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Tisková zpráva 

 10. dubna 2012 

Praha 
 

 

Od května budou dejvičtí studenti chodit „do 
Traverzy“.  Jméno kavárny v NTK vymyslela 
studentka marketingové komunikace 
 

Národní technická knihovna změnila provozovatele kavárny, jméno, 

nabídku i otvírací dobu  

 

Po informaci o prodloužení otevírací doby do deseti hodin večer má Národní technická 

knihovna (NTK) pro své zákazníky další dobrou zprávu: dojde k výměně provozovatele 

kavárny, od které si knihovna slibuje výrazné zlepšení služeb.    

Novým nájemcem se na základě výsledků otevřeného výběrového řízení stala 

společnost Intercatering, která začne kavárnu provozovat od středy 2. května 2012.  

Stávající nájemce bude mít naposledy otevřeno ve čtvrtek 26. dubna, pak se kavárna 

na necelý týden uzavře. Po nezbytné inventuře, úklidu a dovybavení se představí již 
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pod novým jménem i s novou nabídkou;  v den otevření bude také představeno nové 

logo kavárny. 

Jméno „Café Traverza“ bylo vybráno ve veřejné soutěži, do které bylo zasláno téměř 70 

různých návrhů; některé názvy, jako například Národní technická kavárna nebo Kavárna 

u Technika, se opakovaly vícekrát. Mezi zaslanými jmény se objevilo i několik skutečně 

nevšedních, například Big Bang Café, C8H10N402 = Caffeine Cafe, eN Thé & Café, 

Octangula, Piece of Nature, Sedlina či ViceVersa.  

Vítězným návrhem se potom stalo pojmenování Traverza, jež vymyslela Petra 

Rýslerová, studentka Marketingové komunikace a PR na Fakultě  sociálních věd 

Univerzity Karlovy v Praze.  Její návrh jen těsně vyhrál nad názvy NTCafé a Campus 

Café.   

Autorka nejlepšího návrhu obdrží knížku o NTK, tričko s motivy Dana Perjovschi, tašku 

a navíc ještě pětileté členství v NTK zdarma. Od provozovatele kavárny pak pozvánku 

na malou oslavu v den otevření a originální dort. 

Tvůrci druhého a třetího názvu se mohou těšit na knížku, tašku a tričko. 

 

Nový nájemce kavárny - společnost 

Intercatering - nabídne kromě tradičního 

sortimentu také obědové i snídaňové 

menu, minimoučníky, salátový bar, 

dorty na objednávku či pro rychlou 

svačinu tzv. studentský chléb, tedy 

čerstvě pečený chléb s pomazánkou. Součástí kavárny bude dětský koutek, ve kterém 

se plánuje pravidelné promítání a výhledově i možnost hlídací služby. Do začátku léta 

chce provozovatel kavárny svým hostům nabídnout systém interaktivních stolů 

s možností objednávání a připojení se na internet atp. Chybět nebudou ani míchané 

nápoje, čerstvě vymačkané ovocné šťávy a v letním období také točená zmrzlina 

a grilády. Samozřejmostí bude prodej jídla i nápojů formou „take away“. 

Kavárna bude otevřena ve všední dny od 8.30, tedy o půl hodiny dříve, než samotná 

knihovna, zavírat se bude ve 23 hodin, s výjimkou speciálních akcí. V sobotu bude 

v provozu od 9 do 20 hodin. 

Nashledanou v květnu, v Traverze!  

 

 
Více informací vám rád sdělí Pavel Procházka, tiskový mluvčí a vedoucí Oddělení marketingu a vzdělávání, 
Národní technická knihovna, Technická 2710/6, 160 80 Praha 6 – Dejvice, tel.: (+420)232 002 476, mobil: 
(+420)774 113 910, e-mail: pavel.prochazka@techlib.cz. 

 


