
PO 18.10. 2021 čas místo program registrace / přihláška link / kontakt popis akce web / soc. sítě organizátora

kafe kiosek 12:00 - 19:00 hod roh Evropské a Šolínovy, Praha 6 speciální menu ne https://www.instagram.com/kafe.kiosek/

Ve spolupráci s Father's přineseme zážitek možnosti ochutnání tří zpracování jednoho druhu kávy - 
návštěvníci dostanou tři menší šálky s kartičkami a mohou porovnávat, co se v chuti díky zpracování 
změnilo. https://www.instagram.com/kafe.kiosek/

Dos Mundos 16:00 - 17:30 hod Pražírna Dos Mundos, Na Hroudě 41, Praha 10 prohlídka pražírny a cupping káv ano (12) kava@dos-mundos.cz, 731 785 994 Prohlídka naší nové pražírny a cupping aktuální produkce káv https://www.dos-mundos.cz

Cafe Alegre 18:00 hod Karla Engliše 2, Praha 5 cupping káv ne (10) info@alegrecafe.cz / 737654737 Ochutnávka káv z Afriky a Ameriky https://facebook.com/AlegreCafe/

mamacoffee 8:00 - 21:00 hod mamacoffee Vodičkova, Vodičkova 6, Praha 1 speciální menu ne paulina.cordova@mamacoffee.cz Stavte se na speciální kávové menu u příležitosti Prague Coffee Festivalu www.mamacoffee.cz

CoffeeHub
10:00 - 12:00   
17:00 - 19:00 CoffeeHub Modřany, Mezi vodami 29b, Praha 4 workshop přípravy domácího espressa ano https://coffeehub.reservio.com

Návštěvníci worksopu budou mít možnost si pod vedením připravit espresso na různých espresso 
kávovarech a tím otestovat možnosti přípravy espressa v domácách podmínkách. K vyzkoušení budou 
kávovary značek Bezzera, ECM, La Pavoni, Rancilio. www.coffeehub.cz

výloha kavárny Tvoje Máma
celý týden; přes 
den i v noci Holandská 1052 ,Vršovice , Praha 10 Výstava šperků ne

Výstava šperků značky Kaawa-Anna Steinerová. Šperky inspirované rostlinou kávovníku. Přes den i v 
noci - výloha je i v noci osvětlena

ÚT 19.10. 2021 čas místo program registrace / přihláška link / kontakt popis akce web / soc. sítě organizátora

X-mechanics 9:00 - 16:00 hod Primátorská 36, Praha 8 program pro profesionály - prezentace kávovarů ne (10) info@xmecs.cz Prezentace řady kávovarů Victoria Arduino Eagle One a Prima www.xmecs.cz

BWT Česká Republika 10:00 - 10:45; 13:00      X-mechanics, Primátorská 36, Praha 8 program pro profesionály - workshop BWT ano (15) www.bwt.cz

Představení nové dimenze úpravy vody pro přípravu kávy. Workshop zahrnuje krátkou prezentaci nové 
jednotky reverzní osmózy BWT Bestaqua 14 ROC Coffee. Akce je koncipována na profesionály - baristy, 
přítomné či budoucí podnikatele a majitele kaváren apod. gastro provozu

kafe kiosek 12:00 - 19:00 hod roh Evropské a Šolínovy, Praha 6 speciální menu ne https://www.instagram.com/kafe.kiosek/

Ve spolupráci s Father's přineseme zážitek možnosti ochutnání tří zpracování jednoho druhu kávy - 
návštěvníci dostanou tři menší šálky s kartičkami a mohou porovnávat, co se v chuti díky zpracování 
změnilo. https://www.instagram.com/kafe.kiosek/

CoffeeTearia Vodičkova - OXALIS 13:00 a 15:00 hod Vodičkova 699/30, 110 00 Praha cupping káv ne (15) zelikova@oxalis.cz / 733182413

Zveme Vás k nahlédnutí do našich nově otevřených prostorů CoffeeTearie a Czech Tea Centre. V rámci 
Prague Coffee Festival pro vás ve dnech 19. a 20.10. připravíme cupping micro lotů z pražírny OXALIS, při 
kterém se dozvíte více informací o původu a zpracování našich káv a porovnáte jejich chuťové nuance. 
Kromě toho si můžete dát něco dobrého na zub, a vychutnat si tak při šálku lahodné kávy nebo čaje 
atmosféru útulné CoffeeTearie. Ve středu 20.10. navíc proběhne Den otevřených dveří, při kterém Vám 
nabídneme speciální drinky i cateringové občerstvení. https://www.facebook.com/coffeeteariavodickova

