
DUDES &BARBIES

Neohrožený bojovník proti podvodníkům v centru Prahy, 
tvůrce oblíbeného průvodce „Honest Guide“, moderátor 

a sympaťák. Potkejte se spolu v rozhovoru uvnitř!le
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Dudes & 
Barbies

Editorial
Ahoj všem v novém roce!

Tak jsme za bujarých oslav a s noblesní kocovinou dali nadobro sbohem a šáteček roku 

2018 a teď si za doprovodu zběsilého škrtání budeme další dva měsíce zvykat psát za da-

tem rok 2019.

S příchodem nového letopočtu se pojí i nové (nejen kalendářní) začátky. Tradice psaní 

předsevzetí sahá tak daleko, že ani nevíme kam až. A jejich následné nedodržování vět-

šinou přichází dříve, než odtaje poslední sníh. A proto jsme se na lednová předsevzetí 

vykašlali a raději se snažíme motivovat a hledat pozitiva po celý rok. Stejně jako Janek 

Rubeš, kterého nalistujete v hlavním rozhovoru o pár stránek dále.

Doufáme, že si každý z vás zase najde v tomto zimním čísle něco, co ho zaujme, a možná 

jediné předsevzetí, které přece jenom vyšvihneme, je, že se budeme snažit, aby vám naše 

noviny dělaly parťáka (nejen) ke kávě i nadále. Jen ne jednou za měsíc, ale nově každé 

dva měsíce. Jsme ale přesvědčeni, že o to víc zajímavého obsahu pro vás zvládneme za 

tento delší čas nastřádat.
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Jsme spousta lidí, kteří se 
jednoho dne rozhodli, že 
chtějí dělat věci jinak. 

Naše nadšení a do velké míry i nový smysl života 

v nás někdy na konci léta 2013 zaže-

hla opuštěná budova plná odpadků, která už měla 

mít svůj osud spočítaný. Nasoukali jsme se tenkrát 

do montérek a každou 

volnou chvilku jsme trávili s ní. Po nespočtu hodin 

práce  a díky pomoci našich kamarádů, jsme zde 

jednoho dne otevřeli Radlickou kulturní sportovnu 

– místo, které 

odstartovalo jedno velké dobrodružství.

Nedlouho na to jsme jen o kousek dál 

objevili další místo zašlé slávy a z bývalé truhlářské 

dílny jsme vykouzlili kavárnu, kterou znáte pod jmé-

nem Kavárna co hledá jméno. 

Posledním počinem je pak projekt, v rámci kterého 

jsme si dali za cíl oživit celý jeden VNITROBLOCK.

V dolních Holešovicích tak vznikl multižánrový pro-

stor s kavárnou, tanečním studiem, kinem, multime-

diálním studiem, prodejnou limitovaných tenisek, 

eventovou halou 

a dalšími koncepty, které se budou postupně oteví-

rat – VNITROBLOCK.

Kromě vlastních projektů se snažíme podporovat i 

další, které jdou ruku v ruce s naší fi losofi í. Rádi se 

zapojujeme do aktivit pro lepší Prahu, podporujeme 

a sami iniciujeme ekologické výzvy, snažíme se dá-

vat nový smysl starým věcem, které by jinak skončily 

na skládce, a co hlavně...

žijeme svůj život naplno a v tom nikdy 

nepolevíme! 

 

KAVÁRNA

Zaujal vás některý z  prostorů natolik, že by se vám líbilo 

použít ho na workshop, fi remní meeting nebo svůj event? 

Zajděte si na vnitroblock.cz/pronájmy a vyberte si ten, kte-

rý bude pro vaši akci nejlepší.
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Sepsala: Terezice Váchalová
Dala do kupy: Andrea Davalos
Za foťákem stál: Vojta Tesárek

Chcete nás z  jakéhokoliv důvodu kontaktovat? 
Nebo napsat feedback? Neváhejte a pište na 
noviny@dudesandbarbies.cz.

1 2



Co a kdy
Ani po novém roce neleníme a připravujeme 
pro vás vyžití do mrazivých zimních dnů.

Contagious snídaně #2
Vnitroblock

V pořadí už druhá snídaně se zajímavým obsahem jako bo-

nus. V  minulém vydání jste se mimo jiné dozvěděli, proč 

narazilo pivo a zelená na hranice svého růstu a tentokrát se 

bude hlavní téma točit okolo neziskovek a zapeklité otázky, 

jak dělat dobře marketing.

15/1

Valentýnský pop-up s Papaverou
Vnitroblock

Skvělá možnost pořídit nějakou svěží jarní květinu pro svou 

milou a třeba ji rovnou vytáhnout na zamilované kafe a dort. 

A nebojte, během pop-upu bude kamenná prodejna na An-

dělu fungovat normálně, jak jste zvyklí.

13-
14/2

Vernisáž Ivany Dostálové
19:00 Kavárna co hledá jméno

Výstava se jménem „We are all dreamers… but we must live 

in the real world“ je intimní výstavou fotografi í vyprávějící o 

víře v  lásku, dobrotu, sílu fantazie a naději, která mnohdy 

narazí na tvrdou realitu.

19/2The Most Contagious
12:00 – 18:00 Vnitroblock 

Další event pod taktovkou marketingových guru z  Conta-

gious. Těšte se na zajímavý program s  hlavní myšlenkou 

„lidé si zaslouží lepší marketing“ a následnou neformální 

socializaci, abyste poznali nějaké další nadšence, jako jste 

vy sami. 

7/2

VNITROBLOCKKAVÁRNA CO 
HLEDÁ JMÉNO
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Vernisáž Veroniky Psotkové
19:00 Kavárna co hledá jméno

Možná od ní znáte stylizované drátěné postavy, které nain-

stalovala různě po městě. A možná se s  ní potkáte poprvé 

v  kavárně na Smíchově. Známá česká fi gurativní sochařka 

Veronika Psotková pro vás totiž chystá celou jednu samo-

statnou výstavu.

17/1

Vernisáž Marka Ehrenbergera
19:00 Vnitroblock

Tvorba tohoto talentovaného ilustrátora a grafi ka je barev-

ná, hravá, vektorová a s osobitým výrazem. A přesně taková 

bude i jeho výstava, kterou ke konci ledna chystáme. 

24/1

43



Honest 
Guy 
Janek 
Rubeš

Nejvíce ho asi máte v povědomí jako toho „upřímného průvodce“ a 

znalce všech nejlepších zákoutí matičky Prahy, který dokáže z  fleku 

vysypat z rukávu kam na pivo na Staromáku, jak se v centru levně najíst 

nebo kde jsou ty nejlepší bonbóny na váhu. Nebo jako toho, kdo od-

haluje černé praktiky v centru města a narušuje tak klidné spaní všem 

místním podvodníkům. 

