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První spolupráce dvou kamarádů se zrodila již před 
lety na táboře, kde se snažili o přípravu kvalitního 
jídla v polních podmínkách. Jeden je kuchař, druhý 

je programátor, oba už nějaké životní a profesní zkušenosti 
mají a oba uvažují o kariérní změně. Tak se začal rodit 
plán Jakuba Vítka a Michala Šillera na vlastní podnik. 
Od nápadu ke café restaurantu Akvárna ale ještě vedly 
desítky kilometrů naběhaných po úřadech.

Když totiž dáte ve veřejné soutěži nejvyšší nabídku 
za pronájem prostor, je to teprve první krok. Místo, které 
si díky Jakubově ženě Šárce vyhlídli, totiž původně bývalo 
květinářství. Udělat na takovém místě gastro provoz si žádá 
mnohé úpravy, které je náročné si prosadit. Výhodou ale 
je, že si můžete prostor zařídit podle svého, takže vznikla 
restaurace s otevřenou kuchyní. A přestože se požadavky 
stavebních a památkových úředníků občas lišily, kluci si 
nakonec rekolaudaci vyběhali a mají do budoucna cennou 
zkušenost.

O exkluzivní nabídku zejména nealko nápojů se postaral 
někdejší „ajťák“ Michal. Limonády jsou tu ze 100% 

domácích sirupů bez sladidel a konzervantů a když dojde 
na tonik, i ten si tu dělají vlastní. A krásně se snoubí 
s ginem. Dále je v nabídce pivo z lokálního řemeslného 
pivovaru a kávu zde ocení jak milovníci tradičních směsí, tak 
fanoušci jednodruhové arabiky s patrnou aciditou.

Jakubovou doménou je kuchyně. Zkušenosti čerpal v řadě 
restaurací i hotelů, včetně brněnského Barceló, které mu 
dalo asi nejvíce. Zhlédl se v marockých tažínech (tajine) 
připravovaných ve stejnojmenných hliněných nádobách. 
Připravuje je v klasické jehněčí variantě, nechybí ale ani 
hovězí nebo veganská. A na své si přijdou i ti, kdož preferují 
méně exotickou, českou a evropskou kuchyni.

A proč tedy Akvárna? Důvody jsou dva. Jakubův táta 
plánoval otevřít restauraci coby poctu spisovateli Bohumilu 
Hrabalovi a době jeho dětství. I proto z pražského Paláce 
Svět, proslaveného právě Hrabalem, nakoupil několik 
artefaktů, mezi jinými prostorová písmena K, A, V, A, R, 
N, A a k tomu jednu čárku. Přesmyčka pak vznikla díky 
inspiraci velkou prosklenou výlohou připomínající akvárium 
a motiv pobřeží odráží i barový pult.
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Připravenou mrkev dáme do misky 
a zalijeme připraveným octem s kořením.  
Dáme do lednice a necháme marinovat  
nejlépe přes noc.

Sojanéza
• 100 ml sójového mléka
• 300 ml slunečnicového oleje
• 1 čajová lžička dijonské hořčice
• bylinky
• sůl 
• pepř

Do vyšší nádoby nalijeme sójové 
mléko. Ponoříme tyčový mixér, 
zapneme na plný výkon a pomalu 
přiléváme olej. Vznikne nám hmota  
podobná majonéze, kterou dochutíme 
podle svých představ. Můžeme dochutit 
dijonskou hořčici, listy koriandru, 
koprem, mátou, solí a pepřem.

Tip:
Bagetu podélně rozřízneme a potřeme 
sójanézou z obou stran. Přidáme listy 
salátu, marinovanou mrkev a kuličky 
falafelu. Dobrou chuť!

Jehněčí tajine
4–6 porcí
Náročnost: střední

Tajine je keramická nádoba, ve které 
se připravují tradiční marocké pokrmy 
a po které se jmenují. V nádobě 
můžete také připravovat zeleninu, 
maso různého druhu, ryby nebo 
vejce ke snídani. Tajine se tradičně 
připravuje na dřevěném uhlí, které je 
v nádobě zvané „mažmar“. Dnes se 

už i v Maroku používají alternativy, 
třeba v podobě propanbutanových 
lahví. V Akvárně uhlí nepoužíváme, 
ale když jedeme vařit na nějakou akci, 
dáme tajine na gril, protože vůně 
uhlí mu dodá typický nádech. Pokud 
vlastníte tajine a máte venkovní gril, 
doporučujeme právě tuto kombinaci.

• 800 g jehněčí plece
• 2 snítky rozmarýnu
• 5 stroužků česneku
• olej

Falafel 
Falafel sandwich, marinovaná 

mrkev, sojanéza 

Počet porcí: 4–6
Doba přípravy: 30 minut
Náročnost: snadné 

• 270 g cizrny 
• 5 stroužků česneku
• 16 ml citronové šťávy
• 1 polévková lžíce římského kmínu
• 2 hrsti hladkolisté petrželky
• sůl 
• pepř
• olej na smažení

Cizrnu namočíme do studené vody 
na 8 hodin. Scedíme a umeleme 
v mlýnku na maso. Římský kmín 
orestujeme na pánvi nasucho 
a rozdrtíme v hmoždíři. Přidáme 
prolisovaný česnek, nasekanou petržel 
a zbylé ingredience. Vše důkladně 
promícháme a ochutnáme. 