Cafe Dostavník 14:00 - 20:00 hod ulice U rybníku / Tálínská 1034/29, Praha 14 - Kyje speciální menu ne cafedostavnik@gmail.com / 792 549 332

Jelikož nás čeká kávový týden, tak se k nám můžete těšit na vynikající výběrovou kávu z beskydské 
pražírny Upraženo. A krom stále nabídky u nás najdete speciální kávové dezerty a několik netradičních 
kávových nápojů, tak abyste mohli ochutnat kávu ve všech různých podobách :) https://facebook.com/CafeDostavnik

Beansmiths (Kofárna) od 14 hod průběžnKladenská 84, Úhonice, Praha Západ prohlídka pražírny a cupping káv ano - FB (20) roastery@beansmiths.com ochutnávky, povídání, seznámení s pražením, diskuse nad dotazy apod. www.beansmiths.com

mamacoffee 8:00 - 21:00 hod mamacoffee Vodičkova, Vodičkova 6, Praha 1 speciální menu ne paulina.cordova@mamacoffee.cz Stavte se na speciální kávové menu u příležitosti Prague Coffee Festivalu www.mamacoffee.cz

CoffeeHub
10:00 - 12:00   
17:00 - 19:00 CoffeeHub Modřany, Mezi vodami 29b, Praha 4 workshop přípravy domácího espressa ano https://coffeehub.reservio.com

Návštěvníci worksopu budou mít možnost si pod vedením připravit espresso na různých espresso 
kávovarech a tím otestovat možnosti přípravy espressa v domácách podmínkách. K vyzkoušení budou 
kávovary značek Bezzera, ECM, La Pavoni, Rancilio. www.coffeehub.cz

ST 20.10. 202 čas místo program registrace / přihláška link / kontakt popis akce web / soc. sítě organizátora

pražírna voznice 8:00 - 18:00 hod Palác Ymca, Na Poříčí 1041/12, Praha 1 různé přípravy kávy a změny chuťového profilu ne objednavky@prazirnavoznice.cz, 732 838 245
Stejná káva, jiná chuť.  Degustace jednoho druhu Arabiky připravené ve frenchpressu, chemexu a 
espressu. Následné porovnání rozdílnosti chuti dle metodiky přípravy. www.facebook.com/prazirnavoznice.cz 

kafe kiosek 12:00 - 19:00 hod roh Evropské a Šolínovy, Praha 6 speciální menu ne https://www.instagram.com/kafe.kiosek/

Ve spolupráci s Father's přineseme zážitek možnosti ochutnání tří zpracování jednoho druhu kávy - 
návštěvníci dostanou tři menší šálky s kartičkami a mohou porovnávat, co se v chuti díky zpracování 
změnilo. https://www.instagram.com/kafe.kiosek/

CoffeeTearia Vodičkova - OXALIS 13:00 a 15:00 hod Vodičkova 699/30, 110 00 Praha cupping káv a den otevřených dveří ne (15) zelikova@oxalis.cz / 733182413

Zveme Vás k nahlédnutí do našich nově otevřených prostorů CoffeeTearie a Czech Tea Centre. 
V rámci Prague Coffee Festival pro vás ve dnech 19. a 20.10. připravíme cupping micro lotů z 
pražírny OXALIS, při kterém se dozvíte více informací o původu a zpracování našich káv a 
porovnáte jejich chuťové nuance. Kromě toho si můžete dát něco dobrého na zub, a vychutnat 
si tak při šálku lahodné kávy nebo čaje atmosféru útulné CoffeeTearie. Ve středu 20.10. navíc 
proběhne Den otevřených dveří, při kterém Vám nabídneme speciální drinky i cateringové 
občerstvení. https://www.facebook.com/coffeeteariavodickova

Dos Mundos 19:00 - 20:00 hod Pražírna Dos Mundos, Korunní 31, Praha 2 cupping káv ano (10) kava@dos-mundos.cz, 731 785 994 Cupping aktuální produkce našich káv https://www.dos-mundos.cz

Cafe Dostavník 14:00 - 20:00 hod ulice U rybníku / Tálínská 1034/29, Praha 14 - Kyje speciální menu ne cafedostavnik@gmail.com / 792 549 332

