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Nová syntéza.

Experimentální kavárna Nová syntéza byla v prostorách Veletržního paláce (Národní 
galerie v Praze) otevřena 30. 3. 2012. 

Zdejší “Krásný receptář výběrové kávy” zahrnuje většinu známých druhů příprav
tohoto fenomenálního nápoje.  

Obsahuje klasické italské esspreso, severský styl přípravy jednodruhové kávy,
klasické kávovary nové generace a ultimativní příslušenství typu “naked portafilter”, 
tradiční vídeňský receptář, kávy s alkoholem, filtraci, ale zejména kávu z vlastního 
unikátního podtlakového kávovaru. 



Projekt experimentální kavárny zahrnuje makrobiotický aspekt. Spotřeba
rostliných produktů z vlastního okolí spojená s jejich přípravou v tradičních 
aparaturách častěji známých z potravinářské chemie vybízí ke zcela nové-
mu pojetí filozofie gastronomického útvaru obvykle známého pod pojmem
kavárna.

Rostoucí skleněné aparatury pro výrobu extraktů, odpařování, chlazení či ucho-
vávání produkce nápojů jsou velice silným designovým elementem experimen-
tální kavárny.

Současně mu poskytují elementární efekt výhody výrobce.



Nová syntéza je kromě názvu kavárny teoretická koncepce.
Snaha o nalezení nových komunikačních řešení v prostoru tradiční středoevropské 
kavárny - vytvářená Sdružením pro výběrovou kávu, o.s.. Ta má s použitím moderních 
prostředků do kavárenského prostoru vrátit původního ducha “tržiště” myšlenek, 
emocí, vůní, chutí, obrazů i zvuků – ovlivňujících široké kulturní a sociální spektrum. 
Ojedinělost zážitků v Nové syntéze vyplývá ze společné tvorby výrobců, producentů, 
baristů, experimentátorů, umělců i kurátorů.



Nová syntéza nechce být vnímána jako prostor, kde se něco děje protože je v něm 
kulturní program. Kulturní události, koncerty, dětská odpoledne, filmové projekce i di-
vadelní projekty jsou v rámci teoretické koncepce Nová syntéza logickým doplněním 
provozu kavárny, která generuje zážitky ve všech představitelných směrech.

Je prostorem, ve kterém návštěvník po chvíli pochopí, že je na výstavě.  Při sledování 
extrakcí ovocných chutí zjistí, že je na koncertě. Jako hudební doprovod či zvukový 
artefakt začne vnímat syčení hořáků pod skleněnými aparaturami, nebo hučení 
ušlechtilých kávovarů. Svými dojmy a pocity je soustavně konfrontován. 

Vítejte v Nové syntéze. 

Za Sdružení pro výběrovou kávu, o. s.
Vladimír Tůma, předseda sdružení a kolegové                                   
V Praze 1. 8. 2012



V prostorách kavárny Nová syntéza proběhla řada doprovodných akcí k projekcím
a vernisážím jak v produkci Národní galerie (jako například Muzejní noc při níž prošlo 
kavárnou cca 2000 lidí za večer), tak v rámci mezinárodních festivalů jako je například 
festival reklamy PIAF nebo setkání architektů ReSite. 

Provozovatelé poskytují v prostorách Veletržního paláce kvalitní produkční, či ca-
teringové služby v oblasti „zážitkové“ gastronomie. Současně spolupracují s Národní
galerií při komerčním obsazování dalších prostor Veletržního paláce a podílejí se tak 
na koncepci nesbírkového programu této instituce.

Novou syntézu podpořili:
Národní galerie v Praze, Bazzara espresso Česká republika Jaroslav Vondrák,
Victoria Arduino, Nuova Simonelli, Ton a.s., Design Depot, Kavalier a.s., Rodinný pivovar
Bernard, Labinfo Brno, Abuelo, Živel, Scholastika.



Kromě stovek návštěvníků expozice Slovanské epopeje Alfonse Muchy s kavárnou 
budovou Národní galerie sousedící, si kavárna našla za dobu trvání i stálé hosty 
oceňujících kvalitu a originalitu nabízené nápojové produkce (špičková káva, 
samostatně vyráběné domácí sirupy a limonády) a také neotřelou a inveční atmo-
sféru a design kavárny.

Za první tři měsíce kavárny se podařilo uskutečnit 25 eventů v produkci provozo-
vatele. Mezi nimi bylo například premiérové uvedení světově proslulé počítačové hry 
Botanicula, které otevřelo pravidelná nedělní odpoledne pro děti. 

Koncertně v kavárně vystoupily například legenda pražské hiphopové scény WWW, 
elektroničtí pionýři Hugo a Zoe zde nahráli své živé album Live... . 
Doprovodný program oslovil mladou pražskou kulturní veřejnost, která Novou
syntézu vnímá jako prostor otevřený progresivním projektùm zasahujícím do sféry
umění a nebo jej komentující.


