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Oslava chanuky se nesla ve vůni kávy
V Zadní synagoze se konala
oslava židovského svátku chanuka, přednáška se zaměřila
na kávu.

� Antonín Zvěřina

Oslava židovského svátku chanuka se
letos konala v Zadní synagoze v Třebíči v sobotu 1. prosince. Začala zapálením svícnu Dášou Juráňovou, a nesla
se ve znamení kávy. Nejen běžné kávy,
ale dotkla se i kávy košer, kterou mohli
všichni návštěvníci ochutnat.
Slova ve slovenštině se ujal Pavel
Haninec, který pochází z Bratislavy,
z brněnské firmy, která se dovozem
kávy a pražením zabývá zhruba rok.
Připustil, že studoval na vysoké škole
zcela jiný obor, lesní hospodářství.
„Díky tomu jsme se dostali do mnoha
zemí, jako je Vietnam či Nikaragua. Právě v této zemi jsme poprvé navštívili kávové plantáže a seznámili se s dalším postupem při zpracování,“ uvedl.
Společně s bratrem Petrem a dalším
Petrem Kleinem a Pavlem Kleinem,
což byli také bratři, se pustili do podnikání v oboru káva. Svůj provoz otevřeli
v minulém roce ve Skácelově ulici.

Práce dost
„Zvláště teď před Vánocemi máme práce dost,“ přiznal Haninec. Poukázal, že
používají převážně kávová zrna Arabica, která se vyznačují vysokou kvalitou.
Následně podrobně popsal pěstování
a úpravu zrn až po pražení. Každá fáze
má veliký vliv na chuť výsledného produktu
„Kávovník potřebuje zhruba tisíc milimetrů srážek a nemá rád přímé sluneční
světlo. Plantáže se proto musí zastínit,“
naznačil Haninec. Další zajímavostí byla informace, že na celém světě se
za jeden den vypije dvě miliardy šálků
kávy, což obnáší 16 tisíc tun kávy.
Kávovník dává sklizeň po třech
letech, ale hlavní úroda se sklízí až po
zhruba deseti letech. Může se dožít až
stovky let, produktivní doba se počí-

OBA SPOLUMAJITELÉ nabídli účastníkům košer kávu.
tá na 40 až 50 roků. Zrna u Arabica
dozrávají postupně, takže se musí sklízet ručně.
To ovlivňuje i výšku keře do dvou
metrů, aby na plody člověk dosáhl.
„Kávové zrno si můžeme představit jako
třešeň, kdy výsledným produktem je pecka, která se musí oddělit,“ sdělil Haninec. Vysvětlil dva způsoby, kdy se zrna
rozprostřou na velkou plochu a nechají se vyschnout za častého prohrabávání. Následuje zpracování v takzvaném
suchém mlýně.
Druhou variantou, náročnou na
množství vody, je plavení zrn, kdy vše
končí opět v suchém mlýnku.
Vlastní produkt se do Evropy ze
střední a jižní Ameriky dopravuje loděmi, nikoli letadly. Tam se mění tlak a
teplota, a to má na kvalitu vliv. Firma
pak produkt k pražení nakupuje v Antverpách, v té nejvyšší kvalitě. Pražení
kávy trvá zhruba patnáct minut na
vysoce kvalitním holandském stroji.
„I když vše má vliv na chuť kávy,

Třebíčská charita pomůže
Kamion s vybavením lékařského
a sesterského pokoje, polohovacími
postelemi a dalšími zdravotnickými
pomůckami vypravila Oblastní charita Třebíč z města Bitterfeld-Wolfen ze
spolkové země Německo na konci listopadu.
Pomoc ze zahraničí se povedla zejména díky osobnímu nasazení
Matthiase Bergera, vedoucího B&A
Strukturförderungsgesellschaft Zerbst
mbH, Bitterfeld-Wolfen, a s přispěním
Georga Kuropky, zástupce Lions Club
Bitterfeld-Wolfen. Nemalé díky patří i
Franku Spekhorstovi, učiteli Základní umělecké školy v Třebíči a předsedovi spolku Kids for kids, který celou
pomoc zprostředkoval, vyjednal, a
pomohl s překladem.
Vzhledem k tomu, že v současnosti
je na Ukrajině vyhlášen válečný stav,
byl náklad dočasně uskladněn v Třebíči. Uskladnění by nebylo možné zajistit bez pomoci Richarda Horkého ze
společnosti TTS Energo, který Charitě
nabídl dočasné a bezplatné skladovací
prostory.

