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Tisková zpráva k prvnímu roku pražírny výběrové kávy Dos 

Mundos: 
Přesně před rokem, v březnu 2014, měli první zákazníci možnost ochutnat kávová zrna, která byla 

upražena v nově otevřené pražírně na adrese Korunní 31 v Praze. Od té doby jste u nás mohli 

ochutnat kávy z celkem deseti zemí světa, mezi kterými byli zástupci Afriky, Jižní a Střední Ameriky a 

Asie.  

„Naše cesta začala malou pražičkou na testování. Nabízeli jsme pražená zrna přátelům, kterým to 

chutnalo. Vášeň se změnila v konkrétní podnikatelský nápad a tak jsme prošli řadou zahraničních 

školení, veletrhů a výstav. Pak už byl jen krok k tomu vybrat dobrou pražičku a místo na ní. Takhle 

vznikla idea espresso baru a pražírny zároveň. Místa, kde mohou lidé zjistit něco víc o kávě než v 

běžné kavárně. Není to o dortu a latté, ale o espressu, alternativních metodách a o světlém pražení a 

výběrové kávě, “ vzpomíná na začátky Lukáš Zugar, pražič a jeden ze zakladatelů pražírny.  

V naší nabídce jste za celý rok mohli nalézt nejrůznější druhy káv. Setkali jste se jak s příjemně 

čokoládovými a zemitými kávy z Ekvádoru a El Salvadoru, tak i se šťavnatými a ovocnými kávami 

z Etiopie a Keni. „Zákazníci si kávy vychutnávají nejen na klasickém espressu, ale zaznamenáváme 

rostoucí zájem o alternativní metody přípravy. Konkrétně se jedná o Chemex, Vacuum pot, V60 a 

Aeropress. Tyto přípravy dovolí člověku vychutnat si v kávě jemné chuťové nuance a aroma,“ říká 

Adéla Machová, spolumajitelka. „Pražírna je místo, kde by se člověk měl něco naučit, proto nabízíme 

pravidelně i degustaci formou cuppingu. Za rok jsme jich tu měli již 13 a kávy takto ochutnalo přes 

100 lidí. Jako lokální pražírna se snažíme lidem nabídnout co nejvíce zážitků a máme velkou radost 

z toho, že se k nám často vrací. Třeba jen pro radu jak si doma udělat ještě lepší kávu. Velký úspěch 

měl i listopadový workshop zaměřený na přípravu irské kávy. K příležitosti oslavy prvních narozenin 

budeme mít po celý týden 16. - 22. března v nabídce i netradiční kávové dezerty. Těšit se můžete 

například na etiopské kávové želé a také vypíšeme větší množství kurzů na přípravu kávy.“ 

Kromě provozu espresso baru Dos Mundos také prodáváme zrnkovou kávu koncovým zákazníkům jak 

v pražírně, tak přes eshop který najdete na webových stránkách http://www.dos-mundos.cz . Můžete 

tam také zakoupit příslušenství k přípravě kávy. Kromě široké škály moka konviček byl letos největší 

zájem o Chemexy, Aeropressy, Drippery a mlýnky.  

Za rok se pražírně podařilo etablovat se na trhu výběrové kávy, kupříkladu zmíníme naši účast na 

Týdnu kávy v Brně, na Prague Coffee Festivalu a také jsme byli vybráni jako jedna z 9 nejlepších 

českých pražíren do užšího výběru pro prezentaci na Baristovi roku 2015. Získali jsme také ocenění 

expats.cz za Cold drip http://www.expats.cz/prague/article/cafe-series/10-must-try-cold-drinks-from-

prague-cafes/. Kromě naší provozovny na Vinohradech můžete aktuálně naši kávu ochutnat i v 

kavárně My Raw Café v Praze, ve Vsetíně v kavárně Barcode café, ve Vysokém Mýtě v Café dva7dva, 

a nárazově pak například v brněnském Kafecu nebo plzeňském Café Regner. 

O Dos Mundos s.r.o.: 

Dos Mundos je česká lokální pražírna výběrové kávy, která sídlí na adrese Korunní 31 v Praze. V roce 

2014 ji založili Lukáš Zugar, který je hlavním pražičem pražírny, a Adéla Machová, která se stará o 

provoz a marketing. Všechny kávy, které jsou v nabídce, můžete zakoupit i na e-shopu 

http://www.dos-mundos.cz/
http://www.expats.cz/prague/article/cafe-series/10-must-try-cold-drinks-from-prague-cafes/
http://www.expats.cz/prague/article/cafe-series/10-must-try-cold-drinks-from-prague-cafes/
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http://www.dos-mundos.cz. Zakládáme si především na kvalitě kávy, kterou našim zákazníkům 

nabízíme. Důležité je pro nás i spravedlivé odměňování farmářů. Proto nakupujeme kávy vždy 

z konkrétních farem a zákazníci si mohou být jisti tím, že při jejím pěstování nebyla využita žádná 

dětská práce. 

Kromě prodeje čerstvě pražené výběrové kávy také pořádáme nejrůznější kávové degustace, školení a  

workshopy, které se zaměřují na techniky přípravy kávy. 

http://www.dos-mundos.cz/