Nebo možná jako toho, kdo dokáže najít pozitiva i na něčem takovém, 

jako je Smíchovské nádraží. Anebo možná jako toho, kdo si zve zajíma-

vé hosty do pořadu „V centru“ na Seznamu. Ať tak, či tak (či jinak) patří 

Janek k oblíbeným tvářím ve světě internetu. A pokud mu (stejně jako 

my) fandíte, určitě vás tento rozhovor chytne.

Co pozitivního se ti přihodilo v roce 2018?

V létě se zavřela směnárna, kterou jsme dlouho natáčeli. To nám udě-

lalo radost.

A jaké pozitivní očekávání máš do roku 2019?

Doufám, že se nám s mým kolegou Honzou Mikulkou podaří vymýtit 

všechny nešvary Prahy a bude tady už jenom hezky.

Existuje něco, na čem podle tebe nic pozitivního najít nelze?

Na kafi se sójovým mlékem a papírovým brčkem. A na brokolici. 

Podnikáš na nový rok nějaká opatření, která jsou pro tento čas typi-

cká? Předsevzetí a tak?

Žádná předsevzetí si nedávám. Jediné, o co se každý leden snažím, 

je zkrátit si zimu odjezdem někam do tepla. Letos třeba do Ameriky. 

Mám kamarády na Floridě a dokážu si představit, že bych to tam mohl 

zvládnout.

Jakým videem jsi odstartoval svoji kariéru na internetu? Pamatuješ si 

na to úplně první?

Zhruba před třinácti lety jsme s  kamarádem Jindrou natočili video, 

ve kterém jsme propagovali hlasitý reprák Nokie 5300. I proto jsme si 

tenkrát dali jméno „Noise Brothers“. Video vypadalo tak, že jsem Jin-

dru zavřel do garáže, na krk jsem mu pověsil telefon a pustil jsem mu 

nahlas dechovku. To bylo v době, kdy You Tube ještě moc lidí nepou-

žívalo.

Dneska se na mě hodně lidí zlobí a říká, že jsem se zaprodal reklamě. 

Já ale nikdy nic jiného nedělal. Dokonce i tohle první video byla rekla-

ma. Šest let v kuse jsem točil jen reklamní videa, až pak jsem se dostal 

k taxíkům a směnárnám. 

Než jsi začal točit videa na full time, měl jsi ještě nějakou jinou práci?

Ne, tohle je moje první práce. Teda když nepočítám, že jsem v patnácti 

dělal v McDonaldu. Začal jsem točit už na střední a vždycky jsem se 

tím živil.

Myslel jsem si, že budu dělat nějakou nudnou práci a videa k ní točit 

jako srandu, ale najednou se stalo, že mě ta sranda dokázala uživit. 

Naplno se to potvrdilo, když mi někdy v  roce 2006 nabídli práci ve 

Streamu.

Když teda přejdeme k práci, kterou děláš dnes, nedá mi se nezeptat: 

měl jsi někdy během natáčení nahnáno? Například při odhalování růz-

ných podvodníků? Byla už někdy nějaká situace tak na hraně, že ses 

necítil úplně komfortně?

Takové situace byly, ale vznikly naši vlastní chybou, třeba když jsme 

zašli do nějaké moc temné uličky. Spíše, než strach to ale byl tako-

vý „krav maga alarm“. Takovou situaci zažije každý z nás několikrát za 

den, když se třeba ocitne sám ve vagónu metra nebo jde sám v noci 

po ulici. 

A ani jsi neměl strach z někoho, koho jste přímo načapali a on se brá-

nil?

Říkám si, že žijeme v civilizované zemi západní Evropy a jestli mě ně-

kdo chytí pod krkem, tak z toho snad bude mít nějaký průšvih. Zatím 

mě ale nikdo pod krkem nechytil. Navíc my ty lidi nechytáme, jen je 

natáčíme. Tím jim dáváme najevo, že jim to všechno nemusí projít jen 

tak. Protože v Praze si jinak můžeš dělat, co chceš. Můžeš páchat ja-

koukoliv činnost a nikdo tě při tom nezastaví. Mám to vyzkoušený.

Myslíš, že už jsi mezi touhle komunitou provařený?

Nemyslím, vím. Drtivá většina těch, kteří v  centru podvádějí, o mně 

vědí. Taky o mně ale ví spousta lidí, kteří svůj business dělají poctivě a 

rádi si se mnou povídají.

Chodí ti v rámci projektu “Honest Guide” od cizinců feedbacky? Na co 

tak nejvíce reagují?

Zpráv mi přichází stovky denně. Jedno z míst, kam nejvíce chodili, 

byla směnárna na Staroměstském náměstí. Tak jsem je na základě 

toho poprosil, aby mi odtamtud posílali fotky. A oni je nejen posílali, 

ale dokonce pro to založili instagramový účet „Scamfie“, tedy selfie 

s podvodníkem.

Jinak feedbacky z devadesáti procent vypadají tak, že poděkují za tipy 

a pošlou fotku z míst, kde byli. Chodí třeba do jídelny školy, kde jsem 

studoval. Chodí do Františkánské zahrady na chlebíčky, na bonbóny 

do Pedra, do Zoo, na ostrovy, jezdí na Rekolech. Na videa se dívá tři 

miliony lidí každý měsíc, takže těch feedbacků je hodně.

Dívají se na tato videa i Češi?

Češi více koukají na ty negativní epizody. U pořadu „Honest Guide“ 

máme asi sto třicet epizod a z toho negativních je deset. A přesně ty 

jsou nejsledovanější.

Když už teda jsme u těch negativních videí, jak si myslíš, že si na tom 

s problematikou podvodů a okrádání (nejen) cizinců v Praze stojíme 

vůči dalším evropským zemím? Jsme tím “vyhlášení”?

Nebyl jsem ve všech městech Evropy, ale v těch, kde jsem byl, to neby-

lo takhle špatný. Takové podvody, jako se dějí v Praze, rozhodně nejsou 

normální jinde na světě. Centrum Prahy mezi Staromákem a Karlo-

vým mostem je ještě horší, než je vidět na mých videích. Je to místo 

na všechno. 

Kde má podle tebe tahle nehezká situace příčinu?

Vzniká to kombinací různých problémů a tím, že spousta lidí zodpo-

vědných za danou situaci je k ní lhostejná. Česká národní banka, ma-

gistrát, městská policie, státní policie – každý z nich něco neudělá a to 

pak vyvolá situace, že si nemůžeš vzít taxíka z hlavního nádraží, že si 

nemůžeš vyměnit peníze na Staromáku, že si v centru nemůžeš sed-

nout na jídlo za normální ceny nebo třeba, že tě tam stojí balená voda 

stovku. Dál se ale řeší pražský okruh, i když mnohem více lidí denně 

projede stanicí I.P. Pavlova.

