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„Byla to v roce 2001 velká vý-
zva. Tehdy už se na eském trhu podbízelo cenou 
a do toho jsme p išli my s p edsevzetím bodovat 
kvalitou. Konkurence se smála, že jestli tu bude-
me po roce, tak se uvidí, s jakou kvalitou. 
Po roce jsme se sešli a smáli jsme se my, protože 
ve srovnání jsme vít zili. Jist  nám pomohlo, že 
p íslove ná n mecká kvalita má prost  v esku 
dlouhodob  vynikající zvuk, a my jsme k ní p i-
dali maximální pé i a odpov dnost. Když mlu-
vím o kvalit , myslím kvalitu kávy i servisu. Do-
kázali jsme p esv d it zákazníky, že pokud jde 
o kávu, mohou si dovolit kupovat rolls-royce. 
Naši kávu tiše obdivuje i konkurence, protože je 
opravdu skv lá. Nikdo neví, jak to kolegové 
v N mecku d lají, ale je dokonalá. I když se po-
díváte na jednotlivá zrnka, jsou identická, všech-
na stejn  velká, všechna stejn  upražená. N mci 
jsou prost  precizní,“ 

„Nemáme
samoz ejm  jednu kávu, máme desítky druh ,
i cibetkovou, i Blue Mountain… Ale moc to nepro-
pagujeme, protože to není to st žejní, ím chce-
me r st. Sázíme na rozvážný rozvoj, který žijeme 
už t i sta let, na dokonalou službu. Trh se m ní,
reagovat musíme, ale n které trendy jsou spíše 
marketingovým atakem. Zp sob  pražení kávy 
je tolik, kolik chcete chutí. M žete mít blend nebo 
jednodruhovou kávu. U jednodruhové si m žete 
hrát se svou chutí, ale experimentátor  není tolik 
a navíc experimentovat obvykle necht jí po ád.
V zásad  dojdete k tomu, že v tšina z nás chce 
tu kávu, která mu chutná a která je vyzkoušená. 
Káva je taková, jakou ji lidé ud lají. Základem 
je kvalita v každém kroku. Od p stování a sklize
p es pražení až po umletí a uva ení kávy. Sedm-
desát procent chuti d lá lov k. Když to umí 
a má prvot ídní suroviny, bude ta káva vždycky 
výborná,“

„Nám se to povedlo vlastn  mimocho-
dem, protože když jsme dostav li novou budovu, 
byla prázdná, s bílými st nami, ale nem li jsme 
as nic vymýšlet. Tehdy jsme shodou okolností 

pracovali na projektu kavárny s galerií. Z projek-
tu sešlo, ale seznámili jsme se s galeristkou, kte-
rá byla neš astná, že to nevyšlo, a dostali jsme 
od ní aspo  zap j ené obrazy, které jsme si roz-
v sili po dom . Když jsme je spo ítali, bylo jich asi 
sto ty icet. Tak jsme tomu za ali íkat galerie, 
a když galerie, tak padl názor, že musíme mít 
vernisáž. Ud lali jsme tedy vernisáž a p išlo
ohromné množství lidí a všichni jsme byli pot še-
ni a spokojeni. A dokonce se za ali ptát, po ase,
kdy bude další vernisáž. Tak jsme je za ali d lat
jako sou ást iremní kultury. Po irm  máme tr-
vale desítky obraz , po ádáme vernisáže a najed-
nou k nám jezdí i lidé, kte í by na normální byz-
nys ochutnávku nikdy nep ijeli. Dokonce se ptají, 
jestli si m žou obraz koupit. To m  moc baví.“
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