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Praha, 23. února 2011 

V pražském hackespace Brmlab se uskuteční přednášky v rámci food hacking turné 

Pražský hackerspace Brmlab bude hostovat sérii přednášek předního food hackera 

Františka Apfelbecka. Přednášky se uskuteční ve dnech 2. až 4. března 2011 v sídle 

Brmlabu, Bubenská 1, Praha 7-Holešovice. František Apfelbeck představí food hacking, tedy 

přípravu chutných a zdravých jídel a nápojů na základě vědeckých a inženýrských principů.  

Přednášky budou doprovázet ukázky z cest za kvalitními surovinami po Americe včetně 

ochutnávek, workshop zaměřený na vlastnoruční přípravu probiotických nápojů a jako 

vyvrcholení živá demonstrace food hackingu. Po České republice bude turné dále 

pokračovat přednáškami v řadě dalších evropských zemí (např. Rakousko, Německo a 

Francie). 

Program přednášek: 

2.3.2011 středa, 19:00 - 21:00, prezentace „Kvašení doma a na cestách“ 

Přednáška bude zaměřena na představení fenoménu food hackingu a na popis 

nízkonákladového cestování za levnými, ale kvalitními surovinami po střední a severní 

Americe, například popis lovu lososů na aljašce nebo budování domů společně s domorodci 

v horách Jižního Mexika. Přednáška bude doprovázena četnými fotografiemi a ochutnávkou 

prezentovaných poživatin. 

3.3.2011 čtvrtek, 18:00 - 21:00, workshopy na fermentace (kvašení s kombuchou, 

jogurtem, atd.) 

Workshop obsáhne teoretické základy nutné pro kvalitní fermentování mléka, cukru a medu. 

Účastník se naučí dělat dobrý jogurt, kombuchu a medovou perlivku. V praxi bude 

předvedena příprava daných kultur a každý účastník bude mít příležitost připravit si alespoň 

jednu kulturu sám.  

4.3.2011 pátek, od 19:00, party 

Otevřený večer, kde přednášející předvede umění food hackingu. Základem budou švédské 

stoly, podávat se budou probiotické nápoje spojené s jejich ochutnávkou a hodnocením. 
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Poznámky pro editory: 

 František Apfelbeck působí v San Franciském hackerspace Noisebridge, kde založil 

pracovní skupinu Tastebridge, věnující se probiotickým nápojům jako například 

kombucha, výrobě jogurtů a přípravě jídel z různých částí světa. Vystudoval 

genetické inženýrství a molekulární biologii na přírodovědecké fakultě Jihočeské 

univerzity a aplikované biotechnologie na fakultě přírodních věd National University of 

Ireland, Galway. 

 

https://www.noisebridge.net/  

https://www.noisebridge.net/wiki/Tastebridge 

http://www.frantisekapfelbeck.org/ 

 

 Brmlab je první český hackerspace. Vznikl v srpnu 2010 a pravidelně pořádá 

přednášky, workshopy, účastní se soutěží a udržuje úzké kontakty s ostatními 

hackerspace ve světě. Cílem brmlabu je podporovat zajímavé projekty z oblasti vědy 

a techniky. 

 

http://www.brmlab.cz/ 

 Hackerspace je místo, kde se lidé s podobnými zájmy v oborech jako počítače, 

technologie, digital art či electronic art mohou setkat, prohlubovat nebo navazovat 

nové sociální vazby a spolupracovat na různých projektech shrnujících vědění z 

jednoho nebo více těchto oborů. Hackerspace bývá poměrně otevřená komunita, 

často má podobu blízkou dílně, laboratoři, pořádají se zde přednášky, samovolně se 

utvářejí týmy spolupracující na konkrétním projektu. Hlavní výhodou je sdílení 

vědomostí a prostředků pro realizaci zajímavých projektů, které by běžný kutil doma 

„na koleně“ pravděpodobně sám nedokončil. Mnoho hackerspaců přispívá do různých 

free software komunit a alternativních medií.  

 Ve světě existuje cca. 330 hackerspace, v České Republice existují dva – pražský 

Brmlab, písecký hackerspace PiSec a ve fázi příprav je třetí hackerspace v Brně. 

 

http://pisec.cz/wiki/  
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