
 

Spolek výběrové kávy z.s. Zápis ze schůze 26. dubna 2020 Zapisovatel: Petr Holata 

Schůze spolku 26.04.2020 – přes jitsi.meet 

Zahájení 19:10 – Adina Bálková, ředitelka, konec 20:40 

Přítomní: Adina Bálková, Petr Holata, Petra Menclová, Jaromír Hanzal, Petr Nývlt, Kamila Jedličková 

Pozvaní: Všichni členové spolku v mailing listu, skrze mail s odkazem odeslaný 20.4.2020 

 

Témata: 

Koronavirus 

- Postihuje všechny provozy 

- Změní trh s kávou 

- Můžeme něco udělat pro členy spolku? 

o Sepsání tiskové zprávy – Jaromír Hanzal 

o Vyjádření pro média – Adina Bálková díky kontaktům z Baristy 

Šampionáty 2020 

- Pravděpodobně nebude ani Latté art, ani CiGS, ani Cup Tasting. Tam čekáme na kluky z 

Rebelbean  

- Peníze pražírnám i soutěžícím se budeme vracet  

- Barista 2020 debriefing 

o chvála na organizaci bez problému 

o Rekordní počet účastníků 

o víc kontrolorů na floorplan 

o Poděkování AVC ČVUT 

o Moderátoři a sociální sítě fungovaly 

- Možnost pořádání soutěží bez publika, je nutné propočítat finančně 

- Zpropagovat video výstup 

Šampionáty 2021 

- lepší delegování, větší zodpovědnost 

- rozdělení na výběrovou a nevýběrovou část 

- pražírny ale i možnost prezentace kaváren 

- prosondovat potenciální partnery 

o Co chtějí 

o Co nabídnou 

o Nebudeme se křížit s PCF? 

- Dále hledat nové místo 

o Cena 

o Možnost rozdělení prostor 

o Dostupnost 

o Možnost natáhnout lidi „z ulice“ 

Situace s PCF 

- Chceme nabídnout spolupráci 

- Z logiky věci je jasné, že z propojení, respektive spolupráce budou těžit oba projekty a hlavně celá 

komunita 
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Spolupráce s SCA SK 

- Ano, chceme 

- Nejsou zatím dohodnuté žádné konkrétní kroky 

 

Spolková činnost 

- Stanovy na web 

- Reorganizace členství 

- Strategie nabírání členů 

- Strategie financování 

- Spolková činnost jako taková 

o Hlasování 

o Valná hromada 

o Zápisy ze schůzí a jejich archivace 

Sociální sítě 

- Připravit stručný výtah z dnešního jednání a uveřejnit ho 

- Uveřejnit sestavenou tiskovou zprávu, případně její iterace v médiích 

- Jednohlasně (všech 6 přítomných pro) odsouhlaseno použití pořízeného snímku obrazovky ze 

schůze n asociálních sítích ve správě členů Spolku 

Nesouvisející témata, kterých jsme se dotkli 

- Diskuze v Czech Barista Crew 

- Jak se kdo máme 

- Děti lezoucí do záběru při hovorech 


