
Filtrovaná káva je fenomén!
V čem je její kouzlo, když je její příprava z určitého pohledu tak pri-
mitivní? Vlastně jen zalijete hruběji namletou kávu vodou a ona po-
malu přeteče přes papírový filtr do hrnku! A je to! Jak jednoduché!

Ono je to ve skutečnosti trochu složitější, protože u přípravy hraje 
roli mnoho proměnných, které chuť vašeho šálku ovlivní. Důležitá 
je teplota vody, hrubost mletí, čerstvost kávy, čas přípravy, ale třeba 
i typ papírových filtrů. Ke každé kávě si nastavujeme recept, kterého 
se pak všichni naši baristé drží, aby káva vždy chutnala stejně dobře. 
Můžete si všimnout, že u její přípravy pokaždé barista trochu kávy 
ochutná. Není to proto, že by vás chtěl ošidit a upít z vaší porce, 
ale je to pro kontrolu kvality, která je pro nás nesmírně důležitá.

Filtrovaná káva naštěstí pomalu ale jistě přestává být doménou 
fajnšmekrů. Stále častěji si ji objednávají zákazníci, kteří chtějí zažít 
zcela jiný kávový požitek nebo třeba jen vysadili mléko. Jemnost 
a komplexní chuť filtrované kávy je prostě okouzlující. To okouzlení 
ovšem nemusí zafungovat hned. Dost často se zákazníkovi zdá 
být káva slabá až čajová. Obsah kofeinu je ovšem stejný, mnohdy 
i vyšší než u espressa. Espresso ovšem obsahuje mnohem méně 
vody a proto ho vnímáme jako ,,silné’’. Filtrovaná káva je mnohem 
jemnější.

U nás si ji můžete vychutnat dvěma způsoby. Buď jako takzvané 
Batchbrew (tento výraz prostě čeština nemá), které se připravuje 
pomocí profesionálního kávovaru ve velkém objemu. Kafe poté pře-
lijeme do speciální termosky a je několik hodin okamžitě připravené 
k servírování. Druhou verzí je ruční příprava pomocí speciálního 
dripperu V60, což je speciální držák na papírové filtry. Tato příprava 
je o něco náročnější jak na přípravu, tak na čas, a většinou pro ni 
vybíráme ty nejlepší výběrové kávy z našich oblíbených pražíren. 
Nebojte se zkusit oboje a porovnat rozdíl. Jo a malý tip! Nechejte 
váš šálek trochu zchládnout. Káva bude ještě mnohem jemnější.
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New York, město, které nikdy nespí.
1. Jaké největší rozdíly vidíš mezi českou a americkou kulturou?

Těžko srovnávat, tady žiju v menším (úžasném) měste a New York je metropole. Nemůžu na obyvatele 
města říct křivého slova. Každý se ke mně choval slušně a hezky. Nejvíc se tam v té době ale prožíval 
Halloween, což u nás není moc k vidění. Člověk tomu jejich nadšení pro svátky rychle propadne. :)

2. Co ti v New Yorku nejvíce chutnalo?

Přemýšlím, co z toho, co jsem ochutnala, mi nechutnalo. Nejvíc mě ale asi dostal ramen v podniku Ivan 
Ramen, bylo to výborné! Nevynechala jsem ani nejznámější spoty s pizzou, jako třeba Prince St. Pizza, 
kterou určitě nesmíte opomenout, až tam pojedete. 

3. Co New York a káva? Říká se, že je to „město, které nikdy nespí“., Objevila jsi místo, kde 
se dá vydechnout a vychutnat si šálek dobré kávy?

Ha, velmi rychle ( asi po prvních dvou kavárnách) jsem pochopila, že espresso nebude drink tohohle 
tripu. Přešla jsem na filtr a bylo to lepší. Američani batch pijí pořád a já si na to rychle zvykla. Pro mě 
byla asi nejpříjemnější návštěva kavárny The Elk. Je to krásná malá kavárna na zapadlé Charles Street, 
kam se ale vyplatí si zajít.

