Dotazník k Týdnu kávy 2013
Počet respondentů: 144
Období: 17. července – 17. srpna 2013
_________________________________________________________________________________





















Kávová osvěta – odpovědělo 13 respondentů.
propagace Brna jako města kávy a kultury
"Oslava kávy" a s tím spojené akce v kavárnách, snaha o "vzdělávání" ohledně kávy. Pro zúčastněné
kavárny je to zároveň jakási reklama.
cesta k dokonalé kávě
kávová osvěta (dost už bylo presa a skořice na cappuccinu) :-)
myslím, že zpropagovat dobrou kávu a kavárny, které ji umí
ukázat lidem, že Starbucks stojí za ...
kafe, kultura
Upozornit na tradici pití kávy v Brně kvalitu a počet kaváren, také tradici kaváren evropského formátu
již od dob první republiky.
přiblížit kávu lidem
popularizace kávové kultury
doufám, že naučit lidi dělat chutnou kávu.
pití kávy
Zvýšení povědomí o dobré a správně připravené kávě.
Kávová osvěta. Ukázat, že do kavárny nemusíme jen na kávu.
cíle nejsou důležité, důležitá je cesta :-)
prožívat kvalitně kávu
oslava kávy a kavárenství, naučit lidi rozumět kávě
rozšířit povědomí o kávě a kavárnách

















nalákat lidi do kaváren a zpříjemnit jim "pobyt" prostřednictvím nějaké akce
zvýšit povědomí lidí o kávě
kávová osvěta a šíření kavárenské kultury
obnovení kávové kultury
Seznámit širokou veřejnost s kávou osvěta v kávové kultuře ČR?
Nabídnout kopu informací, druhů káv a způsobů jejich příprav pro všechny milovníky kávy.
kávová osvěta a popularizace
Ochutnávka?
ano - propagace kávové kultury a fenoménu brněnského kavárenství
prezentovat kavárny a jejich činnost s cílem přiblížit se lidem
propagácia dobrej kávy?
Oslavit den kávy.
Zvíšiť povedomie verejnosti o správnej príprave kávy a všetkom s kávou súvisiacim
propagace kvalitní kávy a správného způsobu její přípravy
propagace kvalitní kávy






workshopy, odobné jako v kavárne Encounter
káva zdarma
učení vaření kávy v džezvě
více spojení s jazz/blues/funk živou hudbou











metody a možnosti mletí kávy
workshop jak udělat Crème brûlée
prezentace vlastních specialit
nejake hromadne akce
latte art
cokoli s námětem historie brněnských kaváren (např. přednáška s ochutnávkou, videoprentace starých
fotografií, exkurze do interiérů již zaniklé kavárny nebo soutěžní kávové retro menu?)
Možná by se hodila nějaká soutěž, hra, kvíz, test... Kdyby byl výhrou nějaký poukaz na slevu, voucher
atd., přimělo by to lidi přijít do kavárny znovu.
kurz poznávání dobré kávy nebo metod přípravy kávy
Cupping





















Přednáška Kávovník, čištění kávovaru, kávový obřad
workshop cuppingu kavy v cafe Encounter
soutěž kaváren v prvním ročníku - hodnocení poroty ukázalo, co děláme špatně
workshopy většina
Na zkoušku baristou
latte art
přednáška o kávovníku
Prednáška o starostlivosti o kávovník
Doubleshot workshop
kávové ochutnávky a speciality
Alternativni priprava kávy s Jardou v Encounteru
prezentave baristiky s odborným výkladem ve Vaňkovce
burza pražíren nebo jak se to jmenovala u Pražákova paláce
Workshop o vytváření šperků (náušnic) z kávových zrnek
Znovu den baristou, co byl v Encounter a kde jsem nebyl :/
soutěž kaváren 2011. Ať si škarohlídi prdnou, to mělo šťávu. Dělali jste to poprvé.
latte art, pražení kávy
je-li to součástí odborného programu, pak příprava kávy
historie brněnských kaváren



Coffee Fusion
Mitte
Kafec
V Melounovém cukru
Tungsram
Podnebi
Zastávka
Park Lane Cafe
Falk
Mezzanine
Caffe del Saggio
Era
Café TeeVee
Atlas
Tři Ocásci
Rotor
Therapy
Jedna Báseň
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Alfa

2

Po jednom hlasu:
Caffe Encounter, Kofi-Kofi, tu café, Kupé, La Váza, baklacafé, Trojka, Tivoli Café, Spolek, Art, Air Cafe,
Kafe do vany, Academia, Ventana, Kinokavárna, Last Cafe, Soma Cafe , Monro










Těším se na Týden kávy jako veláa milovníci kávy a také obdivuji snahu pořadatelů ;)
Ještě k festivalové mapě - já i moji známí, kteří jsme si mapu pořídili v rámci loňského ročníku, ji
nepoužíváme jen po dobu festivalu, ale po celý rok - je to skvělá pomůcka pro jakkoliv dlouhý pobyt v
Brně. Nabídka této mapy by měla být k dispozici ve všech infocentrech regionu! Hodně zdaru při
organizaci letošního ročníku a hodně spokojených hostů vašich akcí!
workshopy na úrovni loňského ročníku. přehlídku pražíren kávy asi jako v prvním ročníku.
Oceňuji snahu a úsilí týmu, jenž stojí za organizací projektu Týdne kávy. Pomalu se z toho takto stává
Brněnská tradiční podzimní událost, kterou si nenechám ujít.
..... aby se z týdne staly dva týdny, protože se to nedá všechno stíhat :-D
palec nahoru ;)
Ještě více akci a klidně týden kávy rozšířít na 14 dnu :-D popřípadě více workshopu posunout na
pozdější hodinu i pro pracující kteří jsou do 18:00 v práci

