Tour de Bar je unikátní koncept, díky kterému můžete poznat zákulisí pražské koktejlové
scény. Za tímto skvělým nápadem stojí George Němec, který je proslulým barmanem nejen
u nás, ale i v zahraničí. A co vás v Tour de Bar čeká? Především je to návštěva 4 nejlepších
pražských barů a s tím i spojená ochutnávka jejich signature drinků. Zabrouzdáte ale i do
historie či přípravy drinků. Tuto procházku po pražských barech můžete zakoupit i jako
dárek pro vaše kamarády nebo blízké. Myslím, že určitě nebudete litovat. Více se dozvíte v
rozhovoru, který jsem pro vás s Jirkou připravila.

Jirko, zkuste nám trochu přiblížit, co můžeme od vaší Tour de Bar čekat?
Mým cílem u českého návštěvníka T.d.B. je přiblížit koktejlovou kulturu jako takovou a nechat vás nahlédnout
do možného maxima z jejího zázemí. Zatím stále máme před vstupem do koktejlového baru několik tabu a já
bych tato tabu rád pomáhal odbourávat.
Vás by asi zajímalo víc, na co si mohou hosté přijít, když půjdou na T.d.B. právě se mnou a ne sami. Můžete se
těšit na návštěvu čtyř koktejlových barů, které patří mezi nejlepší v Evropě. Ochutnáte osm degustačních porcí
koktejlů, které jsou navrženy jen pro tuto příležitost tak, abyste získali širší povědomí o mnohých rodinách –
skupinách koktejlů. Seznámím vás s koncepty barů, ale i s jejich bar manažery, nebo majiteli. Povím hostům o
historii nejen českého barmanství, ale historii budov, ve kterých se bary nacházejí, nebo historii města, kterým
zrovna procházíme. V neposlední řadě se pokouším do tří a půl hodin zážitku vměstnat i informace a historky z
mojí zatím pětadvacetileté praxe jak u nás, tak v zahraničí.
Jak vás vůbec napadlo začít s Tour de Bar?
Když jsem se v roce 2015 vrátil z patnáctiletého putování po světě zpět do Čech, nemohl jsem si nepovšimnout
skvělých Taste of Prague. Moc se mi líbil nejen jejich koncept, ale i samotný způsob komunikace a úroveň
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služeb. To bylo v době, kdy jsem pracoval jako mezinárodní ambasador pro Becherovku a do Prahy
přilétalo hodně mých přátel z oboru, o které jsem se chtěl postarat. Ukazovat jim to nejlepší z
pražských barů a restaurací mě moc bavilo. Moje partnerka je navíc privátní průvodce se zaměřením
na historii a umění. Na těchto základech se tedy myšlenka zrodila a záhy i postavila. Abych mohl
přinášet pozitivní pohledy na věc, tak bylo dobré k Tour de Bar přidat i tu praktičtější, Cocktail Class,
obdobu zážitkových kurzů vaření.
Čemu se v současné době profesně nejvíce věnujete?
To je jednoduché, Tour de Bar a Cocktail Class. Je to stále čerstvě narozené dítě, o které je třeba
důkladně pečovat. S Tour de Bar mám další záměry a na výsluní jsou i jiné lákavé projekty.
Jak je na tom česká barmanská scéna v porovnání s tou zahraniční?
Jako každá gastronomická scéna má svoje klady a zápory. Konkrétnější odpověď by plynula z
porovnání s konkrétní zemí. Na to, že byla dost závažně narušena po desítek let předchozím režimem,
si nevedeme vůbec špatně.
Naše barmanská scéna má historicky velmi silné kořeny, můžeme se opírat jak o ikony barmanství,
tak o místa, která by nám mohl „svět“ závidět.
Je to jako se vším. Jsme malá, ale šikovná země a jestli se chceme porovnávat se světem, tak to bude
vždy charakter samotného národa v jednotlivých odvětvích.
Máme několik pilně pracujících skupin, které svým tahem na branku dokážou lemovat trendy
koktejlové kultury ve světě. Dnes si už na kvalitní koktejl nezajdete jen do baru v Praze, ale Brno se
stává příkladem toho, jak na koktejl neutahat v dobrém jen turistu. Vše je tedy možné a některá
menší města a jejich osobnosti to (pomalu, ale jistě) dokazují.
Potřebovali bychom víc barových ikon pracujících stále za barem, ke kterým by mladší vzhlíželi.
Myslím, že v dobrém by zamíchali karty za barem i mezinárodní barmani, kteří by přinesli do baru
nejen jazyk, ale jiné zkušenosti, zdravou soutěživost, ale i pokoru a umění naslouchat. V tomto
stagnujeme. No a protože si myslím, že tato pestrobarevná kultura potřebuje daleko více osvěty mezi
širokou veřejností, přináším i já právě Tour de Bar a Cocktail Class.
Jaký drink je váš nejoblíbenější a máte
nějaké “tajné” ingredience, které jsou vaše
oblíbené a dělají drinky zajímavějšími?
Záleží na ročním období. Negroni z
Beefeateru ginu, Campari a červeného
vermutu je stále jedním z nejoblíbenějších
koktejlů všech barmanů a já nejsem
žádnou výjimkou. Když ho připravuji jako
dárek pro mé hosty na T.d.B., nebo C.C., tak
celý drink infuzuji Ghee máslem. Krásně
koktejl zaobalí, zjemní a ozvláštní. Vidíte,
tajné to vůbec není.
Zajímavější drinky obsahují zpravidla
netradiční
suroviny,
nebo
jsou
to
kombinace několika ingrediencí, kde
spojení jejich chuťových profilů vytvoří
zcela jasného chuťového zástupce (který
ovšem v drinku není). Takovéto postupy
vyžadují opravdového zbožíznalce.
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