
 

 

TechBar 
TechBar je naše smyšlená hrací kavárna, teda abych byla přesnější, spíše hráčská než hrací. 

Vymysleli jsme ji, protože nám ve Zlíně prostě chybí místo, kde si můžete o svém volném čase 

sednout, dát výbornou kávu a k tomu si třeba i zahrát nějakou počítačovou hru. Jelikož 

chceme jít s dobou a moc dobře víme, že hry v podobě deskovek a karet už moc „nefrčí“ a že 

mezi námi je stále více hráčů, tak proč je nevytáhnout z domu mezi stejně smýšlející lidi. 

 

Cílem vytvoření vlastní firmy podle 

nás bylo to, abychom se naučili 

pracovat i ve skupině lidí, se kterými 

se třeba normálně ani nebavíte, dále 

dodržení deadline, umění 

komunikace a hlavně snaha o to 

udělat projekt co nejlepším.  

Ze začátku to pro nás bylo opravdu 

hodně těžké, jelikož jsme museli 

vymyslet celý Business plán, který 

zahrnoval ceny výrobků a her, mzdy, 

místo, kde se naše kavárna teoreticky 

může postavit, výpočty zisků a ztrát, 

veškeré náklady na udržování a prostě všechno to, co normální zakladatel firmy musí v této 



 

době připravit. To by pro nás bylo nejspíš dost obtížné i v češtině, natož v angličtině, ale 

společnými silami jsme to s týmem a pomocí anglického učitele zvládli.  

Na konci celé stáže jsme museli představit náš projekt pomocí prezentace. Přednášeli jsme 

před druhou skupinou a ostatními vyučujícími ze školy Tellus. Byli jsme všichni hodně 

nervózní, přece jenom jsme na tom všem pracovali celé tři týdny, ale nakonec to dopadlo snad 

ještě líp, než jsme očekávali. Cílem této prezentace bylo nejen představení firmy, ale hlavně 

zdokonalení angličtiny a vůbec zkouška přednesu cizím lidem, kteří by potencionálně mohli 

být našimi “sponzory”. Hlavním cílem bylo zkusit  nalákat co nejvíce lidí na náš nápad.  Myslím, 

že se nám to podařilo. 
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