Stojíš někdy i na druhé straně? Hledáš a pouštíš si před cestami do 

zahraničí nějaké průvodce? 

Používám Wikitravel, Google reviews. Ale hlavně se vždycky snažím 

bavit s lokály. Jdu na pivo a u něj si najdu někoho, kdo mi poradí, kam 

jít. Většinou se jich neptám na konkrétní turistické cíle, ale kam by šli 

na drink nebo na jídlo. 

Napadlo tě někdy zabrouzdat do tvorby travel videí?

Jo, mnohokrát jsem tuto chybu udělal. Hvězdami těchto videí ale 

většinou bývají nějaké vyhipstřené holky, které s  drahým batůžkem 

objíždějí svět. Já osobně ale ještě nenašel nikoho, kdo by mě v tohle 

ohledu opravdu bavil… Teda vlastně na Ukrajině to dělá docela dobrej 

týpek, který je zároveň ředitel místní turistické organizace. V New Yor-

ku je pak jedna holka, co to dělá docela dobře.

Když projíždím tato videa a nejsem si u někoho jistý kvalitou, ověřím 

si ji většinou tak, že si pustím díl, které dotyčný natočil o Praze. A ve 

chvíli, kdy zjistím, že je na Pražském hradě nebo Karlově mostě, tak 

už mě to nezajímá. Nejedu do New Yorku, abych viděl Times Square a 

do Paříže nejedu kvůli Eiffelově věži. Jenomže taková je drtivá většina 

videí. Když si do Googlu zadáš „Things to do and see in Paris“, tak ti vy-

jede padesát videí a z toho je čtyřicet devět úplně stejných. „Jděte na 

Eiffelovku, jděte do Louveru“… wow, to by mě nenapadlo.

V čem teda tkví ta opravdovost a originalita?

Videa, která ti ukáží i něco jiného, musí točit lokálové. Když s Honzou 

jedeme do měst mimo Prahu, také občas spadáváme k tomu, že jsme 

těmi travel vlogery, ale vždycky si děláme rešerše u místních. Když se 

vydáme do Estonska, najdeme si tam naše fanoušky a oni nám poradí. 

A po zveřejnění videa pak vždycky vyzývám místní, aby mi do komentá-

řů napsali, jestli jsme se trefili nebo v něčem úplně sekli. A když někdo 

napíše, že hospoda, kde jsme byli, je naprosto špatná, tak ten komen-

tář posunu nahoru, aby ho všichni viděli.

Co tě motivuje pouštět se do tvorby dalších a dalších videí?

Lidi. Vydržel bych ty jejich feedbacky číst klidně celé dny. Akorát teď 

už to není reálné. Baví mě, jakou jsme na Facebooku vybudovali ko-

munitu, kde si fanoušci radí i sami navzájem. Nabádám je, aby napsali 

na zeď, když mají nějakou otázku, že jim někdo poradí. A ono se to tak 

děje.

A poslední otázka. Šušká se, že chystáš s ilustrátorkou Eliškou Podzim-

kovou nějaký projekt. Je to tak?

Je to tak, na něčem spolupracujeme. Já v textové formě, Eliška ilustru-

je. Víc ještě neprozradím, ale moc se na to těším.

V Praze si můžeš dělat, 
co chceš. Můžeš páchat 
jakoukoliv činnost a nikdo 
tě při tom nezastaví. Mám 
to vyzkoušený.

„

“

Myslel jsem si, že budu dělat 
nějakou nudnou práci a videa 
k ní točit jako srandu.

„

“
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Jak to tam vlastně vypadá? 

Z  pohledu kávového jsou nejdůležitější re-

giony Oromia a region SNNPR (Southern 

Nations, Nationalities and People’s Region), 

většina jejich rozlohy se nachází na jihový-

chodě země. Jednotlivé kávové oblasti se liší 

podle toho, zda se nacházejí západně (např. 

Kaff a, Jimma-Limu), uvnitř (Arba Minch) 

nebo východně (Sidama, Yirga Cheff e, Ha-

rrar) od Velké příkopové propadliny (Great 

Rift Valley). Obvyklý výnos je v Etiopii počítán 

na úrovni 300–400 kg zelené (tj. usušené, 

zpracované a očištěné) kávy z  hektaru. Pro 

srovnání, v Brazílii to může být až 1500 kg. Na 

úrovni farem je typický dvouletý cyklus, kdy 

jedna sklizeň má výrazně větší výnos, který 

je vykoupen podstatně nižším výnosem ze 

sklizně následující.

Co jsme při cestě po Etiopii zažili? 

Po příletu do Addis Abeba nás na uvítanou 

čekal slavný kávový obřad. Káva se při něm 

nejprve upraží na pánvi. Potom se rozdrtí a 

připraví v  ceremoniální konvici, ze které se 

slívá. V  průběhu přípravy je možné do ní 

přidat například i sůl. Bylo nám sděleno, že 

každá správná rodina v Etiopii vykonává ob-

řad 3x denně, ráno a večer vždy celá rodina 

dohromady. Během přípravy se nemluví. Ke 

kávě se podávají pšeničné placky připravo-

vané souběžně s kávou. 

Už jenom skutečnost, že v odlehlé oblasti 

můžeme ochutnat čerstvou kávu přímo s far-

máři, pro nás byla úžasnou zkušeností. V ko-

operativě Tiret jsme cuppovali natural kávy 

typické pro region Harrar –  většina z nich 

byla hutně čokoládových, tabákových a při-

tom ovocných. Největší zážitek byl cupping 

v Yirga Alem, kam za námi dorazili manažeři 

zpracovatelského závodu Semalo Pride. Prá-

vě tady došlo k předání naší kávy zpět do ru-

kou farmářů a zpracovatelů. Ten pocit vážně 

nic nenahradí.  Stejně jako pocit stát metr od 

stolu a zřetelně cítit z kávy meruňky, papáju, 

meloun a další ovoce...Především tady jsme 

vybírali kávy do letošní nabídky.

A co vám cesta přinesla? 

Upevnění celé řady vztahů, několik bezpro-

středních nákupních rozhodnutí a především 

půdu pro spolupráci s  inovativními farmami 

v regionu Sidama, kde díky politickým změ-

nám čím dál tím více hospodaří i samostatní 

farmáři – jako například pan Nigusse. Vě-

říme, že plody naší cesty naplno sklidíme i 

v příštích letech. A věříme, že budete s námi 

u toho. 

Sledujte celý příběh 
pražírny Nordbeans 
a všechny její kávové 
novinky na Instagramu 
@nordbeans.

