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PROGRAM 

PCF 2022

PROGRAM PROBÍHAJÍCÍ CELÝ TÝDEN 17. – 21. 10.

Organizátor: Balance by Luci

Typ programu: Degustace filtrované kávy  
Místo: Balance by Luci, Uralská 770/6, Praha 6 

Bližší informace:
Celý týždeň u nás budete môcť ochutnať 3 
rôzne druhy filtrovanej kávy od našej obľúbenej 
pražiarne Fiftybeans. Combo = 3 x 1 dcl filtru 
za zvýhodnenú cenu 95 Kč 

Čas: Po-Pá 8.00-18.00 
Není potřeba rezervace. 
Program je zpoplatněn viz víše. 
Kontakt: 702 197 718

Organizátor: kavárna Pod Lipami

Typ programu: speciální menu
Místo: kavárna Pod Lipami, Čechova 1, Praha 7

Bližší informace:
V rámci doprovodného programu jsme jako  
kavárna pro vás připravili několik kávových  
specialit ve formě dirty chai latte a mléčné rýže  
s kávovým karamelem a ořechy. Můžete se  
k nám stavit během celého týdne i festivalového 
víkendu, těšíme se na vás!

Čas: Po – Pá 8:00 – 20:00 / víkend 9:00 – 19:00 
/ vaříme do 19:30 / víkend 18:30
Kapacita bez omezení.
Program je zpoplatněn.
Kontakt: 777 568 658
 

Organizátor: pražírna mamacoffee 
Typ programu: podzimní kávová procházka 
Místo: jednotlivé kavárny mamacoffee

Bližší informace:
Dovolujeme si vás pozvat v rámci doprovodného 
programu na podzimní kávovou procházku po 
našich kavárnách. V rámci jednotlivých z nich 
máme aktuálně několik výstav a připravili jsme 
pro vás speciální festivalovou akci. Kdo navštíví 
všechny naše kavárny může si vybrat balíček 
kávy dle vlastního výběru a ti nejrychlejší z vás 
pak získají další ceny. Více informací v kteréko-
liv z našich kaváren. Užijte si festivalový týden, 
podzim i procházku po městě – těšíme se na Vás. 

Čas: dle jednotlivých otevíracích dob kaváren.
Není potřeba rezervace, ale je potřeba si vyzved-
nout plán v kterékoliv z kaváren mamacoffee.
Program je zpoplatněn cenou jednotlivých 
nápojů v kavárnách více viz herní plán. 

Kontakt: info@mamacoffee.cz

https://www.facebook.com/PECUjinak/
https://www.instagram.com/kavarnapodlipami/
https://www.google.com/maps/place//data=!4m2!3m1!1s0x470b94dac5cf1633:0x52e0cfc77b25c062?source=g.page.share
https://mamacoffee.cz
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17. 10. PONDĚLÍ

Organizátor: Café Alegre 

Typ programu: Cupping (kávová degustace)
Místo: Espresso Bar Café Alegre, Karla Engliše 
3221/2, 15000 Praha 5, Smíchov

Bližší informace:
Cupping (kávová degustace). Ochutnávka  
a povídání o kávách z naší aktuální nabídky. 
Možnost zakoupení kávy s 10% slevou.

Čas: 17:30 hod
Není potřeba se registrovat.
Kapacita 10 míst, rezervace na emailu níže.
Program je zdarma.
Kontakt: info@alegrecafe.cz

http://www.alegrecafe.cz/cs/
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18. 10. ÚTERÝ

Organizátor: Cafe Dostavník
Typ programu: Ochutnávka irské kávy
Místo: Tálínská 1433, 198 00 Praha 14, Kyje 

Bližší informace:
Návštěvníci budou mít možnost ochutnat pravou 
chuť přípravy poctivé irské kávy 

Čas: celodenní
Není potřeba se registrovat.
Kapacita neomezena.
Kontakt: cafedostavnik@gmail.com

Organizátor: pražírna mamacoffee 
Typ programu: open house – více aktivit  
(cupping, promítání, party)
Místo: mamacoffee hlavní sklad, areál Nákladové 
nádraží Žižkov, 
Jana Želivského 2000/2, Praha 3, 13000

Bližší informace:
V rámci oslav 15 let pražírny mamacoffee  
bychom Vás pozvali na open house v našem 
zázemí na Nákladovém nádraží na Žižkově. 
Můžete se těšit na degustaci kávy, promítání 
fotek z našich kávových projektů jak probíha-
la poslední sklizeň Nicaragui a několik dalších 
překvapení. 

Čas: 18 – 20:00 hod
Kapacita: neomezena. 
Program je zdarma, zdarma, ale je nutná 
předchozí rezervace zde!