Když máme směs dochucenou, tvoříme 
kuličky, které smažíme v oleji dozlatova. 
Necháme okapat, případně odložíme 
na papír, který nasaje přebytečný tuk.

Marinovaná mrkev
• 2 větší mrkve
• 250 ml vinného octa
• 1 polévková lžíce třtinového cukru
• 2 bobkové listy
• 1 polévková lžíce koriandrových semen
• 1 celá skořice 

Vinný ocet dáme do rendlíku, přidáme 
koření a cukr. Na mírném ohni 
redukujeme zhruba na 2/3 původního 
objemu. Mezitím si nachystáme mrkev, 
kterou nakrájíme na nudličky (můžeme 
zvolit i silnější plátky, ale prodlužuje se 
doba, po kterou mrkev marinujeme). 
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Zuzana Zuzáková přišla do Brna za vysokoškolským 
vzděláním a Peter Szamuhel ji zhruba rok na to 
následoval. Tak začal příběh dvou rodáků ze 

slovenské Šaľy k moravskému food-trucku Būcheck 
na brněnském Zelném trhu.

Oba se zajímali o vše, co se okolo brněnských kaváren 
a restaurací děje. Zuzana při studiu začala péct dezerty 
a odtud už nebyla daleko k úvahám o vlastním podniku. 
Chtěli lidem vařit precizně připravená jídla z vepřového 
masa a nabízet je ve vlastním bistru. Ale takový podnik  
je poměrně nákladná záležitost.

Řešením byl v zahraničí poměrně běžný koncept food-trucku. 
Ale v roce 2016 to v Brně úplná legrace nebyla. Podmínky 
místních úřadů prostě nebyly nastavené na auto nebo 
přívěs, z nějž by se na veřejném pozemku prodávalo jídlo. 
Naplánovaný food-truck s „vepřovým“ názvem Būcheck  
přitom měl tak velkou šanci zarezonovat. Nesnáz se jim 
podařilo vyřešit díky nenápadnému soukromému pozemku, 
kterého si Peter všiml vedle budovy Městské tržnice.  
Food-truck tak měli kam zaparkovat a jak se postupem času 
ukázalo, tento koncept je atraktivní i pro samotné město, 
které si na své akce podobné přívěsy pro jejich popularitu 
žádá.

Neobávejte se, prosím, že byste v Būchecku našli jen 
bůček. Zakládají si tu na sendvičích z velmi kvalitního 
stařeného masa. V ruce sice vypadá jako hambáč, je to 
ale dlouho a pomalu připravované, plnohodnotné jídlo. 
Od prvopočátku je jejich dodavatelem a zdrojem inspirace 
Maso Klouda – dávají vědět, na jakém mase pracují a jak jej 
nejlépe připravit. A tak vznikají základy receptů.

Dát si můžete i hranolky smažené na vepřovém sádle 
či dezerty od Dezertína, jejichž nabídka se mění podle 
nálady a ročního období. V létě tu najdete lehčí ovocné 
kousky, s přicházejícím chladem přibývá karamelových 
a čokoládových laskomin. Domácí limonády a vlastní pivo se 
rozumí samo sebou.

Co je pro Būcheck signifikantní, je zapojení sociálních sítí. 
Food-truck totiž nemá neomezené skladovací prostory, a tak 
se rozhodně mrkněte na jejich profil, jestli už nemají v den 
vaší návštěvy vyprodáno a tedy zavřeno. A párkrát do roka 
připravují i vlastní merch, po kterém se vždy rychle zapráší. 
Tak ať vám nic neunikne!
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Budeme skoro non-stop, koktejly a jídlo budou celý 
den stejné a zákazníci zaplatí podle toho, jak moc 
divné jejich přání pro danou denní dobu bude. 

Špičkový úklid dáme za dvě hoďky. Tak s trochou nadsázky 
popisuje původní koncept restaurace 4pokoje její provozní 
manažer Daniel Enenkl.

Ale popořadě. Než vznikly 4pokoje, už tu byla řada skvělých 
podniků, za kterými stojí Lidé z Baru. A Brňáci jejich příběh 
skoro až notoricky znají. Na počátku byl Turbomošt, pak se 
začalo mluvit o Baru, který ale ještě neexistoval (a od chvíle, 
co vznikl, se dost podobně jmenuje), Super Panda Circus 
a řada dalších. A tahle „mašina na koncepty“ pod taktovkou 
Honzy Vlachynského, Adama Vodičky a Andreje Vališe 
vymyslela i 4pokoje.

Původní koncept „Pokojů“ se samozřejmě vyvinul, základ ale 
zůstal. Chcete snídani v deset večer? Není problém. Asijský 
bůček nebo ryze české tofu? Máte ho mít. A šampaňské 

k obědu? Samosebou. A aby byli v tom, co dělají, opravdu 
na špici, neustále se vzdělávají. Jak manažer, tak šéfkuchař 
Michal Vláčil pravidelně vyrážejí na stáže a symposia.

