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TISKOVÁ ZPRÁVA Olomouc 4. 6. 2020 

OTEVŘELA SE JEDINEČNÁ KAVÁRNA KUKANG COFFEE  

V těchto dnech otevřela dveře svým prvním hostům „Kukang Coffee“ – kavárna, která pomáhá chránit outloně 
na Sumatře.  Tamní terénní tým je složený z teď již bývalých pytláků! Vypěstovaná káva se totiž od farmářů 
vykupuje za vyšší peníze, než za jaké by ji prodali na trhu. Cenu však podmiňuje i závazný slib o dodržení zákazu 
lovu ohrožených zvířat. „Káva značky ‚Kukang Coffee‘ tak nejen podporuje místní obyvatele, ale současně přímo 
pomáhá chránit outloně, luskouny a další ohrožená divoká zvířata v lese v širokém okolí vesnice. Díky tomu 
bude tato oblast ležící na hranici chráněného území Leuser ještě lépe zabezpečena proti pytláctví před 
plánovaným vypouštěním outloňů rehabilitovaných v našem záchranném centru,“ doplňuje ředitel 
záchranného programu Kukang František Příbrský. Věřím, že ‚Kukang Coffee‘ se stane jedinečnou kávou – co se 
týká kvality i přínosu ochraně přírody a pomoci lidem,“ dodává Luboš Příbrský, spoluautor kavárny. 

KAVÁRNA 
Myšlenka na otevření kavárny v České republice, kde by tato káva byla prodávána, se zrodila v hlavě Františka 
Příbrského a jeho bratra Luboše, velkého milovníka kávy. Po několika měsících práce se myšlenka proměnila 
v realitu. Kavárna „Kukang Coffee“ je otevřena od pondělí do pátku od 7:00 do 18:00 hodin a naleznete ji na adrese 
Pařížská 1217/9, Ústí nad Labem. Aktuální dění projektu můžete sledovat na FB/Instagramu „kukang coffee“.             
V rámci šetrného přístupu k životnímu prostředí je kladen důraz i na minimalizaci používání plastů a odpadu jako 
takového. Například chlazené nealkoholické nápoje jsou prodávány ve skle, kelímky na kávu s sebou včetně víček 
jsou vyrobeny z přírodního rozložitelného materiálu, brčka v kavárně nenajdete jiná než bambusová.  
 

KUKANG 
Organizace The Kukang Rescue Program (česky „záchranný program Kukang“) na ostrově Sumatra v Indonésii 
usiluje o ochranu chráněných outloňů a bojuje proti nelegálnímu obchodu se zvířaty. Projekt „Kukang Coffee“ 
mohl být realizován díky finanční podpoře z grantu „Malý lokální projekt rozvojové pomoci“ Ministerstva 
zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Indonésii.  

 

PARTNERSKÉ ZOO 
Dlouhodobou podporu aktivit záchranného programu Kukang i samotného projektu „Kukang Coffee“ poskytují také 
partnerské zoologické zahrady, konkrétně Zoo Olomouc, Zoo Ostrava, Zoo Liberec, Zoo Hodonín, Zoo Jihlava, Zoo 
Wroclaw, NaturZoo Rheine a Česká koalice pro ochranu biodiverzity (CCBC).  
 
Máme to sice z ruky, ale tu pomocnou poskytnout můžeme. Třeba při cestě směr Ústí nad Labem, nebo již brzy 
prostřednictvím online prodeje.  
 
Přejeme spoustu stálých i stále nových zákazníků! 

Iveta Gronská 
tisková mluvčí, marketing 
+420 608 101 325 
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