
 

 

Lenka ZLÁMALOVÁ: Proměny Západu 

  

Vážení členové a přátelé klubu, vážené dámy a pánové,  
 

po prázdninách vás ve středu 25. září 2019 v 18.30 opět zveme na další diskusní 
setkání členů a příznivců Franchise Clubu v prostorách Opero. 

Klubovou sezónu už léta zahajujeme vždy s někým, kdo nám usnadní orientaci ve 
složitém a nepřehledném soukolí domácí i světové politiky, byznysu a ekonomiky 
a nastíní reálné výhledy do budoucnosti.    

Naším hostem bude politická a ekonomická 
analytička a komentátorka Lenka 
ZLÁMALOVÁ. Kdo zná její dlouholetou práci, tak 
ví, že je to respektovaná novinářka s velmi 
dobrým přehledem a přesnými a detailními 
informacemi ze scény i zákulisí současné 
politiky a ekonomiky.  Patří mezi ty novinářské 
veličiny, jejíž analýzy, názory a úvahy už dlouhá 
léta sledují mnohé špičky domácí politiky a 
byznysu. V září 2018 již byla Lenka hostem 
Franchise Clubu a oslnila nás nejen svým 

záviděníhodným přehledem a informovaností, ale také šarmem a energií. 

 

O čem se bude mluvit? 

Velkou část klubového večera věnujeme odpovědím na vaše dotazy. Z bohaté 
publikační činnosti Lenky Zlámalové za poslední rok jsme sestavili přehled 
možných témat k debatě: 

Světová a „západní“ témata: Co by mohlo být spouštěčem příští krize? Obchodní 
válka mezi Západem a Čínou. Nákladné experimenty s elektromobilitou. 
Opouštění jádra a ceny elektřiny. Co se (ne)udělalo s příčinami minulé krize?  



Důsledky minulé krize. Co by mohla přinesla krize příští? Nepotrestání viníků 
krize z roku 2008 a ztráta víry ve spravedlnost. Rozklad důvěry v elity a frustrace 
společnosti. Změna tradičního politického dělení podle toho, kdo z globalizace 
profituje a kdo prodělává. Vyšší střední vrstvy, záruka stability společnosti, 
prodělávají a bouří se: Trump v USA, odchod Velké Británie z EU, francouzské 
protestní hnutí „žlutých vest“. Migrace. Robotizace, zavádění umělé inteligence 
a obavy z nedostatku práce. Kulturně progresivistické až socialistické vize pro 
blízkou budoucnost. Ekologický a jiný aktivismus. Rostoucí vliv progresivní levice 
a privilegované „ekošlechty“. Snaha o udržitelnější finance a společenská 
objednávka bankovních půjček na globální společenské „dobro“.  Zdaňování a 
vyvlastňování bytů. Útok na nejmocnější monopoly na světě Facebook a Google. 
Jaké jsou dnes hlavní civilizační výzvy Západu k udržení pozice světové jedničky? 
Proč se Západ dostává do stádia, kdy přestává být vedoucí civilizací? Co vlastně 
historicky udělalo Západ Západem a existuje to ještě? Proč ztrácíme tempo a 
dominanci postupně získává Čína? Jakou roli má školství a styl života? V čem 
Západ chybuje a v čem jsou Číňané lepší?  

Domácí témata: Příznaky sestupné fáze politická kariéry Andreje Babiše. Babišův 
nástupce a realistická příprava na éru po něm. Bude Babiš někdy před soudem? 
Proč se Babiš tak moc bojí Zemana? Hra o sílu právního státu a důvěryhodnost 
instituce státního zastupitelství. Kdo dnes touží vystřídat Miloše Zemana na 
Hradě? Proč není debata o kvalitních kandidátech na prezidenta republiky? 
Komu se chce zalíbit nová prezidentka Evropské komise a jaká bude dominantní 
agenda příští Komise? Babiš jako největší čínská strategická investice v ČR. Proč 
Petr Kellner vstoupil do veřejné debaty?  Oligarchizace médií. Německý přízrak v 
české ekonomice. Evropská automobilová recese. Finanční chování majitelů 
zahraničních firem. Proč se vyhrocuje krize bydlení? Co všechno ničí dotace? Proč 
vláda Andreje Babiše rabuje pojišťovny? 

 

Kdo je Lenka Zlámalová? 

Lenku Zlámalovou asi není nutné příliš představovat. se v domácích médiích řadu 
let zabývala a zabývá politikou a ekonomikou jako vedoucí ekonomické rubriky 
Mladé fronty Dnes, poté hlavní analytička v Hospodářských novinách a poté v 
Lidových novinách. Od roku 2014 působí v deníku Echo24. Pravidelně komentuje 
ekonomiku pro Český rozhlas a pro Českou televizi.  

 

Otevíráme hlavy, okysličujeme mozky! 



Přijďte do Franchise Clubu a načerpejte u nás poznání a inspiraci. Získejte nové, 
zajímavé, užitečné a cenné kontakty, informace, rady a zkušenosti – podané jako 
vždy srozumitelnou a atraktivní formou. 