Humanitární náklad je určen partnerům, se kterými Oblastní charita
Třebíč na Ukrajině spolupracuje. Lidé
na Ukrajině žijí často ve velmi tíživé
sociální situaci. Současně nastavený
systém zdravotnictví jim neumožňuje zajistit poměrně nákladnou, avšak
potřebnou, včasnou operační péči.
Nemocnice bývají chudě vybavené, jak pro zdravotní personál, tak pro
samotné pacienty. Do zdravotnictví
nepřichází potřebné dotace, Ukrajina
je zasažená na východě země dlouhodobým válečným konfliktem, země se
potýká s mnoha problémy.
Oblastní charita Třebíč podporuje v současnosti v zemi dva projekty.
Jeden projekt se nachází nedaleko slovenských hranic v městečku Velykyj
Bereznyj, druhý projekt se soustředí na město Melitopol v Záporožské
oblasti, která je na pomezí Doněcké
oblasti, zasažené válečným konfliktem. Oblastní charita Třebíč se snaží,
společně s partnery na Ukrajině, v problematických oblastech systémově
pomáhat. 
-zt-

Chanuka
Chanuka známá také jako Svátek světel, je osmidenní židovský svátek, připomínající zázrak při opětovném vysvěcení
druhého Chrámu po povstání Makabejských v 2. století př. n. l. Chanuka se
slaví po osm dní, počínaje podle židovského kalendáře 25. dnem měsíce kislev,
což podle gregoriánského kalendáře připadá na období od konce listopadu do
konce prosince.

pražení největší,“ podotkl Haninec. A
to už se řečník dostal ke košer kávě.
Připustil, že už v Bratislavě měl kontakty s tamní židovskou obcí, a nyní je
má i v Brně.

Košer káva
„Seznámili jsme se s rabínem Menašem
Klimentem, který nám udělil certifikát na
výrobu této kávy,“ informoval Haninec.
Doplnil, že musí splňovat některé parametry, které stanovil rabín Kliment.
„Takovou kávu můžu pražit pouze já, a
vyrábí se ze speciální kávové směsi. Nesmí
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být žádný židovský svátek, a musím stroj
na pražení kompletně rozebrat a vyčistit,“ vyjmenoval Pavel Haninec. Košer
káva se skladuje zvlášť. Nakládat s ní
mohou pouze muži.
Firma zatím neobdržela certifikát
na košer kávu, která by se využívala
při svátku pesach. „Máme to rozjednané s bratislavským rabínem,“ upozornil
Haninec. Rabín Kliment chodí do provozu občas na kontrolu.
Certifikát je vystavený na jeden rok,
a byl udělen letos v březnu. V příštím roce jej tedy musí firma obnovit.
„Chceme se také v budoucnu více zaměřit na její propagaci, třeba i samostatnými webovými stránkami,“ poznamenal
Haninec.
Brněnská firma je jediná ve střední Evropě, která košer kávu připravuje a má na ni certifikát. Zatím jí vyrábí
velice malé množství. „Jsme na začátku, a jak už jsem řekl, teď před Vánocemi
máme dost práce. Ale určitě se jí chceme
v budoucnu věnovat víc,“ dodal Pavel
Haninec. Přednáška trvala zhruba
hodinu, Třebíčské noviny z ní uvádějí
jen pár zajímavostí.

Systém sčítá auta i chodce
Rada města Třebíče rozhodla o
veřejné zakázce na akci Monitorování dopravy a chodců na křižovatce
Masarykovo náměstí a dálkové řízení
blízkých svítidel veřejného osvětlení.
„Jedná o umístění systému, které bude
mapovat množství pohybu automobilů a
chodců v této lokalitě,“ nastínil starosta
Pavel Pacal.
Město tak bude mít tyto informace k dispozici. Pohyb chodců mu pak
umožní měnit intenzitu osvětlení na
tomto náměstí či upravit signalizační
zařízení, semafory, podle hustoty provozu. S daty po nainstalování a určité době provozu se může seznámit i
veřejnost.
„Do budoucna bychom rádi, abychom
toto zařízení měli na většině větších křižovatek,“ sdělil Pacal. Doplnil, že akce
si vyžádá 2,6 milionů korun. Při rekonstrukci Bráfovy třídy se již použily
sloupy veřejného osvětlení, které

mohou tento systém využívat.
Pacal připomněl, že sčítání automobilů v minulosti prováděli studenti třebíčských škol.
Nové zařízení toto odbourá. „Podklady využije i Policie České republiky, k dispozici budou i městské policii,“
naznačil Pacal.
Doplnil, že veškeré nové sloupy
veřejného osvětlení, které bude město
instalovat, budou na tyto technologie
připraveny. Pokud jde o semafory na
Masarykově náměstí, musí se nainstalovat nové, které budou na systém připraveny.
„Nyní pokud chceme nastavení semaforů změnit, musí to naprogramovat příslušný pracovník. To se instalací nového
signalizačního zařízení změní,“ podotkl
Pacal. K instalaci nových sloupů veřejného osvětlení na Masarykově náměstí má dojít v únoru příštího roku.  -zt-