Kontakt: info@mamacoffee.cz

 

https://www.facebook.com/CafeDostavniik
https://www.google.com/maps/place/50°06'01.7%22N+14°32'44.4%22E/@50.1004722,14.5456667,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xc305aec2950c8142!8m2!3d50.1004731!4d14.5456672
https://mamacoffee.cz
https://goo.gl/maps/xii3kB93T17hd6Ut6
https://goo.gl/maps/xii3kB93T17hd6Ut6
https://goo.gl/maps/xii3kB93T17hd6Ut6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepnaAXIzV52ALzwb2TX1wXIPI3VngJAPx1k3b89jzwWpzYXw/viewform
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19. 10. STŘEDA

Organizátor: Green Heads 

Typ programu: Green Heads Party 2022
Místo: Kino Přítomnost, Siwiecova 1839/1, 
Praha 3, 130 00 

Bližší informace:
Můžete se těšit na speciální nápoje jako jsou: 
Thomas Henry Gin Tonic, DASH Water Skinny 
Bitch, LemonAid Vodka Passion, Minor Figures 
Cheeky Chai, Nitro Cold Brew Grand Marnier 
a setkání s mnoha lidmi z kávové komunity. 
Zahraje DJ Hlava. 

Čas: 19:00 – 23:59 hod.
Kapacita: 150 osob
Program je zdarma, ale je nutná předchozí  
rezervace: zde!

 

Organizátor: CoffeeHUB 

Typ programu: Představení nové značky Hiroia 
+ praktické testování 
Místo: Showroom CoffeeHUB – Mezi Vodami 
2282/29b, 143 00 Praha 4-Belárie 
 

Bližší informace:
V rámci workshopu bude představena nová 
značka na trhu – Hiroia. Účastníci si budou moci 
vyzkoušet práci s novou chytrou váhou Jimmy 
a chytrým překapávačem Samantha. 
Po vyzkoušení si budou moci účastníci  
zařízení zakoupit se slevou na místě. 

Čas: 16:00 – 17:00 hod
Kapacita: 30 osob
Program je zdarma po předchozí rezervaci.
Kontakt: ondrej@coffeehub.cz

Organizátor: Cafe Dostavník

Typ programu: přednáška a cupping 
Místo: Tálínská 1433, 198 00 Praha 14, Kyje
 

Bližší informace:
Možnost dozvědět se více o kávě a ochutnat 
rozdílné druhy kávy z různých koutů světa 

Čas: 16:30 
Kapacita: 8 osob
Program je zpoplatněn – 200 Kč.
Rezervace na facebooku Cafe Dostavník  
(fb událost) 
Kontakt: 792549332

Organizátor: pražírna mamacoffee 

Typ programu: cupping a promítání fotek
Místo: mamacoffee Podolská, Podolská 23, 
Praha 4, Podolí 

Bližší informace:
Degustace nikaraguiských káv spojené  
s promítáním fotek z našeho kávového  
projektu s farmáři v Nikaragui.  

Čas: 17:30 
Kapacita: 20 osob
Program je zdarma po předchozí rezervaci. 
Kontakt: anna.horejsi@mamacoffee.cz

 

https://shop.green-heads.cz
https://www.eventbrite.com/e/green-heads-party-2022-tickets-429071864497?fbclid=IwAR3huLTNp5lDFjk-h2rQVwY1xObrjAJKE-VNa_7euTPlZkEj3awJXydGeDw
https://www.coffeehub.cz
https://www.facebook.com/CafeDostavniik
https://www.google.com/maps/place/50°06'01.7%22N+14°32'44.4%22E/@50.1004722,14.5456667,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xc305aec2950c8142!8m2!3d50.1004731!4d14.5456672?shorturl=1
https://mamacoffee.cz
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20. 10. ČTVRTEK

Organizátor: Alf & Bet /  
Populus coffee 
Typ programu: Cupping berlínské pražírny 
Populus a pražírny Alf & Bet
Místo:

Pražírna Alf & Bet, Světova 2 
Alf & Bet 739 765 399 

Bližší informace:
Sari s Henrikem z Populus Coffee míří 
na Prague Coffee Fest a slíbili nám dovézt 
jejich kafíčko na ochutnání. Přidejte se k nám, 
přijďte si užít večer a poslechnout si něco 
o tom jak tahle berlínská pražírna funguje. 
Vzorky od Populus doplní na stole naše 
vlastní káva z aktuální nabídky Alf & Bet. 

