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Mám ráda kávu. Dalo by se Å™íct, Å¾e jsem na ní uÅ¾ témÄ›Å™ závislá. Miluji její vÅ¯ni a její chuÅ¥. Jednou za Ä•as ze sebe
udÄ›lám kavárenského povaleÄ•e. Obejdu pár kaváren, co mi doporuÄ•í kamarádky. Nebo ze zvÄ›davosti zajdu nÄ›kam,
kde jsem je&scaron;tÄ› nebyla a ochutnám jejich kafe.

Rozpustná káva uÅ¾ dávno není mÅ¯j favorit. Ale byla. ProÄ• to nepÅ™iznat. V dobách, kdy jsem byla na mateÅ™ské, se toh
rychlé kafe stalo denním rituálem. MÄ›la jsem své favority a naopak seznam tÄ›ch instatních fujtajkslÅ¯, co bych do pusy
nevzala ani omylem. Po éÅ™e instatní kávy jsem pro&scaron;la transformací do vy&scaron;&scaron;ích sfér a na lince se
py&scaron;nilo presso. Jeho éra v&scaron;ak byla pomÄ›rnÄ› krátká, po skonÄ•ení záruky se nÄ›jak porouchalo a po druhé
ne zrovna levné opravÄ› a dal&scaron;í poru&scaron;e letÄ›lo pryÄ• z bytu. Pak pÅ™i&scaron;el zlom v podobÄ› dovolené
v krajinÄ›, kde jsou v pÅ™ípravÄ› kávy úplnÄ› jinde neÅ¾ u nás. A od té doby jsem pÅ™estala pít rozpustnou kávu. Po návratu
z dovolené jsem si koupila dÅ¾ezvu. Káva hned dostala jinou chuÅ¥ i rozmÄ›r. O nÄ›co pozdÄ›ji jsem Ä•irou náhodou objevila
mokka konviÄ•ku. Po manÅ¾elovÄ› babiÄ•ce. Na&scaron;la jsem ji v krabici pokladÅ¯ vyklizených z babiÄ•Ä•iny kuchynÄ›, které
uloÅ¾ila pÅ™i rekonstrukci. Byla je&scaron;tÄ› zabalená v originálním obalu, nepouÅ¾itá. NÄ›jakou dobu jsem váhala a na
internetu hledala instrukce, co s ní. SamozÅ™ejmÄ›, strýÄ•ek gÅ¯gl Å™íznutý jÅ¯tÅ¯béÄ•kem nezklamal. Na&scaron;la jsem vide
s instruktáÅ¾í, jak mokka konviÄ•ku pouÅ¾ít a dÅ¾ezva byla doÄ•asnÄ› odsunuta do &scaron;uplíku. Poslední rok byl ve znam
rÅ¯znorodosti. Mokka konviÄ•ka na tuhle kávu, dÅ¾ezva na jinou, to zas na kafíÄ•ko s kámo&scaron;kou&hellip; a tohle
v&scaron;echno pro&scaron;pikováno náv&scaron;tÄ›vami kaváren a praÅ¾íren, kde vám vonící kávu pÅ™inesou aÅ¾ pod
nos.

Nakonec jsem v&scaron;ak objevila nový svÄ›t. Tak trochu jiný svÄ›t. Tak trochu jiný kafe. Se v&scaron;ím v&scaron;udy.
JeÅ¾í&scaron;ek mé hodné maliÄ•kosti pÅ™inesl nÄ›co, co jsem dosud neznala, aÄ• jsem se uÅ¾ povaÅ¾ovala za znalce káv
mÄ›la ob&scaron;lápnuté v&scaron;echny místní praÅ¾írny a prodejny s kávou. Objevila jsem vietnamskou kávu. Ani jsem
pÅ™itom nemusela cestovat do Asie. Na druhou stranu, tÅ™eba se tam právÄ› kvÅ¯li té jejich úÅ¾asné kávÄ› podívám. Kdo ví?
Káva uÅ¾ v balíÄ•ku vonÄ›la jinak. Jako pÅ™íslu&scaron;enství ke kávÄ› jsem dostala &bdquo;filtr&ldquo;. Nerezový hrníÄ•ek
s dírkami na první dojem pÅ™íli&scaron; velkými. a plechovku slazeného kondenzovaného mléka, protoÅ¾e ve Vietnamu se
pije právÄ› takto.

PÅ™átelé, to je fakt jiný kafe&hellip;
Tak trochu jiný kafe. ÚplnÄ› jiný kafe, neÅ¾ na jaké jsem byla zvyklá. Po prvotním &scaron;oku (&bdquo;JeÅ¾í&scaron;marjá,
já to asi &scaron;patnÄ› umyla, mÄ› tam plavou nÄ›jaké mastné flíÄ•ky!&ldquo;) jsem si o této znaÄ•ce nÄ›co na&scaron;la a
byla jsem zase o kus chytÅ™ej&scaron;í. Tahle káva je smÄ›s nÄ›kolika odrÅ¯d, Arabica, Robusta, Excelsa a Catimore.
(HlavnÄ› ten poslední název se mi dÄ›snÄ› líbil.) Je praÅ¾ená s tro&scaron;kou másla a obohacená kakaem. PÅ™iznám se, Å¾
mi zavání exotikou, a je to opravdu nÄ›co úplnÄ› jiného, neÅ¾ jsem dosud pila. TakÅ¾e, pÅ™átelé, momentálnÄ› ujíÅ¾dím n
vietnamské kávÄ›. Je to láska na první dou&scaron;ek. Nebo vlastnÄ› aÅ¾ na druhý? Ten první byl spí&scaron; plný pÅ™ekvap
a nových dojmÅ¯. Druhým dou&scaron;kem jsem si ji zamilovala.
---------------------------K tÄ›m obrázkÅ¯m:

tak tohle je tÄ•. moje poslední kafe, a na&scaron;la jsem jediný prÅ¯hledný hrnek, ve kterém by to bylo vidÄ›t. No, a ty fleky
nerezu jsem uvidÄ›la aÅ¾ na fotkách... pÅ™edtím jsem si jich nev&scaron;imla. PanebóóóóÅ¾e, já to vÅ¾dycky jen opláchnu a
nechám na odkapávaÄ•i a nele&scaron;tím... tak kdyby nÄ›kdo mÄ›l blbé kecy, jak to vypadá, tak se uÅ¾ pÅ™edem kaju...

Jo, a tentokrát jsem si dala je&scaron;tÄ› nahoru mléÄ•nou pÄ›nu a bylo vám to fakt super... UÅ¾ se tÄ›&scaron;ím, aby by
pátek, to mi Kobylka u nich v BrnÄ› zase dal&scaron;í kafíÄ•ko koupí, tady u nás ji nemají. Na&scaron;la jsem teda u
jednÄ›ch VietnamcÅ¯ jakési snad podobné kafe, ale jinou znaÄ•ku. Tak to pÅ™í&scaron;tÄ› asi risknu a zkusím i tu jinou..
ChudÄ›ra prodavaÄ•ka akorát stále opakovala, Å¾e "nerosumÄ›t cesky, ale to dobrá káva a ona nerosumÄ›t cesky..." Máte
také rádi &bdquo;své&ldquo; kafíÄ•ko? Jaké si dÄ›láte v práci, jaké v pohodlí domova? VODOMÄšRKA
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