Padesátá léta v Hollywoodu byly plodné na 

nekomplikované a veselé fi lmy. Nejlepším 

příkladem může být i Zpívání v dešti Stanley-

ho Donena a herce Gena Kellyho. Někteří 

dokonce říkají, že to je nejlepší muzikál, jaký 

kdy vznikl, a dost možná mají pravdu. Příběh 

o tom, jak se parta herců němého fi lmu vy-

rovnává s příchodem zvuku, nezestárnul ani 

o píď. Je to veselé, vtipné, ale hlavně: „Sin-

ging in the Rain.“

.01
Zpívání v dešti

Téměř cokoliv z devadesátých let, v čem hrál 

Robbin Williams, by se dalo doporučit jako 

lék na chmury. Tato komediální hříčka má 

ale schopnost takového toho zahřátí u srdíč-

ka. A taky to je neskutečná bžunda. Robbin 

hraje Armanda Goldmana, majitele vyhlá-

šeného gay klubu Ptačí klec, který se svým 

přítelem vychovává syna, který si chce vzít 

holku. Potud všechno v pohodě. Problém ale 

je, že dívčin papá je zakladatelem ultrakon-

zervativního spolku, který nemá rád gaye a 

židy. To, že Armando Goldman je gay a Žid, 

se tak všichni snaží tutlat nejdéle jak to jde, 

ale bohužel, není to tak jednoduchý. Film je 

remake staré francouzské komedie, která u 

nás vyšla jako Klec bláznů. Oboje je vlastně 

stejně dobrý. Necháme teda jen na vás, který 

si pustíte.

.05
Ptačí klec

Wes Anderson. Tím bychom vlastně mohli 

začít a skončit. Je těžké od něj cokoliv vybrat, 

co by nejlépe pozvedlo náladu. Nedávno to 

u nás běželo v kinech, takže pokud jste to 

nestihli, tak to napravte. Příběh je vlastně 

prostý: v blízké budoucnosti jsou všichni psi 

v Japonsku nakažení, nemocní a odvezení 

na ostrov odpadků. Malý Atari se rozhodne, 

že zachrání svého psa Flíčka a odveze si ho 

zpátky domů. Pomáhají mu v tom jiní psi, kte-

ré potkal podobný osud. Animace je krásná 

a vymakaná do detailu a příběh jednoduchý. 

Udělejte si horkou čokoládu, zabalte se do 

deky, nechte venkovní mráz za okny a užijte 

si fi lm.

.02
Psí ostrov

Úžasný feel-good fi lm o pánovi, který měl 

sen být tím nejrychlejším. A splnil si ho. Pří-

močarý portrét skutečného člověka, Burta 

Munroa, který si sám sestavil motorku, se 

kterou na solných jezerech v Boneville pře-

konal rekord v rychlosti. Film romantizuje 

cestu za snem a podává ji s lehkostí a bez 

zbytečných dramat. Celé to rámuje úžasný 

Anthony Hopkins.

.03
V zajetí rychlosti

Životní role Billa Murraye a jedna z nejlep-

ších komedií z první půlky devadesátých let. 

Co byste udělali, kdybyste byli nuceni proží-

vat jeden a ten samý den pořád dokola? Po-

stava Billa Murraye, věčně a vším zpruzelého 

televizního moderátora, to ví, a věřte tomu, 

že udělal všechno, co vás zrovna napadlo.

.04
Na Hromnice o den více

PidiKino: skromný 
seznam fi lmů na 
zvednutí nálady

Jak pravily naše babičky: „Když něco funguje, 

proč s tím přestávat.“ A u nás v PidiKině pro-

stě máme rádi seznamy. Jsou jednoduché, 

svižné, a protože jsme muži krátkých formá-

tů, tak se nám perfektně hodí do krámu.

Nacházíme se v  období, kdy je dnů, kdy 

„byste psa nevyhnali“, více než dost. A také 

v období, kdy se mnoho lidí rádo týrá novými 

předsevzetími. A proto jsme se rozhodli na-

servírovat vám pětici fi lmů, které jsou ideál-

ními společníky do mrazivých večerů a záro-

veň se skvěle hodí na tyto motivační chvilky.
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Nordbeans: 
za kávou 

do Etiopie
Etiopie je rodištěm kávy arabika a pěstují se 

tu snad ty nejlepší kávy na světě. Když jsme 

se v pražírně Nordbeans rozhodli víc zamě-

řit na jejich výběr, vsadili jsme na partner-

ství s americkým projektem Catalyst Coff ee. 

Výsledkem byly skvělé kávy z  promývacích 

stanic Reko Koba a Semalo Pride – a také 

možná vůbec první etiopská káva zpracova-

ná metodou honey v ČR.  

Sklizeň probíhá od listopadu do února, tedy 

v období našich zimních měsíců. I proto nás 

vždy lákalo vyrazit do Etiopie osobně. 
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Jak se vyznat 
v kavárenském 
menu

V60

Jde o nejpřirozenější způsob, jakým si mů-

žeme kávu připravit. Název je odvozen od 

trychtýřku ve tvaru písmena „V“, který svírá 

úhel 60° a díky kterému celé to kouzlo vzni-

ká. Tento proces přípravy se začal používat už 

před více než 100 lety, po tom, co si v Drá-

žďanech jistá Melitta Bentz lámala hlavu s 

otázkou, jak připravit větší množství kávy za 

pomoci papírového fi ltru. V60 tudíž rozhod-

ně není vymoženost novodobých hipsterů, 

jak by se mohlo zdát. 

Výsledná káva má velmi čistou a lehkou 

chuť, která vzniká pouze díky síle gravitace a 

samovolnému promíchávání proudem hor-

ké vody. 

Tip baristy Kuby Kapra: Existuje spousta me-

tod. Za mě ta nejověřenější a vždy spolehlivá: 

Do promytého fi ltru vsypte 20 g kávy, zalijte 

30 g vody, nechte 30 s odstát, dolijte dalšími 

270 ml vody a lehce zamíchejte doprava (v 

Austrálii doleva, víte jistě proč). No a čekejte. 

Celé by to nemělo trvat déle než 3 minuty a 

ne méně než 2,5 minuty (případně upravte 

mletí).

French Press

French Press také není žádnou novinkou. 

Historie této metody sahá až do Francie za 

dob malého/velkého Napoleona. Princip pří-

pravy je založen na přímé extrakci a násled-

né přefi ltrování přes kovové sítko.

Při přípravě je vždy potřeba dbát na to, aby 

byla káva čerstvě namletá, a aby se výsled-

ný nápoj ihned po stlačení pístu přelil do hr-

nečků nebo dekanteru. Ač je sítko na French 

Pressu jemné, stejně se neubráníme tomu, 

aby veškeré jemné kousíčky kávových zrn 

nepronikly ven. Proto nebývá tato káva úpl-

ně čirá.

Tip baristy Kuby Kapra: Pokud začínáte s 

domácí přípravou a nechcete si příliš lámat 

hlavu, začněte určitě French Pressem. Dá 

se koupit za pár stovek v každém obchodě s 

domácími potřebami. Příprava je snadná, jen 

zvolte správný poměr kávy a vody (75 g/l). 