Čas: 18 hod
Kapacita: 30 osob 
Program je zdarma po předchozí rezervaci.
Kontakt: hana.kyselovicova@prague.coffee

 

Organizátor: Cafe Dostavník  
Typ programu: speciální kávové menu
Místo: Tálínská 1433, 198 00 Praha 14, Kyje 

Bližší informace:
Možnost ochutnat kávové dobroty a nápoje 
v našem speciálním kávovém menu

Čas: celodenní
Kapacita: neomezena
Program je zdarma.
Kontakt: 792 549 332

 

Organizátor: CoffeeHUB 
Typ programu: Představení nové značky Hiroia 
+ praktické testování 
Místo: Showroom CoffeeHUB – Mezi Vodami 
2282/29b, 143 00 Praha 4, Belárie 
 

Bližší informace:
V rámci workshopu bude představena nová 
značka na trhu - Hiroia. Účastníci si budou moci 
vyzkoušet práci s novou chytrou váhou Jimmy 
a chytrým překapávačem Samantha. 
Po vyzkoušení si budou moci účastníci  
zařízení zakoupit se slevou na místě. 

Čas: 16:00 – 17:00 hod
Kapacita: 30 osob
Program je zdarma po předchozí rezervaci.
Kontakt: ondrej@coffeehub.cz

https://www.instagram.com/alfabetprague/
https://www.populus.coffee
https://maps.app.goo.gl/sEZRY7vd3k827d46A
https://www.facebook.com/CafeDostavniik
https://www.google.com/maps/place/50°06'01.7%22N+14°32'44.4%22E/@50.1004722,14.5456667,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xc305aec2950c8142!8m2!3d50.1004731!4d14.5456672?shorturl=1
https://www.coffeehub.cz
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21. 10. PÁTEK

Organizátor: Kafe Kiosek 

Typ programu: „sekáč“
Místo: Roh Evropské a Šolínovy, Praha 6 

Bližší informace:
Za Kioskem budeme mít sekáč, kde můžete najít 
spoustu krásných kousků a ekologicky si přidat 
do šatníku nějakou tu parádu a dát si k tomu 
kafe od Fathers coffee, nebo filtr ze zahraniční 
pražírny

Čas: 12:00 do 19:00 
Kapacita neomezena, respirátory doporučeny.
Program je zdarma.

Organizátor: Pražírna Lobkovice

Typ programu: Přednáška + pražení 
+ ochutnávka 
Místo: Pražírna Lobkovice – Palackého 253, 
Neratovice   

Bližší informace:
Návštěvníci se mohou těšit na zajímavou před-
nášku o kávových plantážích, o kávě. Náš hlavní 
pražič kávy jim vysvětlí a ukáže jak se praží káva, 
součástí bude ochutnávka kávy, ale i Cascary, ne-
bo-li kávových slupek, které se podávají jako čaj. 
Mohou se těšit i na dárek, který si odnesou po 
pražení domu. Zakládáme si na  kvalitě a pečliv-
osti, na osobním přístupu a přátelském jednání. 

Kapacita: 7 osob
Čas: 17:00 – 19:00 hod 
Program je zpoplatněn – 200 Kč.
Je nutná předchozí rezervace.
Kontakt: kava@prazirna-lobkovice.cz

Organizátor: 

pražírna Coffee Source 
Typ programu: Blind cupping káv 
z pražírny Coffee Source
Místo: Francouzská 106, Praha 10

Bližší informace:
V rámci konání PCF 2022 jsme se rozhodli  
být součástí doprovodného programu, tímto  
vás zveme na blind cupping naší produkce.  
Proč blind? Chceme pro vás udělat tohle  
srkání víc interaktivní. Ti z vás, kteří uhodnou 
všechny kávy na stole, tak si domů odnesou 
balíček výběrové kávy dle vlastního výběru. 
Průběžně budeme doplňovat informace  
na náš IG.

Čas: od 19:00 hod  
cupping bude cca na jednu hodinu
Program je zpoplatněn 150 korun za osobu, 
platba proběhne v kavárně přes kasu 
Kapacita: 10 osob
Rezervace: zde!

Kontakt: kupcikova@coffeesource.eu 
 

Organizační poznámka:
Uvedené programy jsou organizovány jednotlivými partnery  
a Coffee Embassy z.s. nepřebírá odpovědnost za kvalitu  
ani jejich realizaci. Změna progamu i jeho jednotlivých částí  
a možnost vyčerpání kapacity programů vyhrazena. 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na osobní setkání 
během doprovodného programu festivalu. 

Coffee Embassy z.s.
www.coffeefest.cz

https://www.instagram.com/kafe.kiosek/?hl=cs
https://www.prazirna-lobkovice.cz
https://www.instagram.com/coffee_source_francouzska/
https://g.page/CoffeeSourceFrancouzska?share 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMwAMppSDR03W-wlannACMOMsKDeij9VU9eeMWPULqmazFHw/viewform