Bez nadsázky tu jsou snídaňovými mistry, což dokazuje 
zákazníky vyhledávaný Benedikt XVII. Inspiraci u klasického 
vejce Benedikt vyladili k dokonalosti. Na snídaňové menu 
tu připravili pro Brno zatím velmi neobvyklá jídla, jako jsou 
Okonomyiaki, hashbrown s lososem či domácí nakládanou 
zeleninou. Tajný žolík šéfkuchaře je tzv. Czexit, který vystřídá 
současný Brexit. Je to česká parafráze anglické snídaně 
vyladěná speciálně týmem 4pokojů. O co konkrétně jde, 
však musíte zajít zjistit sami. 

Lidi z Baru toho však dělají mnohem víc. Skvělý způsob, jak 
zůstat v obraze, je web www.nepijubrecky.cz. A že nejste 
z Brna? Nevadí. Právě pro vás je tu zážitkový hotel, v němž 
můžete být doslova ANYBODY.
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Máte po škole, máte už za sebou nějaké pracovní 
zkušenosti například z baru, a tak nastoupíte jako 
provozní do kavárny. A do měsíce je ta kavárna 

vaše. Podobnou cestou si prošla Denisa Vardanová, 
která od roku 2016 provozuje Kavárnu ERA v brněnských 
Černých polích hned vedle Mendelovy univerzity a slavné 
Vily Tugendhat.

Denisa vlastně neměla, kromě několika brigád, s pohostinstvím 
žádnou zkušenost. Vystudovala dějiny výtvarného umění 
a pedagogiku, ale to je paradoxně jeden z důvodů, proč 
do ERY přišla. Miluje totiž funkcionalismus a kavárna nabízí 
jeho krystalickou podobu. Tři týdny na pozici provozní tak 
nakonec stačilo, aby se rozhodla kavárnu převzít poté, co 
předchozí majitel oznámil ukončení činnosti.

V kavárně samotné to dýchá minimalistickým designem 
a dýchne na vás elegance první republiky. Jen špetka 
fantazie stačí k tomu, abyste tu viděli stoly a věšáky zaplněné 
tehdejšími novinami, které tu za pokuřování cigaret 
a doutníků při kávě pročítali tehdejší intelektuálové, studenti 
i jejich vyučující. V prvním patře pak byla herna s billiardem 
a klasickým kulečníkem. Nad nimi byl ještě byt tehdejšího 
kavárníka Josefa Špunara.

Restaurace v přízemí a první patro jsou veřejnosti přístupné 
dodnes. Kromě dominantního schodiště v nauticky pojatém 
bílo-modro-červeno-černém interiéru, se tu můžete těšit 
také na občasné výstavy výtvarného umění. V létě navíc 
můžete usednout na klidnou terasu situovanou do zahrady.

A čím tu můžete potěšit své chuťové pohárky? Denisa se 
už na začátku rozhodla, že chce, aby si u ní vybral klasický 

jedlík masa i vegetarián, zároveň ale nechce mít žádnou 
stálou nabídku. Na výběr je obvykle z alespoň dvou polévek 
(vege a nevege) a čtyř až šesti hlavních chodů: nějaký steak 
nebo hamburger v bulce vlastní výroby, salát, drůbež  
či králík, vegetariánské domácí těstoviny nebo rizoto. Každé 
z jídel vydrží dva, tři dny, pak se nahradí jiným podobným 
pokrmem, aby zůstal zachován koncept nabídky.

Takže až do ERY vyrazíte, hledejte aktuální nabídku 
na černých tabulích v interiéru. A nebojte, ani v této 
elegantní kavárně nechybí nabídka dezertů. Mívají tu 
obvykle pětici různých druhů od paní Emilky a v létě nechybí 
ani domácí zmrzlina.
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Opravdu jednoduchá a chutná 
paštika kterou si zamilujete.

Pro 6 osob
Příprava: 40 min
Náročnost: snadné 

Paštika
• 650 g kuřecích jater
• 200 g anglické slaniny
• 200 g špeku
• 200 g vepřového bůčku (mletého)
• 1 polévková lžíce kachního sádla

• 4 stroužky česneku
• 2 snítky čerstvého tymiánu
• 350 g másla
• sůl
• pepř

Malinová redukce
• 300 g malin (mohou být mražené)
• 100 g cukru
• 2 dl červeného vína
• chlebový chips
• 500 g chleba
• bylinkové máslo

Kuřecí játra očistíme, opláchneme 
a necháme odkapat. Následně 
pokrájíme na menší kousky. Špek, 
cibuli a česnek nakrájíme nadrobno 
a ze snítky tymiánu zdrhneme lístky.

Rozehřejeme kachní sádlo a orestujeme 
vepřový bůček. Po pěti minutách 
přidáme kuřecí játra, která orestujeme. 
Po chvíli přidáme špek a opět 
restujeme.
Nakonec přidáme česnek, cibuli, 
tymián, sůl a pepř.