Jelikož nás čeká kávový týden, tak se k nám můžete těšit na vynikající výběrovou kávu z beskydské 
pražírny Upraženo. A krom stále nabídky u nás najdete speciální kávové dezerty a několik netradičních 
kávových nápojů, tak abyste mohli ochutnat kávu ve všech různých podobách :) https://facebook.com/CafeDostavnik

Cafe na půl cesty 16:00 - 22:00 hod park Na Pankráci, Café Na půl cesty koncert The brownies a speciální menu ne https://www.instagram.com/cafenapulcesty/

Jsme tréninková kavárna pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Naši klienti se učí pracovat za 
barem a školí se na přípravu kávy. Přijďte posoudit, jak se to naučili. V rámci Coffee festivalu budeme 
servírovat malinové cold brew. Také jsme pro Vás připravili speciální nabídku - brownies k poslechu i k 
zakousnutí. Od 16:00 můžete ochutnat naše domácí veganské brownies. A od 18:00 si vychutnat 
koncert skvělé kapely The Brownies.  https://www.greendoors.cz/

Doprovodný program Prague Coffee Festival 2021 / 18. - 22.10. 2021 
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ST 20.10. 202 čas místo program registrace / přihláška link / kontakt popis akce web / soc. sítě organizátora

Alf & Bet 12:00 - 16:00 Pražírna - Světova 2, Praha 8 prohlídka pražírny ano - na email (14) alfabet@prague.coffee
Krátká prohlídka pražírny ve Světově ulici a účast na pražení kávy Alf & Bet. / Ochutnání aktuální 
nabídky kávy Alf & Bet a diskuze s pražičem.

mamacoffee 8:00 - 21:00 hod mamacoffee Vodičkova, Vodičkova 6, Praha 1 speciální menu ne paulina.cordova@mamacoffee.cz Stavte se na speciální kávové menu u příležitosti Prague Coffee Festivalu www.mamacoffee.cz

mamacoffee 15.00 - 19:00 mamacoffee Jaromírova a mamacoffee Jiřího z Poděbrad degustace káv ne produkce@mamacoffee.cz 778975505 Přijďte ochutnat kávy z Nikaraguy v odlišných zpracováních a poznat tamní farmáře a farmářky. www.mamacoffee.cz

CoffeeHub
10:00 - 12:00   
17:00 - 19:00 CoffeeHub Modřany, Mezi vodami 29b, Praha 4 workshop přípravy domácího espressa ano https://coffeehub.reservio.com

Návštěvníci worksopu budou mít možnost si pod vedením připravit espresso na různých espresso 
kávovarech a tím otestovat možnosti přípravy espressa v domácách podmínkách. K vyzkoušení budou 
kávovary značek Bezzera, ECM, La Pavoni, Rancilio. www.coffeehub.cz

Republica Coffee 15:00-20:00 hod Praha 1, Martinská 418/4 plant swap/vintage pop up ne (40) republicacofe@gmail.com

Během celého festivalového týdně budeme nabízet speciální míchaný drinky na základě kávy. 
Podle domluvy s majitelem vintage obchodu se rozhodně přesný den pop up, a podle toho se 
přesune a i plant swap. Jistě v pátek lidě se mohou těšit na akustický konzert. Chtěli bychom 
přes teto akce připomenout našim zákaznikam a návštěvnikam festivalu na malé kroky které 
pomůžou nam být vhodnější na naší přírodu. Účelem plant swapu, kromě zapojení komunity do 
udržitelný aktivity je možnost dát druhý život rostlinam který už lidí nebavějí. instagram: @republica_coffee

ČT 21.10. 2021 čas místo registrace / přihláška link / kontakt popis akce web / soc. sítě organizátora

Alf & Bet 10:00 - 12:00 hod Pražírna - Světova 2, Praha 8 cupping káv ano - na email (10) alfabet@prague.coffee
Krátká prohlídka pražírny ve Světově ulici a účast na pražení kávy Alf & Bet. / Ochutnání aktuální 
nabídky kávy Alf & Bet a diskuze s pražičem.

kafe kiosek 12:00 - 19:00 hod roh Evropské a Šolínovy, Praha 6 speciální menu ne https://www.instagram.com/kafe.kiosek/

Ve spolupráci s Father's přineseme zážitek možnosti ochutnání tří zpracování jednoho druhu kávy - 
návštěvníci dostanou tři menší šálky s kartičkami a mohou porovnávat, co se v chuti díky zpracování 
změnilo. https://www.instagram.com/kafe.kiosek/

