě patří:
„Právě v diskusi se rodí nové myšlenky, pozoruhodné
náhledy na dílo... a každá kniha v sobě má řadu tajemství,
která čtenáři touží odhalit.“
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Coldbrew
Kateřina Husičková

Coldbrew
Pokud si cold brew zamilujete, rádi zkoušíte nové věci
a ve skrytu duše toužíte být chemikem, sestrojte si na cold
brew soustavu sami. Budete lépe ovládat extrakci kávy
a dosáhnete zajímavějších chuťových výsledků.

Pokud máte v paměti uloženou ledovou kávu ve složce
,,léto“, vyjměte ji a přesuťe do složky ,,celý rok“.
Studené či za studena připravované kávy nemusí
vypadat jen jako našlehané frappé v kelímku s brčkem.
Mají mnoho variant, jejich nabídka v kavárnách

Jak vyrobit soustavu:

se neustále zvětšuje a navíc mohou přinést nové
chuťové zážitky.

Potřebujete 3 nádoby:
· nádoba 1: Nalijte do ní studenou vodu či led a umístěte

ji nahoru. Voda by z ní měla vytékat po kapkách.
· nádoba 2: Nasypte do ní kávu a umístěte ji do středu
soustavy. V ní bude probíhat extrakce.
· nádoba 3: Do této nádoby bude vytékat hotové cold brew,
a proto ji umístěte nejníž.

Vedle nápojů jako frappé a ice coffee v tetrapacku existují
dvě základní varianty přípravy ledové kávy. Při první nalijete
horkou kávu (například espresso) na led, čímž dojde k jejímu
okamžitému zchlazení. Druhou variantou je připravit kávu
obvyklým způsobem a nechat ji jednoduše postupně
vychladnout v lednici.

Nádoby propojte jakýmkoli způsobem a užijte si čekání,
než vám cold brew prokape.

To je ale trochu nuda. Novinku posledních let, se kterou
se můžete stále častěji v kavárnách setkávat, představuje
tzv. cold brew – káva extrahovaná za studena. Základním
principem cold brew je smíchání namleté kávy se studenou
nebo ledovou vodou a čekání. Extrakce chutí z kávy do vody
totiž trvá výrazně déle než při použití horké vody.
Zároveň se však uvolní jiné chuťové složky. Proto má cold
brew specifickou chuť – svěží, výraznou a plnou. Studená
extrakce dává vyniknout sladkým a ovocným tónům.
Často připomíná chuť nepražených kakaových bobů.
Ačkoli jste cold brew možná ještě nikdy nepili, nápad
připravit kávu za studena není žádnou novinkou.
Vznikl údajně v Japonsku, a to už v roce 1609. Přístroje pro
přípravu kávy za studena lze koupit, můžete si je však i sami
sestrojit. Cold brew lze jednoduše připravit také v klasickém
frenchpressu.
Jak si připravit cold brew ve frenchpressu
Potřebujete:
· frenchpress
· nahrubo namletou kávu: Namelte ji těsně před přípravou,

aby neztratila své aroma.
· studenou vodu: Podle našich zkušeností platí,

že čím studenější voda, tím lepší cold brew.
· lednici: Nemáte-li lednici, vyčkejte s přípravou

cold brew na zimní měsíce.
· váha: Doporučujeme začít s poměrem 1 : 10, tedy na 1 litr

vody 100 gramů kávy. Nebojte se však experimentovat.
· čas: Počkejte 8–12 hodin a poté frenchpress stlačte

jako obvykle.
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Jak vzniká porcelán pro kavárny
Julius Višnovský

Něžný porcelán
Boženy Kolské
V kavárnách i doma dennodenně pijeme z hrnků
i sklenic, aniž bychom uvažovali nad tím, jak vznikly.
Než se hrnky dostanou k nám domů, procházejí, stejně
jako kávová zrnka či lístky čaje, dlouhou cestou.
Kolikrát je musí někdo vzít do ruky a předělat,
než dosáhnou dokonalosti a my je můžeme používat.

Chceme vám tuto pouť přiblížit, a proto vám postupně představíme příběhy těch, kdo stojí za věcmi, jež běžně používáte.
Božena Kolská – sochařka, designérka porcelánu

,,Pít se dá i z dlaní, když ale chcete pít a držet při tom někoho
za ruku, musíte něco vymyslet a to něco je hrnek.“
S porcelánem pracuje více než 40 let. Po studiu AVU ateliéru
monumentálního sochařství (1973–1979) se věnovala užité
i volné tvorbě. Měla řadu společných i vlastních výstav.
Její porcelán denně používají tisíce domácností.
Má tři syny, šest vnoučat a nepočítaně koček.

foto: David Kumermann
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Rimini: ohlédnutí za World Coffee Events
Kateřina Husičková

Kofeinový
maraton v Rimini

množství kofeinu v krvi není problém. Chvíli degustujete
kávy různých pražíren (výpravu mamacoffee nejvíc dostal
Tim Wendelboe, neuvěřitelně charismatický, zkušený
a zároveň skromný pražič), pak si jdete poslechnout skvělou
přednášku o mléce a chemických změnách při šlehání.
Filtrovanou kávu testujete v poklusu a už už sprintujete,
abyste stihli aspoň některá finálová kola soutěží. Do toho
všeho vtěstnáváte schůzky se svými dodavateli a partnery.
Navíc konečně osobně potkáváte všechny ty slavné baristy,
o nichž jste kdy slyšeli. Po celém dni díky kofeinu ani necítíte
únavu, a proto se vydáte na velkou společnou beach party,
kde tančíte, bavíte se, znovu potkáváte své dodavatele,
partnery a neustále vysypáváte písek z bot. V noci padnete
únavou a ráno po probuzení začínáte nanovo. Degustace,
přednáška, workshop, schůzka... a tak tři dny v kuse.