Plamen stáhneme na polovinu 
a přilijeme červené víno.
Dusíme 15 minut pod poklicí, 
poté necháme směs vychladnout 
a umeleme na mlýnku se změklým 
máslem a rozmarýnem.
Formu na paštiku vyložíme plátky 
slaniny, zalijeme ji rozemletou směsí 
a pokryjeme slaninou. Necháme 
vychladnout.

Na chlebový chips použijeme starší 
pečivo, které nakrájíme na tenké 
plátky. Na plech dáme pečící papír, 
rozložíme chleba a pečeme při teplotě 
110 °C 20 minut. Můžeme ho podávat 
s bylinkovým máslem.

Paštika ve slaninovém kabátku s malinovou redukcí a chlebovým chipsem
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Jestli jste někdy pracovali v nějaké kreativní profesi, 
určitě víte, že když vás políbí múza, chcete a potřebujete 
se soustředit na svou tvůrčí činnost. Zatěžovat se 

„zbytečnostmi“, jako že potřebujete uvařit oběd nebo večeři, 
v takovou chvíli opravdu nechcete. Proto manželé Jana 
a Martin Špačkovi, oba výtvarníci, chtěli tuhle obtíž přenést 
na někoho, kdo bude v jejich domě provozovat restauraci, 
kam si na jídlo prostě zajdou.

No… Úplně to nevyšlo. Dům měli, plánované prostory také, 
ale ne a ne sehnat člověka, který by provoz restaurace 
s dostatečnou dávkou jistoty zvládal. Ostřílení profíci chtěli  
provoz dlouho do noci, kdy jsou největší tržby, což se 
neslučuje s představou majitelů ani sousedů z okolních 
domů. A ti ostatní zase nevzbuzovali dostatečnou důvěru,  
že by podnik utáhli. A tak se z výtvarníků stali i restauratéři.

Dnes, v roce 2020, je zcela běžné, že je gastronomie hodně 
postavená na lokálních surovinách a sezónnosti, ale v roce 
2010, kdy Kabaret Špaček začínal, to tak rozhodně nebylo. 
Cílem manželů Špačkových ale bylo podporovat právě ty malé, 
lokální, ale dokonale prověřené dodavatele surovin. Vajíčka 
od pána, který o své slepice s láskou pečuje, chřest přímo 
z pole průběžně několik týdnů, podle toho, jak právě dozrává, 
nebo maso zvířat, jejichž jiný produkční účel už skončil.

Tento přístup má hned několik přínosů. Pomáhají tak 
zajistit obživu lidem, kteří by se jen velmi těžko dostávali 
do řetězců či velkoobchodů, třeba kvůli některým nesmyslně 
nastaveným zákonným podmínkám. Suroviny jsou také 
dokonale čerstvé a peníze se drží v regionu. Navíc maximálně 
dbají na to, aby produkovali co nejméně odpadu. Co jen 
trošku jde, to kompostují, recyklují, nechávají zkrmit.

Co ale často z regionu nebývá, jsou recepty. Manželé 
Špačkovi rádi cestují a jejich cílem je i poznávání cizích 
kuchyní. Proto si z cest vozí recepty na jídla, která je oslovila, 
a následně je nabízejí ve svém kabaretu. Pravda, už ne 
sedm dní v týdnu, ale jen tři. O to více času ale mohou 
věnovat výtvarné tvorbě, regeneraci a třeba právě novým 
inspiracím.

A proč Kabaret Špaček? Už v začátcích se rozhodli využít 
pódium a dát možnost ukázat se uměleckým uskupením, 
která teprve začínají či nejsou tak známí a ekonomicky 
zajímaví, aby dosáhli na zavedené podniky v branži. Z řady 
z nich jsou dnes velmi známá jména, některé kapely skončily 
nebo se rozdělily na několik dalších. Ale to už k umění patří.
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Když člověk vstupuje do dospělého 
života, snaží se naplnit své představy  
a sny. Po studiích v roce 2014 

Markéta přemýšlela co dál. Obor mezinárodních 
vztahů ji neoslovil natolik, aby v něm 
pokračovala. Věděla, že to není ono.  
Se svým přítelem Pepou tak dali hlavy 
dohromady a jejich společná cesta začala 
směřovat k Marinádě.

Josef má práci, kterou může dělat odkudkoliv. 
Apeloval proto, ať se Markéta nenechává 
zaměstnat – že čtyři týdny dovolené 
na pořádné cestování prostě nestačí. 
Na cestách navíc s oblibou vyhledávají malé 
podniky mimo turistické trasy. 

V brněnské Jiráskově ulici bydlí už dlouho. 
A tahle ulice v nich vyvolávala neodbytný pocit, 
že pokud něco společně rozjedou v Brně,  
tak právě tady. Když se pak objevil prostor dva 
domy od jejich bydliště, neváhali. Bylo to sice 
malé a tmavé místo po opravně sluchadel, kvůli 
kterému byli rodina i kamarádi velmi skeptičtí, 
ale stejně je to tam táhlo.

