
 

Vážení a milí zákazníci, 
je nám to líto, ale po dlouhých debatách jsme se rozhodli Veselou kavárnu na konci listopadu 2016 zavřít. 

Nejdéle fungující dětskou kavárnu v Brně jsme si před 7 lety přivedli domů, jako špinavé, zanedbané a tou 
dobou už i nechtěné tříleté dítko.  Jako první jsme ji představili naší tehdy dvouleté dceři, která s ní prožila 
krásná a pestrá léta a naše současné rozhodnutí oplakala nejvíce. Neustále nás dojímá, když si vzpomeneme, 
jak nám doma vykládala, že až bude maminka stará, tak ona bude roznášet kafíčko místo ní a nechá nám 
v rožku stoleček, kde budeme moct sedět a dívat se jak ona vede tu naši kavárničku.  

S láskou a nadšením jsme se před lety pustili do podnikání v „pohostinství“, o kterém jsme prakticky nic 
nevěděli, ale měli jsme jasnou představu, jak bychom chtěli, aby to fungovalo, protože jsme viděli dost 
příkladů, jak by to podle nás fungovat nemělo. Nejsme sice vyškolení „hospodští“, ale jsme přemýšliví 
zákazníci restaurací a kaváren a máme svoji představu o tom, co by měl takový podnik pro rodiče s dětmi 
poskytovat. Od návrhu loga, přes vybavení, čistotu a úklid, kulturní program až po přípravu jídel jsme se vždy 
snažili o co nejlepší výsledek. A myslíme si, že se nám v mnohém podařilo nevídané, protože Veselá kavárna 
je pojem nejen v Brně a okolí.   

Jako instituce provozující kulturu a zábavu pro děti, naprosto bez jakýchkoliv dotací či příspěvků, jsme byli 
myslím absolutně bezkonkurenční. Od roku 2009 jsme dokázali uspořádat 216 divadelních představení a 
koncertů pro děti a rodiče. Mimo to jsme také pořádali karnevaly na ledě, přednášky, kurzy první pomoci a 
náš Svatomartinský lampionový průvod nalákal vždy desítky dětí a rodičů. Za vrchol potom považujeme 
pravidelné koncerty skupiny Kašpárek v rohlíku (kdy jsme dokázali opakovaně vyprodat brněnské Sono) a 
také to, že po několika letech jednání přivezeme v únoru 2017 poprvé do Brna na Melodku skupinu Mixle 
v Piksle. Mimo to jsme se taky vždy snažili myslet na ty, co se nemají tak dobře jako mi, takže jsme 
dlouhodobě podporovali Unicef, Nadaci Terezy Maxové dětem a Dětský domov Dagmar. 

Rozhodnutí uzavřít provoz je u nás asi nejvíce motivován obavou, strachem z neznáma. Nejsme žádní velcí 
„ajťáci“ a naše obsluha umí uvařit kávu, naservírovat zákusek, ale nikdo z nás není schopen 100% servisovat a 
zaručit fungování pokladního systém. My tržby evidujeme na pokladně od samého začátku. Před třemi lety 
jsme investovali do nového počítače a software a jsme v podstatě připraveni na nasazení EET. Občas nás ale 
technika zklame, což aktuálně ničemu nevadí, protože tržby se zaznamenají na papír a pak až je čas řešit 
techniku se to doťuká do systému. To už ale nepůjde a my nechceme riskovat to, že poprvé za celou dobu 
našeho podnikání bychom něco neplnili poctivě. Tak jako jsme vždy platili OSA, Intergram, popelnice, 
elektřinu, daně, tak bychom chtěli mít 100% zvládnuté i novinky ohledně evidence tržeb a my se prostě 
bojíme, že to nejsme schopni zaručit. 

Kdo nás zná osobně, tak to ví, ale pro ty co nás znají jen jako „ty majitele veselky“ bychom chtěli říct, že jsme 
nikdy nikomu nic nezůstali (a nezůstaneme) dlužni. Že nejsme žádní podvodníci (jak se teď dost často 
prezentuje v médiích, že ti nepoctiví zavřou). Že jsme normální a slušný lidi, kteří si za svoje peníze udělali 
něco pěkného pro (nejen svoje) děti. Provoz kavárny je soběstačný, ale nevydělá zase tolik, abychom mohli 
platit za speciální servis nebo záložní pokladny. Když se ohlédneme zpět, tak nás toto naše třetí dítě stálo 
nějaké peníze, nemalé nervy, ale taky nám dávalo spoustu radosti, zkušenosti a zážitky k nezaplacení. 

Mrzí nás, že Brno přijde o další místo pro rodiče s dětmi. Ale určitě se najde někdo odvážnější, kdo bude 
podobný podnik provozovat dál a vytvoří tak zpátky dvě stálá pracovní místa a několik příležitostí na brigádu 
pro studenty, ale hlavně prostor pro setkávání maminek a trávení času malých dětí.  

Mějte se fajn a děkujeme! 

Lucie, Nikola, Amélie a Tobík Foretovi 


