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Pri príprave čaju treba dodržať správnu
teplotu vody, čas lúhovania a množstvo čaju

ČAJ

Slováci, ktorí učia

Nepálčanov robiť čaj
Nestáva sa často, aby Slovákov v Ázii prijímali ako odborní kov,
obzvlášť, ak ide o typicky ázijskú komoditu – čaj. Jozefovi Zajacovi
a Milici Jahelkovej sa to však podarilo a dnes pomáhajú zlepšovať
jeho kvalitu aj v regióne, odkiaľ sa k nám pôvodne dostal.

Z

ačiatky ich čajového domu sú
však oveľa menej veľkolepé. Jozef dostal pred siedmimi rokmi
ponuku, či nechce v Bratislave prevziať čajovňu, ktorá by inak zanikla. Keďže už vtedy študoval knižky
o manažmente, povedal si, že skúsi
spojiť príjemné s užitočným, teda biznis a čaj, ktorého bol milovníkom.
Spolu s čajovňou „zdedil“ aj jej zamestnankyňu Milicu, z ktorej sa medzičasom stala jeho partnerka v živote
aj v biznise. A hneď aj začali budovať
marketing svojho podniku, ponúkajúceho iba nealkoholické lákadlá - po vysokých školách povylepovali reklamné
plagátiky.
„Najťažšie bolo dostať súhlas od
vrátnikov a vrátničiek,“ smeje sa
Jozef, ale jedným dychom dodáva,
že pri nulovom rozpočte to bola
jediná možnosť, ako sa dostatočne
zviditeľniť.
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Vedeli ste, že...
je po vode druhý najobľúbe• čaj
nejší nápoj na svete?
zelený aj biely čaj po• čierny,
chádzajú z listov tej istej rast-

•
•
•
•
•

liny a líšia sa iba spôsobom
spracovania?
čaj má zo všetkých rastlín najvyšší obsah antioxidantov?
čaj sa pije už viac ako 5-tisíc
rokov?
200 gramov najdrahšieho čaju
bolo vydražených za 20-tisíc
eur?
niektoré čaje sa robia z čajovníkov, ktoré majú až tisíc rokov?
raritný taiwanský čaj sa spracúva výhradne z listov, ktoré
predtým poohrýzali cikády?

OD ŠTUDENTOV
K FAJNŠMEKROM
Študentov sa síce nalákať podarilo,
ale Jozef s Milicou aj tak neboli spokojní. „Väčšinou k nám návštevníci
chodievali preto, lebo sa u nás nefajčilo, alebo preto, lebo sme mali rôzne
mliečne čaje, nechodili primárne za
čajom ako takým.“ Ich zámerom sa
teda nestalo ponúknuť zákazníkom
to, čo si žiadali, ale priblížiť im tradičnú juhoázijskú čajovú kultúru
a naučiť ich na ňu. „Bolo to dvojsečné,“ spomína Jozef, „keď sme obmedzili v našej čajovni vodné fajky,
počet návštevníkov klesol o dvadsať
percent.“ Napriek tomu však vo svojej snahe vytrvali aj za cenu nižších
tržieb. „Nemalo to inak zmysel, buď
to budeme robiť poriadne, alebo to
radšej nerobme vôbec,“ dodáva. Preto
sa postupne v ich ponuke začalo objavovať stále viac čistého čaju, začali

tiež organizovať pravidelné ochutnávky a širokej verejnosti sprístupnili
čajovú školu, teda seminár zameraný
na správnu prípravu a pitie tohto nápoja. A pretože vtedy podobné aktivity u nás takmer nikto nerobil, išli
do značného rizika. „Nevedeli sme,
či to bude fungovať, ale ak by to nebol správny ťah, asi by sme tu dnes
neboli,“ smeje.
ZA VZDELANÍM DO ČÍNY
K prevádzkovaniu čajovne sa
v roku 2008 pridružil aj veľkoobchod, keď prevzali upadajúci na
internete pôsobiaci Čajový dom,
ktorý dal neskôr názov celému ich
podnikaniu. Jozef si však nesťažuje, že ani túto zložku ich biznisu
nezaložili oni: „Vyhli sme sa tak
pôrodným bolestiam pri začiatkoch podnikania a nastúpili sme
už rovno do rozbehnutého vlaku.“
Čajový dom dovtedy pôsobil ako
sprostredkovateľ - od európskych
dovozcov nakupoval čaj a predával ho na našom trhu. Ani s tým
sa však neuspokojili a v roku 2010
absolvovali cestu do Číny. „Bola to
asi najvýznamnejšia vec v našom
podnikaní,“ spomína Jozef. Nielenže sa dostali do kontaktu priamo s výrobcami čaju, ale spravili si
v Pekingu aj štátnu skúšku a získali
certifikát znalosti čaju a jeho správnej prípravy. Dodnes sú jedinými
Slovákmi, ktorí takéto vzdelanie
dosiahli, a môžu teda v oblasti čaju
vystupovať ako kvalifikovaní odborníci.
september – október 2013
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