Začátkem léta se italské město Rimini zaplnilo nejen
turisty natěšenými na dovolenou v přímořském
letovisku, ale také baristy, pražiči, degustátory,
pěstiteli kávy, zpracovateli, zkrátka všemi, které káva
zajímá na profesionální úrovni. Specialty Coffee
Asociation of America & Europe (SCAA & SCAE )
tu totiž pořádala jednu ze svých World Coffee Events.

Nejdůležitějším bodem programu tu byla světová finále
několika soutěží baristů: o nejlepší espresso, cappuccino
a signature drink (porota hodnotila i schopnost překvapit
a prezentovat); o nejlepší filtrovanou kávu (z dripu,
aeropressu, chemexu apod.); o nejlépe upražená kávová
zrna. Kromě oficiálních soutěží v rámci World Coffee Events
probíhal také velký kávový veletrh, na němž se představili
téměř všichni velcí hráči v oblasti kvalitní kávy.
Nechyběly ani semináře a přednášky s kávovou tematikou.

Nic není dokonalé. Nepili jsme jen skvělé kávy a ne všechny
přednášky byly přínosné. Některé kávy byly nekvalitní
nebo špatně připravené. Několik přednášek zase dosahovalo
úrovně kávové mateřské školy. Dodnes je nám navíc záhadou
proč hlavního sponzora této akce představuje značka,
která s kvalitní kávou a její přípravou nemá nic moc společného.
I přesto se však člověk vrací domů plný energie, nadšení,
nápadů, spousty zážitků a se sešitem popsaným novinkami,
které se dozvěděl. Přístí rok se WCE koná v Göteborgu
16.–18. června 2015. Uvidíme se?

Neúnavný kolotoč

Reálně to vypadá tak, že se celý den snažíte stihnout vše
zajímavé, takže doslova běháte mezi halami, což naštěstí díky

foto: Matěj Kasal
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Příprava kávy doma: drip
Kateřina Husičková

Příprava kávy
v dripu
Píše se rok 1908 a paní Melitta Bentz, štastná manželka
a matka dvou dětí, má trápení. Její káva připravená
v prekulátoru (předchůdce moka konvičky)
je přepálená. Melitta si dlouho láme hlavu, co s tím,
až nakonec udělá hřebíkem díry do měděného kotlíku
a ten vyloží pijákem, který synovi sebere ze školního
sešitu. Na piják nasype mletou kávu a přelije ji horkou
vodou. Výsledný nápoj je jemný a mnohem méně hořký

elektrickém mlýnku a nasypte ji do dripu. Pokud mlýnek
nemáte, nevadí. V prodejně s kávou vám zrnka jistě namelou
tak, jak potřebujete.
Pro nejlepší chuťový výsledek použijte vodu s teplotou
92‒96 °C. Pokud se voda ve varné konvici právě dovařila,
nechte ji přibližně minutu odstát. Drip položte na dostatečně
velký hrnek. Kávu nejprve zalijte jen malým množstvím vody
tak, aby se pouze celá namočila a počkejte asi 20 vteřin. Káva
mezitím zvětší svůj objem a „nakvete“. Pak ji pomalu zalévejte
krouživými pohyby od středu ke krajům. Počkejte, až všechna
dokape do hrnku a drip sundejte. Celá extrakce by měla trvat
3–4 minuty. Teče-li voda přes kávu rychleji, zjemněte mletí.
Protéká-li naopak příliš dlouho, mletí zhrubte.

než z prekulátoru. Další rok už Melitta Bentz prodává
1200 kávových filtrů.

V dnešní době existuje nepřeberné množství variant kávových dripů i filtračních papírů. Drip Melitta se však stále
řadí mezi nejprodávanější. V kavárnách je nejoblíbenější typ
drip V60 od japonské sklárny Hario. Níže uvádíme návod
na přípravu kávy právě v něm. Pokud ale máte doma jiný,
nevadí, naše rady vám s přípravou pomohou i tak.
Na přípravu kávy v dripu budete potřebovat:
· Drip
· Konvičku s úzkým zobáčkem
· Kvalitní zrnkovou kávu (nebo čerstvě mletou)
· Papírový filtr
· Čerstvou vodu 92–96 °C (ideálně filtrovanou)
· Mlýnek s mlecími kameny (ne čepelový)
· Stopky
Množství kávy a mletí

Pro přípravu jakékoli filtrované kávy je dobré dodržovat
pravidla Gold Cup Standard. Podle nich je ideální použít
na litr vody 60‒70 g kávy. Pokud tedy chcete 250 ml nápoje
z dripu, použijte 15‒17 g kávy. Nejlepší způsob samozřejmě
je odvážit si přesné množství zrnek na digitální váze.
Pokud ji nemáte, nasypte do mlýnku zhruba 1 a půl hrsti.
Příprava kávy v dripu

Vložte papírový filtr do dripu a pořádně jej propláchněte
horkou vodou. Tento krok je důležitý proto, abyste odstranili
papírovou chuť filtru, nahřáli drip a filtr dobře přilnul
ke stěnám. Kávu namelte na střední hrubost na ručním nebo

Rady a doporučení

Připadá-li vám káva nadmíru hořká, silná a s chutí až
do spálena, přesvědčte se, že nepoužíváte příliš horkou vodu,
případně trochu zhrubte mletí a uberte kávu. Pokud je nápoj
naopak nevýrazný, plochý a slabý, postupujte obráceně.
Po každém použití drip jen opláchněte teplou vodou.
Myčka a jar se spíše nedoporučují.

