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Sýpka – Muzeum Orlických hor bude lákat vůní čerstvě upražené
kávy
Tuto sobotu, tj. 16. března 2019, provoní prostory Sýpky v Rokytnici v Orlických
horách vůně čerstvě pražené kávy. Své brány pro veřejnost totiž ve 14 hodin otevře
Muzejní kavárna. Své premiéry se možná dočká i pravá Orlickohorská káva.
Jak je však v oblasti Orlických hor možné vypěstovat vlastní kávu? „V prostorách Sýpky
máme pro zpříjemnění atmosféry muzea několik pokojových květin. Mezi ně patří i kávovník,
který nás letos obdařil svou první úrodou kávových semínek. Ty bychom rádi zkusili během
sobotní akce upražit. Pokud by se nám náš smělý pokus vydařil, upražili bychom tak první
ryze Orlickohorskou kávu,“ říká na úvod s úsměvem na tváři Mgr. Tomáš Zelenka, ředitel
Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou.
Kuriózně vypěstovaná semínka kávovníku by si určitě zasloužila stejně zajímavou pražírnu. I
tu se podařilo získat, a to díky dobrým vztahům mezi jednotlivými muzei v kraji.
„Historickou pražičku na otop dřevem, kterou někdy pracovně nazýváme jako „Sputnik“, nám
zapůjčilo Regionální muzeum a galerie v Jičíně,“ upřesňuje T. Zelenka.
Během akce čeká návštěvníky nejen ukázka Orlickohorské kávy, ale také mnohých dalších
vybraných druhů. K příjemnému posezení v muzejní kavárničce pak zahraje živá hudba
v podání hudebního uskupení přátel muzea Sýpky. K dobré kávě nesmí chybět nějaká sladká
dobrota. Tu nabídne v podobě zákusků pekařství Sázava.
„Po patnácté hodině má pak pro návštěvníky připraveno povídání o kávě pan Petr Frolík,
zakladatel Pražírny kávy Frolík v Borohrádku. Frolíkova káva je mnohým známá a je
oceňována jak u nás v České republice, tak v zahraničí,“ uvádí Mgr. Tomáš Zelenka.
Dveře Muzejní kavárny budou v Sýpce – Muzeu Orlických hor otevřeny v sobotu 16.
března 2019 od 14 do 17 hodin.
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