Voda nesmí být vařící, ideálně kolem 92 °C 

(cca minuta po tom co vypne rychlovarná 

konvice). Po zalití nechte kávu 3-4 minuty 

stát, pak píst stlačte.

Aeropress

Tento způsob přípravy kávy vznikl poměrně 

nedávno. V roce 2005 na něj přišel jistý Alan 

Adler z  americké společnosti Aerobie (což 

není žádná velmoc ze světa kávy, ale výrob-

ce plastových létajících frisbee). Ačkoliv se 

Aeropress považuje za novinku, běhá už po 

světě spousta jeho příznivců, mezi kterými je 

i řada cestovatelů. Je totiž ideálním, sklad-

ným a snadno použitelným doplňkem na 

výlety. 

A jak to funguje? Dva plastové válce, z toho 

jeden ukončený gumovým pístem, do sebe 

naprosto přesně zapadají. Při tlačení tak 

vzniká podobný efekt jako v injekční stříkač-

ce a pomocí vzduchu se přes malý papírový 

fi ltr extrahuje káva – velmi chutná a čistá.

Tip baristy Kuby Kapra: Super věcička, sám 

mám doma. Na jeden šálek rychlé ranní kávy 

ideálka. Používejte invertovanou metodu, 

tzn. píst již vložený mírně do tubusu. 17 g 

kávy, 30 ml vody na bloom (vykvetení kávy), 

30s a dolít do plna, 1 počkat, nasadit fi ltr, 

obrátit a stlačovat cca 30 s (na Aeropressu 

jsou čísla, ty vám pomůžou. Při stlačovaní se 

pohybujte takovou rychlostí, aby doba mezi 

jednotlivým čísly byla 5 vteřin.

Clever Dipper

„Chytrák“, který spojil to nejlepší z  V60 a 

French Pressu a vytvořil tak velmi jednodu-

chý (ale účinný) systém přípravy kávy. Jeho 

největší předností je speciální ventilek, díky 

kterému lze snadno ovlivnit délka louhování 

kávy. To kupříkladu znamená, že si lze více 

hrát s hrubostí mletí a také to, že není tak ná-

ročné hlídat časy zalévání, jako je tomu na-

příklad u V60. Kávu v Clever Dipperu prostě 

zalijete, počkáte 2 minuty, uvolníte ventil a 

káva se přefi ltruje.

Chemex

Nejfotogeničtější mezi všemi aparáty na fi l-

trovanou kávu. Používat se však začal už 

v první polovině 20. století, tedy dávno před 

tím, než svět propadl Instagramu. Tehdy se 

stal součástí new yorské galerie moderního 

umění MOMA a u New Yorčanů zůstal v obli-

bě do teď (schválně si někdy všimněte, jak se 

připravuje káva v  bytě Chandlera a Moniky 

v legendárním seriálu „Přátelé“).

Chemex je výjimečný nejen svým vzezřením, 

ale také použitím skládaných papírových fi l-

trů. Ty je (stejně jako u všech ostatních typů) 

vždycky nejprve nutné propláchnout horkou 

vodou, aby do kávy nepustily svou papírovou 

chuť. 

Vacuum Pot

Tady začíná hotová alchymie (alespoň 

v očích nezasvěceného pozorovatele). A po-

kud chceme, příprava této kávy může sku-

tečně alchymií být. Stejně tak lze ale připravit 

i docela jednoduše. Jakkoliv může tento sys-

tém vypadat přehnaně, jde o přípravu starou 

už okolo 200 let.

Tento typ kávy není v nabídkách kaváren zas 

tak běžnou záležitostí. Když ho ale někde 

potkáte, určitě se od něj nebudete moct od-

trhnout.

Tip baristy Kuby Kapra: Skvělá věcička, urči-

tě stojí za vyzkoušení a o to více za zhlédnutí 

přípravy. Malý tip: vodu do spodní části nalé-

vejte již teplou, ušetří to dost času.

Batch Brew

Tahle velmi oblíbená káva je pro baristu na 

přípravu ze všech nejjednodušší. Filtruje se 

totiž strojově a ve větším množství. I proto 

bývá Batch Brew levnější než ostatní fi ltrova-

né kávy. 

Ačkoliv se káva nepřipravuje ručně, a tudíž 

se eliminují chyby lidského faktoru, stejně 

se musí dodržovat určité postupy, aby byla 

káva co nejlepší. Důležitá jsou kvalitní kávo-

vá zrna, správné dávkování, ale i pravidelné a 

šetrné čištění zařízení.

Tip baristy Kuby Kapra: Asi si říkáte, proč si 

dávat v kavárně kávu, která někde stojí v ter-

mosce? To je právě ono. Tu kávu v kavárnách 

připravují ve velkém množství, recepturu mají 

zpravidla vychytanou, aby byla káva skvělá, a 

dost jistě každou várku ochutnají. Pokud jste 

ve spěchu nebo prostě chcete dostat svou fi l-

trovanou co nejdříve, určitě volte Batch!

Moka konvička

Ikonickou hliníkovou konvičku znáte (mini-

málně z  Instagramu) taky. K  přípravě kávy 

je zde využit systém jednoduchého principu 

rozpínání páry, podobně jako u papiňáku. 

Tato metoda není z  těch úplně nejšetrněj-

ších, neboť mletá zrna fi ltruje vroucí voda 

(proto má vždy trochu připálenou chuť), 

avšak velmi oblíbená napříč světem. Jde to-

tiž o velmi jednoduchý způsob, jak si připravit 

kávu v pohodlí domova.

Káva je mnohem silnější než ostatní výše 

zmíněné, avšak stále ne tak silná jako espre-

sso. Ovšem pije se podobném množství jako 

espresso (30 ml).

Vyzkoušejte, jakou u nás 
v Kavárně co hledá jméno 
děláme V60 nebo Batch 
Brew.
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Kromě klasické espresso nabídky připravované pomocí 
pákových kávovarů si dnes ve většině výběrových kaváren 
můžete dopřát i různé typy alternativní fi ltrované kávy, 
která je oblíbená zejména pro své široké chuťové 
spektrum. 

Pokud si nejste jistí, jaké jsou v těchto kávách rozdíly, 
přečtěte si stručného průvodce těch nejčastějších typů, 
na které můžete v kavárnách natrefi t.



Co se stalo a co 
se ještě stane v 
Klasick Wheels

Na podzim jsme měli pár highlightů jako třeba 

akce spojené s Gentlemans Ride nebo Allride-

show. Proběhly u nás skejtové závody u příležitosti 

releasu brandu “Cult of the road” včetně koncer-

tu kapely “Shake your bones”. Skvěle se povedla 

přednáška našeho kamaráda o jeho průvodcov-

ství na motorkách po Vietnamu nebo společný 

koncert kapel “The Spermbankers” a “The Craps”. 