A jejich společné cesty je také inspirovaly. 
Obzvláště v Itálii si oblíbili malé krámky  
se spoustou voňavých dobrot, kde si sednete 
ke stolečku, dáte si espresso, svačinu 
a mezitím se vám krájí prosciutto domů.  
To byla původní myšlenka. Jednoduše 
obchůdek s dobrotami. Však co, pokud by se 

to nechytlo, měli by více času na cestování 
a zkusili by někde jinde něco jiného později.

Ale Marináda se chytla. A jak. Svým hostům 
jsou už šest let vděční. Že si je našli, vracejí se 
a vyhledávají je stále noví. Díky fajn kolektivu, 
na který se dá spolehnout, mohou navíc vyrazit 
několikrát ročně za hranice pro inspiraci. 
Prostě dělají, co je baví. Koncept se postupem 
času vyvinul spíše v bistro, kam můžete vyrazit 
na snídaně, kafíčka a dortíky přes den, ale 
i na svačinu a tapas s vínem večer. 

Mezitím, na začátku roku 2018, pořídili dům  
z roku 1721 na milované Pálavě, kde 
po náročné rekonstrukci vznikla další kavárna  
s vinným sklepem. Tu zprovoznili v červenci 
2019, zkraje roku 2021 přibudou tři boutiquové  
pokoje se zahradou. Ve srovnání s prostší, 
barevnější a naivnější brněnskou Marinádou 
je pálavský projekt vychytanější, suverénní 
a ošlehaný zkušenostmi. 

V brněnské Marinádě seženete čerstvé pečivo, 
sýry, na tenko nakrájenou šunku i spoustu 
kvalitních vín hlavně z Moravy. Některá červená 
vína nebo suché „bubliny“ jsou ale lepší 
z Itálie nebo Španělska, proto je tu najdete 
také. Nechybí ani dárkové zboží jako vlastní 
merch, výběrové čaje, marmelády, kosmetika, 
či čokolády. Nabídku pak dokresluje výběrová 
káva od Rituale Caffè a domácí dezerty – 
vlastní či od vybraných cukrářů.
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Nepečený kokosový dort 
Náš klasický dezert, bez kterého by Marináda 
nebyla Marinádou. Můžete ho připravit také ve
variantě do skleniček.

12 porcí
Příprava: 15 minut + 60 minut na ztuhnutí
Náročnost: snadné

• 200 g máslových sušenek
• 500 g mascarpone
• 500 g vanilkového pribináčku
• strouhaný kokos
• 50 g rozpuštěného másla
• ovoce a oříšky na ozdobení

V misce důkladně rozdrtíme sušenky, tak aby 
v nich nebyly žádné hrubé kousky. Sušenkovou 
drť zalijeme rozpuštěným máslem a rukama ji 
zpracujeme.
Dortovou formu vyložíme pečícím papírem a celé 
dno pokryjeme sušenkovou hmotou.
Formu dáme na chvilku vychladnout do lednice.
V misce společně vyšleháme mascarpone, 
pribináčky a přidáváme strouhaný kokos dle chuti.

Tip
Čím víc kokosu, tím lépe bude dort držet tvar. 
Krém rovnoměrně rozprostřeme na ztuhlou 
sušenkovou hmotu a uhladíme stěrkou. Dort 
necháme asi hodinu odpočívat v lednici a poté 
ho nazdobíme ovocem, oříšky dle fantazie.

Čokoládová pěna
Náš nejnovější dezert, který má jen samá 
Nej. Je nejčokoládovější, nejoblíbenější 
a nejjednodušší na přípravu.

8 porcí
Příprava: 10 minut  
+ 30 minut na vychlazení
Náročnost: snadné

• 200 g tmavé čokolády
• 400 g 40% smetany na šlehání
• 2 lžíce cukru krystal
• 1 dl vody
• 3 lžíce holandského kakaa
• ovoce na ozdobení

Nejprve v misce vyšleháme mixérem 
smetanu do tuhé šlehačky.
Do druhé misky si připravíme rozlámanou 
čokoládu.
Na vařiči ve vroucí vodě rozpustíme cukr 
a vzniklým cukrovým sirupem polijeme 
čokoládu v misce. Za stálého míchání 
získáme hladkou čokoládovou hmotu.
Čokoládovou hmotu spojíme se šlehačkou 
a přidáme kakao. Důkladným promícháním 
vytvoříme hladkou pěnu, kterou naplníme 
připravené pohárky.
Čokoládovou pěnu necháme půl hodiny 
ztuhnout v lednici a poté ji ozdobíme 
ovocem dle fantazie.
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Naplněná tužba jejího majitele Ondřeje „Čestmíra“ 
Piláta. I tak by se dala označit kavárna a vinotéka 
Café Pilát. Otevřel ji v roce 2016, ale už dlouho 

předtím ve svém protějším Café Tungsram přemítal, jak 
originálně a hravě by v budově kapucínského kláštera 
působilo bistro nesoucí biblické jméno Pilát.