Cafe Dostavník 17:00 - 19:00 hod ulice U rybníku / Tálínská 1034/29, Praha 14 - Kyje speciální menu ano - FB událost / min. 8 / max. 15 osob cafedostavnik@gmail.com / 792 549 332

Kávový týden u nás završíme cuppingem 8 druhů káv z pražírny Upraženo a krátkým povídáním 
o kávě, jejím zpracování a druzích přípravy. Zároveň bude možnost si vybrané kávy zakoupit 
sebou domů :) https://facebook.com/CafeDostavnik

Cafe Alegre 18:00 hod Karla Engliše 2, Praha 5 přednáška ne info@alegrecafe.cz / 737654737 Poselství kmene indiánů Arhuacos https://facebook.com/AlegreCafe/

CoffeeHub
10:00 - 12:00   
17:00 - 19:00 CoffeeHub Modřany, Mezi vodami 29b, Praha 4 workshop přípravy domácího espressa ano https://coffeehub.reservio.com

Návštěvníci worksopu budou mít možnost si pod vedením připravit espresso na různých espresso 
kávovarech a tím otestovat možnosti přípravy espressa v domácách podmínkách. K vyzkoušení budou 
kávovary značek Bezzera, ECM, La Pavoni, Rancilio. www.coffeehub.cz

mamacoffee 17:30 - ??? Nákladové nádraží Žižkov, Jana Želivského 2, Praha 3 nejen kávová party - čtvrtek je malý pátek ne vojtech.syrucek@mamacoffee.cz / 731026622

Káva & rum - živé přenosy z našich kávových projektů, promítání fotek / možná přijde i kouzelník. Přijďte 
se stavit do industriálního zázemí pražírny mamacoffee na Nákladovém nádraží na Žižkově. V našem 
skladu pro vás připravíme degustace káv, urban grilování, online přenos z našich kávových projektů a 
další překvapení. Těšíme se na Vás! www.mamacoffee.cz

mamacoffee 8:00 - 21:00 hod mamacoffee Vodičkova, Vodičkova 6, Praha 1 speciální menu ne paulina.cordova@mamacoffee.cz Stavte se na speciální kávové menu u příležitosti Prague Coffee Festivalu www.mamacoffee.cz

mamacoffee 15:00-19:00 mamacoffee Podolská a mamacoffee Vodičkova degustace káv ne produkce@mamacoffee.cz / 778975505 Přijďte ochutnat kávy z Nikaraguy v odlišných zpracováních a poznat tamní farmáře a farmářky. www.mamacoffee.cz

PÁ 22.10. 2021 čas místo registrace / přihláška link / kontakt popis akce web / soc. sítě organizátora

mamacoffee 15:00-19:00 hod mamacoffee Londýnská degustace káv ne produkce@mamacoffee.cz / 778975505 Přijďte ochutnat kávy z Nikaraguy v odlišných zpracováních a poznat tamní farmáře a farmářky. www.mamacoffee.cz

kafe kiosek 12:00 - 19:00 hod roh Evropské a Šolínovy, Praha 6 speciální menu ne https://www.instagram.com/kafe.kiosek/

Ve spolupráci s Father's přineseme zážitek možnosti ochutnání tří zpracování jednoho druhu kávy - 
návštěvníci dostanou tři menší šálky s kartičkami a mohou porovnávat, co se v chuti díky zpracování 
změnilo. https://www.instagram.com/kafe.kiosek/

mamacoffee 8:00 - 21:00 hod mamacoffee Vodičkova, Vodičkova 6, Praha 1 speciální menu ne paulina.cordova@mamacoffee.cz Stavte se na speciální kávové menu u příležitosti Prague Coffee Festivalu www.mamacoffee.cz

Republica Coffee 15:00-20:00 hod Praha 1, Martinská 418/4 plant swap/vintage pop up, akustický konzert ne (40) republicacofe@gmail.com

Během celého festivalového týdně budeme nabízet speciální míchaný drinky na základě kávy. 
Podle domluvy s majitelem vintage obchodu se rozhodně přesný den pop up, a podle toho se 
přesune a i plant swap. Jistě v pátek lidě se mohou těšit na akustický konzert. Chtěli bychom 
přes teto akce připomenout našim zákaznikam a návštěvnikam festivalu na malé kroky které 
pomůžou nam být vhodnější na naší přírodu. Účelem plant swapu, kromě zapojení komunity do 
udržitelný aktivity je možnost dát druhý život rostlinam který už lidí nebavějí. instagram: @republica_coffee
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