Zajímá-li vás program našich připravovaných 

akcí, mrkněte do událostí na našem Facebooku 

(@klasickwheels). No a motorkáři/výletníci ne-

bojte, zimní výlet samozřejmě bude.

A nakonec zpráva roku. Instalujeme ultramega 

topení, takže plavky s sebou. Můžete si v nich za-

surfovat v naší domácí rampě!

Trošku se nám zhoršily pod-
mínky na motorky, ale o to 
víc se soustředíme na naší 
stodolu. Podzim a zima patří 
v Klasick Wheels koncertům, 
filmům, přednáškám o ces-
tování do všech koutů světa 
a tak podobně. Rádi bychom 
vás nalákali na pár zajímavých 
akcí, které připravujeme. 
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D&B Gallery 
představuje 
chameleona 

Marka 
Ehrenbergera
Pokud jste byli na podzimním Designbloku, těžko jste mohli přehléd-

nout stánek tohoto talentovaného ilustrátora a grafického designéra. 

Marek Ehrenberger, skromný kluk z Moravy s vášní pro cestování, to se 

svou tvorbou dotáhl až do New Yorku. Momentálně je ale v Praze, a tak 

jsme spolu upekli výstavu ve Vnitroblocku!

Marek svou tvorbu přirovnává k chameleonovi – barevná, osobitá a 

mírně střelená. Přidejme k tomu trochu nadsázky a máme recept na 

skvělou solo show, během které vám Marek představí svou nejnovější 

sérii dřevěných figur a ikonických hlav, které ukazují členy součas-

né různorodé individualistické společnosti ve chvílích jejich síly i úzko 

-sti. Inspirací mu tentokrát byla samotná betonová džungle New York, 

která (podobně jako kterákoli jiná metropole světa) oplývá zdánlivě 

nekonečnou diverzitou.

Marek Ehrenberger

Vystudoval ve Zlíně na Univerzitě Tomáše Bati a v Praze na UMPRUM. 

Od roku 2012 se živí jako freelance ilustrátor a grafický designér. Pra-

covně působil například v Curychu, Barceloně nebo v renomovaném 

studiu Craig&Karl v New Yorku. Právě kouzlo metropole mrakodrapů 

ho učarovalo nejvíce a momentálně zvažuje, že by se tam natrvalo 

vrátil (tak se stavte podívat na jeho pražskou výstavu pro případ, že už 

by tu žádná další nebyla).

Nepropásněte vernisáž 
a zakroužkujte si v diáři 
datum 24. ledna. Od 19:00 
se na vás budeme těšit ve 
Vnitroblocku!
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Už koncem loňského roku 
zaplavily naše stoly (a 
především vaše žaludky) 
misky plné čerstvých a 
zdravých surovin, které 
jste si rychle oblíbili. 
Pop-up Poke Haus nabízí 
tradiční jídlo s chutí 
dálek, černých sopečných 
pláží, života v plavkách a 
ibiškových věnců. 

Poke (správně vyslovováno jako poh-kay) 

je oblíbené havajské jídlo, které je vlastně 

různými tradičními asijskými pokrmy v jedné 

misce. Základem je ryba či tofu, ke kterým 

se přidává rýže a další čerstvé ingredience. 

Poke znamená umění krájet či sekat, ale jed-

noznačná definice, která by jídlo blíže spe-

cifikovala, neexistuje. To nejzákladnější, co 

by však vždy mělo splňovat, je ale čerstvost, 

zdravost a rychlost.

„Po tom, co jsme si ujasnili, jak budou všech-

ny naše bowly vypadat, vedly naše kroky na 

první prodejní místo, na Manifesto Market. 

A hned jsme byli mile překvapení. Lidé se 

k nám vraceli s chválou, jak zdravé a výživné 

naše jídlo je, a brzy na to jsme jejich fotky na-

šich misek začali potkávat na fotkách napříč 

sociálními sítěmi. Byli pyšní na to, co jedí, a to 

je vždycky dobrá vizitka.“ Říká Sergio Ragada, 

zakladatel Poke Haus.

V havajské kultuře najdeme pojem „ohana“, 

který doslovně znamená „rodina“. Smysl to-

hoto slova je ale mnohem širší než jeho pře-

klad. Kromě nejbližších zahrnuje i vaše sou-

sedy, komunitu, ve které se nacházíte, lidi, 

se kterými sdílíte tento svět, a jak se k němu 

chováte. „I proto servírujeme jen ryby, které 

byly chyceny za pomocí udržitelných me-

tod. Udržitelnost je nejdůležitější faktor, na 

kterém jsme postavili celý koncept. Rukama 

nám prochází pouze organická zelenina a 

koření v té nejvyšší kvalitě.“

Nechat zákazníky být kreativními je další část 

filosofie Poke Hausu. Jídlo by přece měla být 

i zábava. Proto jsou bowly pojmenovány pod-

le různých postav, se kterými se mohou lidé 

ztotožňovat. V bowlu Salmon L. Jackson, jak 

můžete hádat, je základem losos, Tuna Turner 

je postavena na tuňákovi, Tofu Panda je ve-

getariánská verze a Bart Schrimpson je zase 

ideální pro milovníky krevet. Ať už vyzkoušíte 

kteroukoliv variantu, určitě nebudete litovat.

Zajímají vás všechny 
poke variace a trocha 
toho aloha života? 
Najděte si Poke Haus 
na Instagramu: 
@pokehauscz

Poke Haus: 
Kousek Havaje 
ve Vnitroblocku

Propadněte 
Afrohousu 
stejně jako 
Radka Lišková

Jak bys popsala Afrohouse třemi slovy?

Energie, zábava, odreagování.

Dokážeš stručně popsat, jak tento taneční 

styl vznikl? Kam až sahají jeho kořeny?

Afrohouse je moderní taneční styl z Angoly, 

kde vznikal v průběhu 90.let. Hudbu přivez-

li angolští DJové z jižní Afriky a přidali si do 

ní místní angolské rytmy. Tak vznikl angolský 

afrohouse jako hudba. Lidé na tuto pro ně 

novou hudbu tančili, co znali – kuduro. Ku-

duro je stejně jako afrohouse footworkový 

tanec (různé krokové variace), ale afrohouse 

je poněkud pomalejší a volnější, ne tak agre-

sivní. Lidé proto různě upravovali pohyby tak, 

aby seděly do hudby a vymysleli originální 

kroky tohoto stylu. Nové kroky vznikají do-

dnes. Prezentovány jsou v hudebních klipech 

angolských artistů. 

Pro koho je Afrohouse ideální? Zvládnou ho 

i začátečníci?

Afrohouse zvládnou všichni! Lekce na sebe 

nenavazují a na každé hodině děláme jinou 

vazbu. Snažím se vždy přizpůsobit aktuálním 

tanečníkům na lekci. Jde hlavně o to, aby se 

lidi pobavili, zapotili, vyřádili a nabili se ener-

gií. 