Těšíme se na Vás,  

Jaroslav TAMCHYNA, zakladatel a prezident Franchise Clubu 

 

Poznamenejte si do svých diářů příští program  
 
[128.] středa 25. září 2019 od 19.00 v Opero 
Lenka ZLÁMALOVÁ – špičková ekonomická a politická komentátorka, 
Echo24.cz 

Proměny Západu. Co se děje a co můžeme očekávat ve světové a české 
ekonomice a politice  
  
[129.]  čtvrtek 17. října 2019 od 19.00 v Opero 
Simona KIJONKOVÁ – zakladatelka franšízového konceptu Zásilkovna, 
spolumajitelka holdingu Paketa 

Simona Kijonková, Tomáš Baťa současnosti, se svou Zásilkovnou roste a mění 
svět   
  
[130.] čtvrtek 14. listopadu 2019 od 19.00 v Opero 
Jaroslav TAMCHYNA – zakladatel a ředitel Českého institutu pro franchising  

Cesta do hlubin duše franšízanta. O úspěšné motivaci k podnikatelskému 
partnerství  

 

Registrace na klubový večer, poplatky 

Na tento klubový večer je nutné se zaregistrovat předem na adrese tamchyna@ifranchising.cz 
– platí pro členy klubu i pro nečleny.  Registrace člena klubu vyžaduje pouze jméno a příjmení, 
u nečlenů požadujeme jméno a příjmení, firmu, pracovní pozici, číslo telefonu a elektronickou 
adresu. Doporučujeme registrační e-mail odeslat co nejdříve, počet míst je omezený.  

Členové Franchise Clubu mají pro sebe a pro jednoho svého hosta vstup zdarma. Taktéž 
členové coworkingového centra Opero, České marketingové společnosti a POPAI. Pro 
nečleny je vstupné na klubový večer Franchise Clubu, včetně občerstvení, za 800 Kč. 
Nepodnikající studenti denního studia do 26 let a učitelé u nás zaplatí za vstup pouze 
200 Kč.  Vstupné je daňově uznatelný náklad. Vstupenku na klubový večer lze zakoupit u 
vstupu před a během klubového večera, platby jsou možné pouze hotově. Slevu 20 % mohou 
využít členové České marketingové společnosti a také každý druhý a další přihlášený 
návštěvník zaregistrovaný ze stejné firmy.  



Organizační informace  

Program večera proběhne v prostorách sálu coworkingového centra Opero v zajímavém 
historickém objektu Štencova domu v Salvátorské ulici 931/8, Praha 1, v těsné blízkosti 
pražského Staroměstského náměstí a Pařížské třídy. Na nejbližší stanici metra Staroměstská 
nebo Náměstí Republiky je to 7–10 minut chůze. Možnosti parkovat jsou zde velmi omezené 
(modrá zóna).  

V době 19:00 do cca 21:30 probíhá moderovaná talkshow. Začínáme v 19.00 hodin, prostory 
sálku OPERO jsou členům klubu a přihlášeným návštěvníkům k dispozici už od 18.30, kdy 
otevíráme dveře Opera; malé rautové občerstvení, které partnersky zajišťují naši členové – 
nealkoholické nápoje a čerstvé ovocné šťávy (Fruitisimo), čaj a káva (Dallmayr), pizza (Pizza 
Company) a slané a sladké minipečivo/fornetky (Minit).   

V průběhu klubového večera budou pořizovány fotografie a natáčen videozáznam. 

 

Networking 

Franchise Club – „klub pro dialog a spolupráci“ je programově zaměřen nejen na předávání 
zkušeností a diskusi, ale také na networking. Proto do talkshow obvykle zařazujeme 
půlhodinovou občerstvovací přestávku. Během ní (a také po skončení klubového večera) 
dáváme příležitost pro navazování, udržování a rozvíjení kontaktů, konexí, referencí, 
doporučení a informací užitečných pro vaše podnikání a osobní rozvoj. Doporučujeme proto 
mít s sebou větší množství vizitek a jednu z nich nosit viditelně připevněnou. Vítáme 
neformální smart casual nebo casual oblečení.   

 

Patroni klubu 

Děkujeme za podporu patronům klubu:  
advokátní kancelář Z/C/H Legal – uznávaný specialista na franšízové smlouvy a obchodní 
právo  
ACNielsen – špičková výzkumná agentura, která pomáhá nejen franšízingu   
 

 

Kontakty  

Provozovatelem a organizátorem činnosti Franchise Clubu je Český institut pro franchising 
(ČIFRA) – národní centrum pro vzdělávací, popularizační, publikační poradenskou a vědeckou 
činnost ve franchisingu.  

Kontakty: RNDr. Jaroslav Tamchyna, prezident klubu, tel.: +420 603 578 035, e-mail: 
tamchyna@ifranchising.cz; Ing. Tereza Chábková, tajemnice klubu: tel. +420 603 474 035, e-
mail: office@ifranchising.cz; sídlo kanceláře: Spálená 51, 110 00 Praha 1. 

Franchise Club a Český institut pro franchising jsou členy největší mezinárodní profesní 
komunity v oblasti franchisingu – International Franchise Association 

 
 

http://www.ifranchising.cz/
mailto:office@ifranchising.cz