4. Co pro tebe byl největší zážitek?

Zajímavé, že se mě na to každý ptá a já stále nedokážu přijít na jednu konktérní věc. Užila jsem si to 
celé, miluju cestování a všechno s tím spojené. Obvykle volím spíš tripy za přírodou, ale New York mě 
popravdě dostal. Kdykoli tam můžete cokoli! Rozhodně jsem tam nebyla naposledy…

Pracovitá, srdečná a vždycky  
hladová! Tak nějak by se dala  
ve 3 slovech představit naše 

Anička. Nedávno se zpoza kávovaru 
přesunula na druhou stranu země-

koule a my jsme jí na tohle téma 
položili pár otázek.

foto / Lucie Pešková



V  této rubrice bychom chtěli poukázat 
na talentované umělce, kteří přispěli  
k  tomu, aby kavárna měla své kouzlo 
a atmosféru. Tím se  Pikola stává jedineč-
nou a my děkujeme za jejich spolupráci 
a vytvoření krásných věcí.
Momentálně můžete na stěnách v kavárně 
vidět fotografie od fotografky Pavlíny Bo-
rákové a od mladého grafika a fotografa 
Dominika Šmuhaře, které stojí za to sledovat 
i na sociálních sítí a vidět jejich tvorbu.

INSTAGRAM pavlinaborakova

 pavlinaborakova.cz

INSTAGRAM dominiksmuhar  

 behance.net/dominiksmuhar

Soužití s přírodou nám rozhodně není lhostejné. Už 
jen proto, že žijeme v nejhezčích českých horách. Malými krůč-
ky se posouváme dál a dál od zbytečností, které plní naše 
odpadové nádoby nebo skladovací prostory. Určitě jste si 
všimli, že už dlouho nepoužíváme jednorázové papírové 
ručníky na toaletách nebo třeba plastová brčka. Jedním  
z posledních kroků je zrušení papírových ubrousků k de-
zertům. Nechceme vás tím vůbec omezovat a moc rádi vám 
ubrousek dáme, ale vzhledem k tomu, že se nám jich 99% 
vrací čistých, tak to bylo logické rozhodnutí.
Každý gastronomický provoz také produkuje spoustu odpadu. 
Je až neuvěřitelné, kolik plastů a kartonových krabic se přes 
den nashromáždí v tak malé kavárně jako je Pikola. Jelikož 
nám to není lhostejné, vše recyklujeme a snažíme se s našimi 
dodavateli dohodnout různé alternativy. Sklo, papír, tetra-
packy, plasty, ale i biologický odpad včetně kávového 
lógru. Dalším malým eko krokem bude nový systém kelímků 
na kávu s sebou, ale o tom až zase někdy příště...

Jak vznikl Bílý Králíček? 
Seděla jsem na kávě s kamarádkou, bavily jsme se  
o životě a ona se zeptala: “No a co bys vlastně chtě-
la dělat?” A já naprosto bez přemýšlení odpověděla: 
“Vím přesně, co bych chtěla dělat, chtěla bych pracovat 
v nějakém krásném obchůdku s krásými věcmi, aby  
to bylo místo, kam se těšíš, kde chceš trávit čas, kde  
se budou setkávat lidi a bude jim tam dobře. Ale takový 
v Šumperku není!”  A to byla přesně TA chvíle.
Do týdne jsem sehnala prostor, koupila kávovar, po-
ložila dřevěnou podlahu. Sedačku z antikvariátu jsem 
dala doprostřed místnosti, uvařila si kávu a nasávala 
atmosféru. Představovala jsem si, jak se tam chci cítit 
já, jak chci, aby se tam cítili lidi. Byl to zajímavý okamžik. 
Den za dnem jsem následovala pouze svou intuici a po-
kračovala jsem po malých krůčcích. 
Zrod Králíčka byl tedy spíše o intuici a pocitech než o 
plánech. Byl to takový výstřel do neznáma, kterému 
jsem ale plně důvěřovala. Musím na tomto místě podě-
kovat svému muži, protože bez jeho morální a fyzické

 podpory bych se k realizaci Králíčka určitě neodhodlala. 
A nejen podpora a pomoc rodiny, ale i přátel pro mě 
byla moc důležitá.   
Co nabízím v obchůdku?
Bílý Králíček je obchůdek plný krásných věcí. Plný 
dárků. Je tu, jak se říká, ode všeho něco. Šperky, 
hračky, dekorace, keramika, autorská móda, koutek 
s přírodní kosmetikou Voním přírodou.  Najdete u nás 
věci ze studií jako jsou Duhová kočka, MaMandala, 
malé ilustrace, Papelote, Djeco, Detoa, Kooshi, Česká 
síťovka, Flowerski, oděvy z ateliérů Pecka a Muxu, 
kosmetiku Ponio, Mylo, Primavera a mnoho dalších. 
Nové výrobce hledám na různých jarmarcích, trzích, 
je to stále se měnící organický proces, který mě velmi 
baví. To je vlastně na Králíčkovi to nejlepší. Neustále 
tvořit jeho prostředí a hledat nové krásné věci. Dost 
tipů získávám i od našich zákazníků, jejich nápady, 
spokojenost, poděkování, která mi chodí, jsou pro mě 
hnacím motorem. 
Je to krásná práce.