A teď něco o tobě. Kdo jsi, jak dlouho tancu-

ješ a co třeba děláš, když zrovna netancuješ? 

Jsem tanečnice a lektorka, věnuju se hlavně 

afrohousu a kuduru, dříve jsem hodně tanči-

la dancehall. Africkým tancům jsem propad-

la díky tanečnici Janči Jelínkové. V roce 2016 

jsem jela na jediný taneční festival v Evropě, 

který se specializuje na tyhle taneční styly, na 

Kuduromanii do Polska. Tam jsem pochopila, 

že tohle je to, čemu se chci opravdu věno-

vat. Uchvátila mě nejen ta zvláštní energie, 

ale i hudba. Několikrát jsem navštívila Lisa-

bon, kde jsem tančila s místními tanečníky 

a v listopadu jsem podnikla cestu do Afriky, 

do Angoly. Takže jsem si splnila jeden z mých 

obrovských snů. Viděla jsem, jak tam lidi žijí, 

krásnou přírodu a tančila jsem... Jinak když 

netančím, tak odpočívám, cvičím, věnuju se 

přátelům, rodině, ráda čtu inspirativní články 

v oblasti seberozvoje a cestuju.

Jak trávíš letošní zimu? 

Zimu trávím převážně v Praze, učím, tancu-

ju a modlím se, ať už je tu zase léto, protože 

zima není moje oblíbený období. Takže jsem 

nejradši zachumlaná v dece a nejlíp s čajem 

nebo svařákem.

S novým rokem vypouští 
taneční SECTOR do světa 
i nový rozvrh. Tak sledujte 
facebook.com/tanecni-
sector, ať vám neunikne!

Po bujarém prosinci, kdy většina z nás nemohla (a ani 
nechtěla) odolat všem nástrahám každoročního obžer-
ství, je na čase to zase trochu vypotit. Ideálně tak, aby 
vás to pocení bavilo. A my si myslíme, že tahle lekce 
v tanečním SECTORU by mohla být tou správnou vol-
bou! Nalákat vás na ni zkusí přímo její lektorka Radka 
Lišková.
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Footshop

Sharlota: 
Pracuju 
nonstop
Její jméno je nejvýraznějším jmé-
nem na poli ženského rapu. Kro-
mě pravidelných koncertů má 
za sebou i několik úspěšných 
marketingových projektů. Stala 
se tváří projektů značek jako je 
například Avon nebo Tezenis a 
zahlédnout si jí mohl i v Amazing 
Jewellery, kde visela na zdi. Jaké 
vyhlídky na rok 2019 má 
Sharlota, jediná holka v 
Blakkwood Records?

Je za námi rok 2018, jak bys ho zhodnotila? Co bylo klíčovým momentem?

Těch zajímavých momentů je opravdu hodně. Z kraje roku to bylo určitě natáčení 

videoklipu Shock Yourself ve spolupráci s Big Shockem, který speciálně vytvořil dva naše 

Blakkwood energetické drinky. Bannery s fotkou z klipu, kde jsem nahá pod průhlednou 

pláštěnkou, pak byly v každém druhém supermarketu. 

Jaké další spolupráce sis připsala na konto?

Stala jsem se tváří několika projektů, které mi byly šité na míru. Baví mě, když do toho 

můžu otisknout i kus sebe, jinak mě to nenaplňuje. Milníkem byla i spolupráce s Pekařem. 

Píseň Co když, jsem si spolu s ním poprvé na živo zazpívala v plné Lucerně.

A co rok 2019? Jaké máš plány?

Chtěla bych mít hotové EP Sextape. Měla jsem ho mít hotové už tento rok, ale děje se 

kolem mě tolik věcí, že na hudební projekty jsem neměla tolik času. Také připravuji hodně 

zajímavých a nečekaných spoluprací. Tím se to také protahuje.

Jsi spokojená s takovým průběhem?

Nechci dělat věci napůl, takže se svým tempem jsem spokojená. Přece jenom pracuju 

nonstop už sedm let. Čtyři roky bez dovolené. Začíná toho být moc.

Jaké kousky tě za poslední rok nejvíc bavily?

Hrozně mě bavila kolaborace Vans x Disney. Z té mám asi čtyři páry. Potom samozřejmě 

Puma Fenty by Rihanna. Značka, která mě mile překvapila svými kousky je Fila. Jak tenis-

kami, tak apparelem.

Je něco, o čem bys mohla říct, že tě za poslední rok ovlivnilo?

Hodně věcí mě ovlivňuje za pochodou a podvědomě, takže o tom vlastně ani nevím. 

To se pak samozřejmě odráží na mém chování, oblékání, ale i tvorbě. Nedokážu říct nic 

konkrétního.

S novým rokem přijdou i nové trendy. Máš nějakou představu o tom se na poli 

streetwearu odehraje?

Nemám páru. Tyhle věci sice sleduju, ale všechno jsem si vždycky určovala podle sebe, 

a ne podle toho, že je to “trendy.”  Co vždycky ráda uvítám, tak je to větší otevřenost, 

ohleduplnost a volnost v módě.
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Freshe Goodlok si jde objednat i přes Facebook Messenger, tedy jed-

noduše přes zprávy. Na druhé straně „sedí“ a odpovídá (ro)bot. Jak to 

konkrétněji funguje?

Když kdokoli napíše Facebook stránce Goodloku normální zprávu, 

propojí se s námi a aktivuje robota, který si ho provede nejstandard-

nějšími scénáři. Nejdřív se zeptá, jestli si chceš něco objednat nebo to 

jenom zkoušíš, nabídne ti sezónní nabídku, zjistí od tebe, kolik kousků 

kam chceš dovést, a nakonec ti otevře okno s platební bránou, kde 

pohodlně zaplatíš. Když to pak děláš podruhé, už si to pamatuje kartu 

i adresu, takže je ta objednávka na pár vteřin.

Jak náročné je takového bota sestrojit a naučit komunikovat? Kolik je 

za tím času?

Samotného bota si postavíš celkem snadno, horší je celá ta logika oko-

lo. Ukládání uživatelů, platební bránu, produkty, logiku času doručení, 

mazání košíku, kurýry a spoustu dalšího musí řešit nějaký propojený 

systém. V tom už jsme nechali stovky hodin, ale stojí to za to. Postupně 

nám to totiž hromadu času šetří.

Coldpress fresh džusy Goodlok znáte z  kavárenské nabídky ve Vnit-

roblocku. Kromě toho, že si je u nás můžete dopřát k dortu nebo kávě, 

jdou objednat i online. Jednou z možností je využití chatbota, důmy-

slnou umělou inteligenci, která se k účelům prodeje a marketingu ve 

světě čím dál více využívá. Zajímá vás víc? Zeptali jsme na tuhle vymo-

ženost moderní doby přímo v Goodloku.