Spojení názvu podniku, který sídlí v klášterní budově, 
s historickými postavami je náhodné. Naopak zcela cílený je 
design Café Pilát. Interiér z pera architekta Martina Hrdiny 
svými středomořskými freskami a mozaikami na první 
pohled odkazuje na antiku. 

Vinotéka spolupracuje s jihomoravskými a severorakouskými 
vinaři, kteří ctí tradiční vinařské výrobní postupy. Ve stálé 
nabídce jsou vína z velkobílovického vinařství Hrdina 
a dcera, vína mešní, košer i portská. V Café Pilát také 
pravidelně probíhají vinné degustace, při nichž se 
návštěvníci seznámí přímo s vinaři a jejich produkty, které 
mohou hosté v následujících týdnech ochutnávat.

Požitek z přítomného okamžiku dokreslují pokrmy z čerstvých  
surovin, opět odkazující na Středomoří. Jsou tu specialisté 
na tajine či počeštěně tažín, což je nejen název pokrmu,  
ale i nádoby, v němž se připravuje. Dát si můžete tři varianty:  
jehněčí, hovězí a zeleninový. A všechny jsou netradičním 
gastronomickým zážitkem na vysoké úrovni, ze které zde 
rozhodně nehodlají slevit.

Podnik hodně oceňují lidé, kteří nejedí maso a živočišné 
produkty. Café Pilát jim vychází vstříc i odpoledním „all you 

can eat“ menu v chuťově vyladěné a syté vegetariánské 
i veganské variantě. Celkem si lze vybrat z tuctu jídel a vždy 
veganské polévky. A najíst se tu můžete i vleže. 

Za štěbetání drobných ptáků rýžovníků, původem 
z Indonésie, u Piláta poznáte, že tiché klášterní usebrání 
a opulentní římský hédonismus se nevylučují, ale naopak 
dokonale snoubí.
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Stejným postupem, jako jsme připravili 
jehněčí maso, můžeme vytvořit i vegan 
verzi tajinu. Nakrájené lilky, batáty, 
brambory, cibuli, papriku, mrkev 
a rajče posypme kořením, stejným 
jako u jehněčího tajinu, a zapékáme 
v troubě.

Masový a zeleninový pokrm smícháme 
dohromady, zdobíme ořechy a zdobíme 
čerstvým koriandrem.

Jako přílohu doporučujeme kuskus 
nebo jasmínovou rýži.

Salep
Jedna porce
Doba přípravy: 5 minut
Náročnost: snadné

Pilátovský salep se připravuje ze směsi 
velmi jemně namletého kořene Orchis 
mascula (vstavače mužského), zázvoru, 
kukuřičného škrobu, mléka, lusku pravé  
vanilky, skořice, datlového sirupu 
a pistáciových ořechů.
Směs na přípravu salepu můžete 
koupit v Orient Marketu, či objednat 
na internetu.

• 1 polévková lžíce namletého kořene
•  půl polévkové lžíce kukuřičného 

škrobu (nebo dvě lžíce již koupené 
směsi)

• 200 ml mléka
• špetka sušeného zázvoru
• trochu pravé vanilky

Všechny ingredience přivedeme v hrnci 
k varu.
Sklenici, ve které budeme salep podávat,  
z vnitřní strany polijeme datlovým 
sirupem, poté nalijeme hotový salep. 
Nahoru na ozdobu, či při slazení, 
nalijeme trochu datlového sirupu, 
posypeme pistáciovými ořechy a skořicí.  
Můžeme podávat.

Jehněčí tajine
(na 500 g masa)
2 porce (na jednu porci používáme 
200 g masa)
Doba přípravy: 2,5 hodiny
Náročnost: snadné

• sladká paprika
• mletá kurkuma
• římský kmín
• mletý koriandr
• mletá skořice
• cayenský pepř
• citronová kůra
• olej
• sušené ovoce
•  1 cibule, nakrájená najemno 

na kostičky
• 2 nadrcené stroužky česneku
•  jemně nakrájená cca polévková lžíce 

zázvoru

Základem je delší dobu naložené maso 
(přes noc), které marinujeme s kořením 
ve slunečnicovém oleji.
Podlijeme vývarem a poklademe 
na nakrájenou cibulí a dáme péct spolu 
se sušeným ovocem (švestky, meruňky, 
třešně.)
Pečeme 10 minut v rozehřáté troubě 
na 220 °C, pak snížíme teplotu 
a na 160 °C a pečeme další dvě hodiny.
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Kavárny či restaurace obvykle vlastní 
jeden nebo několik málo lidí, aby 
za svou dřinu měli přiměřený zisk. 

Existuje ale i podnik, který má majitelů 
47. Není to akciovka s kavárnami po celé 
republice, Evropě, světě. Jmenují se „Tři ocásci 
sou družstvo. Sociální družstvo!“ a všech 
sedmačtyřicet lidí o své podniky pečuje 
společně. Vezměme to ale od začátku.

