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Od dětství hledáme tu naší komunitu. Začíná to rodinou, pokračuje to přáteli, spolužáky, kolegy.
Některé lidi si vybíráme, jiní jsou nám dáni vnějšími okolnostmi. Někdy je to na pískovišti boj a ten
se přelévá až do pozdního věku. Už od pradávna silná a schopná komunita zajištovala oheň,
dostatek potravy, a tak i přežití se změnilo do mnohem jemnějších nuancí. Dnes to je skvělá káva,
dobrý servis a radost v takové kavárně být.
To co jsme původně domlouvali mimikou, posunky a skřeky se posunulo. Díky řeči se nám podařilo
více spolupracovat na výrazně složitějších úkolech. Podařilo se nám s díky znakům, jazykům a
později i písmu se dále organizovat. Do dnes nám to pomáhá porozumět jaké kávy si můžeme
objednat.
Místo tlup se kterými jsme lovili mamuty dnes vytváříme složitá společenství, vesnice, města, státy
a ještě větší celky. Na osobní úrovni vytváříme vztahy a společenství. Ty jsou pro nás významnější
protože jsou nám bližší. Jsou postavené kolem našich intimních světů, zálib, životních radostí a
dalších témat. Jsou naší identitou i každodenností. Často jsme součástí mnoha různých komunit.
Většina z našich radostí, nebo možná jen takových malých libůstek rozhodně nejsou tak zásadní
jako jestli přežijeme noc, nebo zda budeme mít zítra co pít a jíst. Přesto i tyto záliby nás výrazně
ovlivňují a utváří kdo jsme i co za kávy nám chutná.
Při pohledu do naší historie jeskyní a životu zpátky v tlupách, je svět kávy jen kratičkou epizodou
v několika posledních stovek let. Svět výběrové kávy je pak jen otázkou posledních několika
desítek let. Podobně krátkým okamžikem jsou pak digitální komunity, kterých jsme dnes součástí
a které se původně zdály jako to co nám usnadní lépe komunikovat a dorozumět se s celým
světem. Možná toho nejsme schopni a nebo se současným sociálním sítím a podobným
platformám prostě jen víc vyplatí, když se lidé spíš hádají, než, když si sdílí na jaké skvělé kávě
jsou s někým milým a blízkým?
Země odkud káva vyrostla do celého světa Etiopie je aktuálně zmítána tragickým konfliktem.
Nedaří se sednout si k jednomu stolu a překonat konflikty, natož ke kávě, která je jinak formou
tradičního etiopského obřadu jinak v Etiopii všudypřítomná. Komunity jsou zcela rozděleny a
dopady jsou a ještě budou strašlivé.
My obyvatele střední Evropy máme obrovské štěstí, že žijeme v období a na místě, které je
v posledních desítkách let místem i časem míru. A není to rozhodně ani v Evropě samozřejmost.
Jen několik set kilometrů daleko je Jugoslávie, několik set kilometrů druhým směrem je Ukrajina.
Aktuálně dalších několik set kilometrů daleko jsou polsko-běloruské hranice.
V tom smyslu je dobré si připomenout, že jako Československo dokázali něco fantastického což
bylo rozejít se jako silní přátelé. Zdá se to jako smutně málo, ale do dnes to nemá moc ve světě
obdoby.
Proč tak šíleně vážná témata? Vždyť tohle je úvod v Knize kaváren?
Překvapivě i kavárny se v posledních letech staly opakovaně místem, kam se ventilovala snaha
rozdělovat komunity a využívat k tomu nenávist. „Pražská kavárna“ bylo uměle vytvořené označení
pro jakéhokoliv imaginárního nepřítele, který má být zcela odtržený od zbytku země a jejích
problémů. Snaha o štěpení na „my“ versus „oni“?! A následně další označení od havloidů,
sluníčkářů, vítačů, přes covid-ovce a kdo ví co ještě. Jasně že za všechno můžou kavárny a je
jasné, že rozhodně už nejen ty pražské.
Zjevně nám chybí více spolu sedět u kávy, více se vzájemně znát a snažit se chápat jeden
druhého. Poslední měsíce a nyní i roky pandemického bezčasí nám přesně tenhle typ kontaktů
smazal. Dramaticky omezil náhodná setkání, možnost přisednout si v plné kavárně ke stolu
k někomu dalšímu i řadu dalších situací, které jsou tak důležité pro naší komunitu. Svět se opět
změnil na pozitivní nebo negativní, pro vs. proti. Kavárny se na řadě míst velice aktivně zapojili na
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mnoha úrovních podpory svých komunit a naopak okolí kaváren podporovalo svá oblíbená místa,
své rituály a malé radosti. Děkuji za to <3 !
Možná nejsme dostatečně vybavení pro sociální sítě a virtuální debaty skrze obrazovky. Ať tak
nebo jinak, musíme spolu více mluvit i v reálném světě, vnímat široké spektrum emocí a
neverbálních významů, nebo ironii. A koneckonců se mít i možnost chytit za ruku, obejmout což
rozhodně není málo.
Místo nového těžkého významu slova „pozitivní“ mít možnost se vrátit k dobrým zážitkům,
dobrému společně strávenému času s lidmi se kterými je nám dobře a kterých si vážíme ve
skvělých kavárnách, možná mimo naše bubliny.
Hodně zdraví, radosti a společných setkání v mnoha kavárnách.
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