Co všechno jde takového bota naučit? 

Všechno, jen jde o to, kolik času a schopností tomu můžeš dát. Může 

rozpoznávat jazyk, kontext, pokoušet se sestavovat věty jako člověk, 

učit se z chyb ostatních i svých. Nás to v manGowebu hodně baví, pro-

to si taky podobné produkty jako Goodlok vymýšlíme. Ale je to na delší 

povídání.

Jak řešíte otázky, na které bot neumí odpovědět?

Pokud to bot nezvládne, spadne ten problém na člověka. Uživatel ide-

álně nepozná, kdy je na druhé straně robot, a kdy mu pomáhá člověk. 

A ideálně už na podobnou otázku zvládne příště odpovědět robot sám.

Myslíš, že je tohle nový prodejní kanál, který se bude rozvíjet čím dál 

víc ve všech oblastech? Proč se v Čechách ještě tolik nevyužívá?

Je to zatím spíš takový „funny“ prodejní kanál, jeho možnosti jsou ještě 

hodně v plenkách. Experimentuje s tím ale stále hrozně málo lidí, a to 

je škoda. Je asi jedno, jaké je to fi nální rozhraní, ale prodej s umělou 

inteligencí roste v mnoha podobách raketově.

V Goodloku 
vám objedná 
džusy (ro)bot

Sledujte barevný 
vitamínový svět Googloku 
i na Instagramu:
@goodlok.

Už znáte 
President Room?

V září loňského roku se nad podzimní Prahou poprvé rozezněla elek-

tronická hudba. Na střeše hotelu President odehrála svou live show 

špička české elektronické scény. Jak to celé vzniklo nám poví Honza 

Gregar z Mladí ladí jazz. 

Naše projekty jsou často reakcí, řeší stav věcí, který nepovažujeme za 

správný a snažíme se ho změnit. Impuls pro vznik projektu President 

room byl původně náhoda. Naše hvězdy z festivalu Mladí ladí jazz bydlí 

v hotelu President, když jsme šli obhlídnout něco na střechu, věděli 

jsme, že ten prostor chceme využít.

Co je záměrem President Room? 

Už pár let se aktivně pohybujeme na mezinárodní scéně. Díky tomu 

víme, jak slabou pozici má obecně česká hudební scéna. Proto se v 

rámci President roomu snažíme představit atraktivní formou naděj-

né umělce z různých žánrů a prezentovat je v zahraničí, a to třeba i 

cílenou reklamou. Pro první výkop jsme zvolili elektronickou scénu. 

Myslím, že pánové Floex, HRTL, Tom Holič nebo AID-KID ze sebe vydali 

maximum, doporučuji sjet záznam.

Síly jste pro tento projekt spojili s BU2R, projektem Budvaru na podpo-

ru městské kultury, jak k tomu došlo?

S BU2R jsme spojili síly, protože jako jedna z mála značek podporuje 

podobné myšlenky a projekty a dokáže vám věřit. A protože výhledově 

chceme pokračovat začátkem roku 2019, jsme moc rádi, že za námi 

stojí zrovna oni. Ještě o spojení uslyšíte.

BU2R stojí za vícero 
kulturními projekty. 
Všechny pohromadě je 
najdete na bu2r.cz.
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Valentýn: 
kašlete na růže a sáhněte 
po jarních květinách

Stejně jako u potravin i u květin hraje 
roli sezónnost. A co si budeme povídat, 
sezónní produkty jsou prostě vždycky 
lepší.

Co ale na Valentýna své milé vybrat, 
když ne růže? Diana z květinářství 
Papavera má pro vás čtyři tipy.

Pryskyřník

Pryskyřníky patří mezi průkopníky jara. V době, kdy se většina ostat-

ních květin teprve chystá na svůj velký příchod nad povrch zemský, oni 

už dávno zjišťují, co se ve světě událo nového. Protože jsou to rostliny 

zvyklé na chladné podmínky, dobře jim bude, když jim i doma dopřeje-

te chládek. Při dobré péči vydrží krásné ve váze i týden. 

Tulipán

Tulipány můžou být právem trochu nafoukaní, patří totiž mezi vůbec 

nejoblíbenější jarní květiny. Velmocí na jejich pěstování je dnes Ho-

landsko, kde jich najdete až tisíce metrů čtverečních na jednom místě, 

do Evropy se však dostaly kdysi dávno z  Turecka, kam ještě předtím 

doputovaly z Číny. Ve váze jim to ale tuze sluší i v Čechách!

Jícnovka (Eustoma)

S Jícnovkou rozhodně nešlápnete vedle – naopak. Tomu, že se tato 

vysoká elegantní květina připomínající svými květy růži skvěle hodí na 

oslavování zamilovanosti svědčí i fakt, že se často objevuje ve svateb-

ních výzdobách. Láska ji prostě sluší!

Sasanka

Tuhle drobnou květinku můžete na jaře houfně potkat v listnatých le-

sích, parcích nebo podél potoků. Prostě obecně tam, kde je k mání sil-

ná vrstva výživného humusu, a kde je dostatek vody. Sasanek existuje 

po světě na sto padesát druhů a rostou kromě Antarktidy víceméně 

na všech kontinentech. I díky tomu nabízí velké množství barevných 

variací – od bílé, přes žlutou, růžovou, až po jasně modrou. Nehrozí 

tedy, že byste se netrefili do barevného vkusu.

Valentýnský pop-up 
ve Vnitroblocku
13. – 14.2. / 9:00 – 20:00

Info hlavně pro pánské čtenáře: stejně jako loni se květinářství 

Papavera rozdělí napůl, aby mohlo dorazit i do Holešovic. Pořídit 

valentýnskou květinu tak kromě klasické kamenné prodejny na 

smíchovském Andělu (vedle Kavárny co hledá jméno) můžete 

i v kavárně ve Vnitroblocku (a vyvarujete se tak průšvihu, který 

by na vás mohl doma čekat, kdybyste přišli s prázdnou). Anebo 

ještě lépe: vezměte svou drahou polovičku na kávu a dort a pro 

květinu zaběhněte nenápadně v rámci rande.

Květinové Předplatné
Na webu papavera.cz máme novinku, která vám zajistí čerstvé 

květiny na stůl každý týden, nebo to, že budete za hrdinu. 

V  rámci květinového předplatného vám buď každé pondělí za-

zvoníme na zvonek s  novým pugétem (ideální do domácností, 

recepcí i kanceláří) nebo si můžete navolit šest libovolných vý-

znamných dat (narozeniny, svátky, výročí) a my zařídíme, abyste 

na ně už nikdy nezapomněli a zároveň si ušetřili čas s cestou do 

květinářství a bezradným vybíráním. Více info přímo na webu!