Jedním z našich snů bylo mít kavárnu. Teď ji máme a moc si to užíváme. Často 
se musíme zastavit a připomenout si, že je vlastně skvělé dělat to, co nás baví, 
a že tím můžeme dělat radost vám zákazníkům. Tento sen se stal skutečností, ale 
samozřejmě nebyl jediný (jo, máme fakt hodně snů a přání)!

Naším dalším velkým snem bylo pražit vlastní kafe. Romantická představa, jak 
vše voní kávou a lidé si chodí pro balíčky s čerstvě upraženými zrnky. Nezní to skvěle?

Před nedávnem jsme si pražičku kávy pořídili. Po menších experimentech jdeme 
s kůží na trh a představujeme vám naši vlastní značku kávy Jesen. Ano, název 
je tak trochu dvojsmyslný, protože dělat kafe je náš sen a my máme to štěstí, že si 
ho plníme tady v podhůří krásných jesenických hor. Netajíme se tím, že hory jsou 
pro nás určitou inspirací. To uvidíte na každém balíčku naší kávy.

Naše pražírna je malá a najdete ji hned vedle kavárny. Každé pondělí zde bude-
me pražit a připravovat vám také kafe s sebou nebo na stojáka. Plánujeme 
zde pořádat i pravidelné degustace a ochutnávky, o kterých vám budeme dávat 
vědět na našem facebooku. Přijďte se mrknout. Rádi vám vše ukážeme.

Polská 3, Šumperk 
 

Úterý - Pátek 8.00-19.00
Sobota - Neděle 9.00-19.00

#pikolasumperk

INSTAGRAM pikolasumperk     
 pikolasumperk.cz  

 PikolaSumperk     

 pikolasumperk@gmail.com  

  776 111 493

· 150 g červené čočky,
 propláchnuté
· 150 g basmati rýže
· 400 ml kokosového mléka
· 200 ml vody
· 1 zelená chilli paprička,   
 bez semen, jemně nasekaná
· 1 celá červená chilli paprička
· svazek koriandru, jemně  
 nasekaného

· 1/2 lžičky koření garam masala
· 1 lžička mleté kurkumy
· 1–2 lžíce slunečnicového  
 oleje
· 1  menší cibule
· 2 stroužky česneku
· 1 plechovka krájených rajčat
· 1 lžička jemně strouhaného  
 čerstvého zázvoru

Cibuli, česnek a zázvor nakrájejte najemno. Na oleji 
zpěňte cibulku, přidejte česnek, zázvor, chilli, koření 
a dvě minuty restujte. 
Vmíchejte rajčata, zalijte kokosovým mlékem a vodou, 
vsypte propláchnutou čočku a na mírném ohni vařte  
do změknutí. Případně podlijte ještě trochou vody. 
Podávejte s vařenou rýží posypané čerstvým korian-
drem. Na konci dhál dle chuti osolte. 

„Celé to začalo krásnou secesní 
sedačkou z antikvariátu.“

Sedačku jsem dala doprostřed
místnosti, uvařila si kávu a nasávala 

atmosféru. Představovala jsem si, 
jak se tam chci cítit já, jak chci, aby 

se tam cítili lidi. Byl to zajímavý 
okamžik. Kola se roztočila, vše bylo 

v pohybu a já ještě netušila, 
 co přesně se bude dít.
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Indický Dhál

Bílý
Králíček

okolo
snů

7.

Pokud nevíte co s dlouhými zimními večery, tak 
máme jeden skvělý tip. Nahoře Na světě je skvě-
lá sauna s výhledem na město. Funguje od úterý 
do neděle a ve vybraných dnech zde můžete zažít 
takzvané Saunové rituály, které vás zaručeně roze-
hřejí. Mrkněte na FB/na světě a skočte se zapotit.
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Na Světě
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Zuzana Nováčková majitelka králíčka

„Nikdo nám nevymluví, 
že káva chutná 

nejlépe na horách.“

náš kuchař Honza vám v této rubrice 
představí naše oblíbená jídla
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