V novodobých kavárenských dějinách Brna 
existovala skupina lidí okolo kavárny Falk 
(a několika dalších). Ať už podniky provozovali 
nebo v nich pracovali, potkávali se a vyvíjeli se. 
Tereze, Aňi a Džestrovi po čase došlo, že jim 
na fungování kavárenské scény něco nesedí. 
Že to chtějí dělat po svém. A právě tihle jsou 
původními Třemi ocásky.

Svou kavárnu otevřeli v roce 2012 na Gorkého 
ulici a po čase rozjeli i Cukrárnu. Chtěli ukázat, 
že kavárna může prosperovat a přitom nabízet 
i etické produkty: fairtrade kávu (což tehdy 
v Brně rozhodně nebylo obvyklé) či veganské 
jídlo a dobroty z lokálních či certifikovaných bio 
surovin.

Měli úspěch, lidí přibývalo mezi hosty i za barem.  
Všichni, kdo kavárnu vlastnili nebo v ní pracovali,  
byli historicky kamarádi. Ale role šéfů 
a zaměstnanců jim nevyhovovaly, chtěli svou 
kavárnu provozovat společně. Rozhodli se proto 
formálně proměnit v družstvo. Od té doby tu  

rozhodují nehierarchicky. Ocásci prostě žádného 
šéfa nebo šéfku nemají. Fakt.

Svůj podnik provozují s důrazem na respekt 
k přírodě a podporují různě znevýhodněné 
lidi a hodnotově blízké iniciativy. Ti, co zrovna 
nemají peníze, si tu mohou dát bezplatně kávu 
nebo prohrabat Freebox, zapsat se bezplatně 
do knihovny, navštěvovat zdarma kurzy 
Podzemní univerzity.

Jídlo tu najdete čistě veganské. Chtějí totiž 
minimalizovat utrpení zvířat. Dávají prostor 
například komunitou podporovanému 
zemědělství, udržují etické a ekologické 
ekonomické vztahy. Spolupracují s dalšími 
družstvy a často barterují zeleninu od kamarádek 
pěstitelek. A snaží se co nejvíce nakupovat 
bezobalově a neplýtvat jídlem. Veganské 
recepty pak připravují kuchařky a kuchaři podle 
své chuti a jak se z ohlasů zdá, vyhovuje to 
nejen komunitě podobně naladěných lidí, ale 
i hostům z ulice.

Než ho museli z hygienických důvodů a kvůli 
koronaviru zrušit, mívali tu „all you can eat“. Ale 
jinak, než je to obvyklé. Každý si nabral podle 
potřeb a zaplatil jednu ze tří možných cen: 
solidární, normální a sociální. Podle toho, kolik 
člověk chce a může si dovolit zaplatit. 

Tenhle podnik je od základů prostě jiný. A právě 
proto stojí za návštěvu.
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Domácí a poctivá kuchyně v hotelu, kterému navrátí 
jeho punc a trochu zaprášenou slávu. Takovou 
restauraci si vysnili manželé Pavel a Renata 

Obrovští. První zmínky o Klajdovské hospodě se datují 
do roku 1835, kdy tu fungovala i přepřahací stanice pro koně, 
na niž odkazuje i logo dnešního hotelu. K jeho současné 
podobě ale vedla cesta přes zájezdní hostinec v roce 1855, 
výletní hotel z roku 1930 a dvě rekonstrukce pod taktovkou 
porevolučního majitele objektu, Františka Trundy.

Na Velké Klajdovce se rozhodli pro koncept poctivé domácí 
kuchyně. Pavel Obrovský nemá rád polotovary, proto je 
ve zdejší kuchyni nenajdete. I obyčejné bramborové noky 
si tu dělají vlastnoručně. Zákazník to nejen pozná na chuti 
a sytosti, ale umí to i ocenit. Základní suroviny a um kuchaře 
jsou tu na prvním místě. Aby ne, když tu vaří sehraný tým, 
který společně prošel kus profesní cesty.

Fortel a zkušenosti vládnou i v cukrařině, na kterou se vrhla 
Renata Obrovská. Zkouší stále nové kreace a jde jí to. A její 
sestra-dvojče od ní převzala otěže studené kuchyně.

Už na počátku také chtěli vedle nějakého „standardního“ 
piva čepovat vlastní zlatavý mok. Domluvy se podařily 
v Pivovaru Litovel. S tamním sládkem se pustili do hledání 
správně vyladěného klajdovského piva. Současnou 
Klajdovskou jedenáctku uvařili podle jedinečné vybrané 
receptury a dnes je hlavním výčepním artiklem.

