
 
 

Ve čtvrtek 11. června 2020 od 19 hodin jsme pro vás v Opero po vynucené 
přestávce připravili v pořadí 134. klubové diskusní setkání.  

 

 
 

Setkání nazvané Česko a Evropa po korona-krizi (aneb Budoucnost už není 
tím, čím bývala)  nám pomůže realisticky nastavit naše očekávání týkající se 
vývoje po korona-krizi.  

Pro uchopení rozsáhlého tématu jsme pozvali jako hosty  dva erudované a 
srozumitelné spíkry - Lenku Zlámalovou a Patricka Zandla. 

Lenka ZLÁMALOVÁ je známá novinářka, špičková politická a ekonomická 
analytička a komentátorka. Poznávací znamení: spousta energie, vynikající 
přehled, přesné a detailní informace ze scény i zákulisí domácí politiky a 
ekonomiky.   

Patrick ZANDL je známý český internetový podnikatel, analytik a publicista. 
Poznávací znamení: neúnavný a vytrvalý nadšenec, uznávaný průkopník a guru 
rozvoje českého internetu a digitální společnosti. 

1. Lenka a Patrick nám pomohou se zorientovat v klíčových událostech a 
změnách  během korona-krize, pochopit hlubší souvislosti a nastavit 
realistická očekávání vývoje po skončení epidemiologických restrikcí.  



2. Představí nám  zvláštnosti, nové a zásadní vývojové změny, trendy, 
paradoxy, známá i málo tušená rizika a příležitosti provázející pandemickou 
krizi v Česku, Evropě i ve světovém měřítku.  

3. V diskusní třetině klubového večera společně pojmenujeme podstatné 
výzvy  pro příští  týdny, měsíce a roky.  

4. Dáme prostor pro sdílení  vašich zkušeností, úspěšných rozhodnutí, chytrých 
řešení nebo provedení či nastartování (dlouho odkládaných) změn. 
Takových, která pomohla   odvrátit nebo zmírnit kritickou situaci nebo 
zachránit důležité hodnoty.  

5. Pozornost budeme věnovat praktickým zkušenostem z oblasti krizového 
vedení a péče o spokojenost, důvěru, motivaci a angažovanost zaměstnanců. 
A to i těch, kteří pracují z domova. Seznámíme vás s novým digitálním 
řešením, které dokáže průběžně mapovat důležité faktory spokojenosti 
zaměstnanců. Díky němu se dozvíte, jak se během korona-opatření firemní 
klima spokojenosti, motivace a angažovanosti zaměstnanců měnilo a které 
způsoby komunikace a vedení fungovaly nejlépe. 

  

Komu je diskusní večer určen?    

Diskusní večer je opravdu určen všem, podnikatelům i nepodnikatelům, 
zkušeným i začínajícím. 

Přednostně je debatní večer určen členům Franchise Clubu a jejich hostům – 
kolegům, přátelům a rodinným příslušníkům. Jsme ale tentokrát otevřeni pro 
nečleny a příznivce, kteří nás podpoří zaplacením vstupného.  

 

Nenechte si ujít toto unikátní a velmi aktuální setkání!   

Sejdeme se už ve čtvrtek 11. června 2020 v 19 hodin v Opero.cz, Salvátorské 8, 
Praha 1. Své přihlášky zasílejte už dnes na adresu tamchyna@ifranchising.cz.   
 

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 
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Organizační informace: registrace, vstupné.   

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 na 50.  

Každý účastník si sebou musí vzít roušku. Uspořádání sezení i networkingové prostory a místo 
pro občerstvení jsou upraveny tak, aby vyhovovaly aktuálním předpisům. 

Členové Franchise Clubu mají včetně svého hosta vstup zdarma. Pro nečleny je vstup na 
klubový večer i s občerstvením za 900 Kč, pro každého druhého a třetího nečlena jen 600 Kč. 
Členové coworkingového centra Opero a Klubu investorů mají vstup zdarma. Zvýhodněné 
vstupné 600 Kč mohou využít také členové České marketingové společnosti a POPAI. 
Studenti do 26 let (ISIC), kteří nejsou držiteli roční klubové karty JUNIOR, a učitelé zaplatí za 
vstup 200 Kč.  Vstupné na klubový večer je daňově uznatelný náklad. Vstupenku na klubový 
večer lze zakoupit u vstupu před a během klubového večera, platby jsou možné pouze hotově.  
 

V průběhu klubového večera budou pořizovány fotografie a natáčen videozáznam. 

Program večera proběhne v prostorách sálu coworkingového centra Opero v zajímavém 
architektonickém 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).   

Prostory Štencova domu, kde se scházíme v 
Opero, patří ke skrytým pokladům pražské 
architektury. Nechte se provést sami na 
krátkém videu některého ze známých historiků 
architektury Adama Gebriana nebo  Zdeňka 
Lukeše. 

 

V době 19:00 do cca 21:30 probíhá moderovaná talkshow. Prostory sálu OPERO jsou členům 
klubu a přihlášeným návštěvníkům k dispozici od 18.30, kdy otevíráme a podáváme malé 
občerstvení, které partnersky zajišťují naši členové – nealkoholické nápoje a čerstvé ovocné 
šťávy (Fruitisimo), šťávy (Kitl), čaj a káva (Dallmayr), pizza (Pizza Company) a slané a sladké 
minipečivo/fornetky (Minit).    

Franchise Club – „klub pro dialog a spolupráci“ je programově zaměřen nejen na předávání 
zkušeností a diskusi, ale také na networking. Proto do talkshow obvykle kolem 20:30 
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.   

Informace o náhradním programu za zrušená klubová setkání vám průběžně zašleme. 

https://www.mall.tv/vnitroblok-z-jineho-sveta?fbclid=IwAR3Z1Fv79hpcnmzWHPYwEMgmm_oI6Vui0LjT-DWV-0ymi18LuubZJgw70Xw
https://www.tvarchitect.com/video/s-p-a-16-stencuv-dum/
https://www.tvarchitect.com/video/s-p-a-16-stencuv-dum/


Patroni klubu 

Děkujeme za podporu patronům klubu:  
1. advokátní kancelář Z/C/H Legal – uznávaný specialista na franšízové smlouvy a obchodní 

právo  
2. ACNielsen – špičková výzkumná agentura, která pomáhá nejen franšízingu   

 

Klubové členství JUNIOR – pro studenty a začínající mladé podnikatele do 25 let 
roční poplatek na rok 2020 je 2.500 Kč. Do 30. 6. 2020 je poplatek snížen na 2.000 Kč. 
(Standardní roční klubový poplatek je 15 000 Kč bez DPH.) Za první dva měsíce roku 2020 se 
náš klub rozrostl o 12 JUNIOR členů. 

 
Přehled značek členů Franchise Clubu najdete zde 

 
Bližší informace poskytne prezident klubu tamchyna@ifranchising.cz  

  

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. 
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