Protože se podnik stále hlásí k tradici zájezdního hostince, 
nezapomínají ani na pocestné – řidiče či cyklisty. V nabídce 
tak nechybějí limonády ze sirupů, které si z vlastnoručně 
sbíraného ovoce hezky po staru sami vyrábějí. Bylinky 
z vlastní zahrádky jsou ve zdejších jídlech a nápojích už jen 
třešničkou na dortu.
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Klasika ze zvěřiny na sváteční stůl

Pro 4 osoby
Doba přípravy: cca 3 hodiny
Náročnost: obtížné

• 1000 g kančí kýty bez kosti 
• 300 g uzené slaniny
• sůl
• pepř
• zvěřinové koření
•  500 g očištěné kořenové zeleniny 

(mrkev, celer, petržel/ 
• 200 g oloupané cibule 
• 1 polévková lžíce rajčatového protlaku
• 500 ml červeného vína
•  divoké koření (celý pepř, nové koření, 

bobkový list)
• cukr
• 300 g šípkového džemu 
• 1 citron 
• větvička tymiánu

Omyté maso prošpikujeme uzenou 
slaninou, pečlivě osolíme a okořeníme. 
Necháme odležet cca 1 hodinu 
v lednici. 
Zbytek slaniny nakrájíme na drobné 
kousky a v hrnci opečeme.
Vložíme na kostičky nakrájenou 

kořenovou zeleninu a restujeme 
do zlatova. Do hrnce přisypeme  
nakrájenou cibuli a znovu restujeme. 
Přidáme cukr, rajčatový protlak. 
Opět krátce zarestujeme a zalijeme 
červeným vínem. 
Přidáme divoké koření, tymián a polovinu 
šípkového džemu. Krátce povaříme.
Mezitím na pánvi zprudka opečeme 
uležené maso ze všech stran. Maso 
vložíme do vařícího zeleninové základu 
a pečeme pod pokličkou na 170 °C 
cca 1,5 hodiny (nebo do změknutí 
masa). Průběžně kontrolujeme a maso 
v zeleninovém základu obracíme. 
Až je maso hotové, vyjmeme ho ze 
základu a necháme na teplém místě. 
Zeleninový základ rozmixujeme 
a dochutíme druhou polovinou 
šípkového džemu, solí, cukrem, případně 
přidáme trochu červeného vína. 
Propasírujeme přes hustý cedník 
a můžeme servírovat. Skvělá příloha je 
perníkový knedlík.

Perníkový knedlík  
Lze připravit den předem
Doba přípravy: cca 40 minut

• 6 housek starých jeden den 
• 100 g perníku na strouhání vcelku 
• perníkové koření
• 2 dl mléka
• 150 gr másla
• 4 vaječné žloutky
• 4 vaječné bílky
• sůl

Housky nakrájíme na kostky a lehce 
opečeme v rozehřáté troubě. 
Perník nakrájíme také na kostky 
a přidáme k opečeným houskám. 
Dochutíme solí a perníkovým kořením.
Zalijeme mlékem, zlehka promícháme 
a necháme housky napít. 
Máslo společně se žloutky vyšleháme 
do pěny a lehce vmícháme do housek. 
Z bílků vyšleháme tuhý sníh a opět 
velmi lehce vmícháme do housek. 
Vytvarujeme knedlíky, zabalíme 
do potravinářské folie a vaříme v páře 
asi 25 minut. Po dovaření knedlíky 
propícháme, aby se nesrazily. Můžeme 
servírovat.

Špikovaná kančí kýta pečená na kořenové zelenině, divokém koření  
se šípkovou omáčkou a domácím perníkovým knedlíkem
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Šéfkuchař, autor food stylingu titulní 
strany. Jak zpíval Waldemar Matuška  
„Kuchař je umělec a psycholog a koumes“,  
ale také fyzik, chemik, logistik, 
adrenalinový hráč a kaskadér, který 
každý den znovu a znovu dává hlavu 
na špalek, aby nad ním, každý den bylo 
vyneseno mnoho a mnoho soudů. No 
koho by tohle nebavilo!

Tatarský biftek
Pro 4 osoby
Doba přípravy: 25 minut

•  600 g očištěného a blan zbaveného 
nízkého roštěnce

• 1 velká velmi jemně nakrájená cibule
• 4 lžíce ostrého kečupu Heinz
• 1 lžíce plnotučné hořčice
• 15 g soli
• špetka mletého černého pepře
• špetka mletého kmínu
• 1 zarovnaná lžička mleté papriky
• 6 lžic slunečnicového oleje

Na topinky
• 16 půlek chleba
• 500 ml oleje na topinky
• 8 oloupaných stroužků česneku

Roštěnec si nakrájíme na kostky, které 
se vejdou do našeho mlýnku a dobře je 
dvakrát pomeleme na velmi jemné šajbě. 
Pomleté maso vložíme do větší mísy, 
přidáme zbylé ingredience a vše dobře 
zamícháme. Veškeré koření přidáváme 
dle své chuti. Pokud chcete, aby váš 
tatarák byl vláčnější, přidejte dva žloutky 
z čerstvých vajec. Podávejte s topinkami, 
které připravíte v rozpáleném oleji, kde 

chleba smažíme dozlatova a poté ihned 
sušíme v ubrousku od přebytečného 
tuku. Topinky přejedeme stroužkem 
česneku a mažeme silnější vrstvu masa, 
nebo servírujeme ve tvaru biftečku 
a topinky přikusujeme.
Tataráků je dlouhá řada, můžeme jej 
dělat z lososa, tuňáka, červené řepy, 
ale i například z brambor. Vždy záleží 
na fantazii a vlastní chuti.


