
 
 

Dobrá čajovna – o tajemství úspěchu české značky 
doma i za oceánem 

Jak úspěšně přenést osvědčenou značku, prodejní koncept a firemní kulturu do 
odlišného kulturního prostředí?  

Jaké typy výzev přináší expanze do USA, na Slovensko, 
do Polska, Maďarska?  

Jak přizpůsobit obchodní koncept evolučním změnám v 
oboru a globalizačním výzvám? Jak při tom neztratit 
šmrnc ani ekonomickou výkonnost? 

Co vše si ujasnit u konceptu, než jej začneme v síti 
replikovat na pobočky?   

Jak vytvořit silnou a jedinečnou firemní kulturu, která síť stmelí a zároveň 
odliší? Jak udržet dlouhodobou motivaci a loajalitu franšízantů?   

 

To jsou hlavní (ne však všechny) otázky a témata 120. debatního večera Franchise Clubu, na 
který vás zveme ve čtvrtek 15. listopadu 2018 od 19.00  do prestižního coworkingového 

centra Opero (www.opero.cz), v Praze 1, 
Salvátorské ulici 8.   

Hosty budou dva „milci čaje“ Jiří ŠIMSA a Aleš 
JUŘINA, podnikatelé a manažeři, 
spoluzakladatelé  a spolumajitelé Spolku milců 
čaje, s.r.o.  Dva nadšení vyznavači a znalci čajové 
kultury mimořádně obdaření  smyslem pro 
hravost,  detail ale také win-win a rovnováhu. 

Pod hlavičkou Spolku milců čaje už 25 let vedle velkoobchodu čajem velejemným úspěšně 
provozují a rozvíjejí franšízový obchodní koncept a mezinárodní síť pod názvem Dobrá 
čajovna.  

http://www.opero.cz/
http://www.tea.cz/


Dnes najdeme Dobou čajovnu celkem na 38 místech. Nejen v Česku (25x), na Slovensku (2x 
Dobrá čajovňa), v Polsku (2x Czajownia), v Maďarsku (1x 1000Tea), ale také ve Spojených 
státech amerických (8x Dobrá Tea)!   

Koncept Dobrá čajovna nachází největší odezvu u lidí vyznávajících zdravý životní styl, s 
orientací na duchovní růst osobnosti. V Dobrých čajovnách se nezřídka setkávají i míjejí 
talentovaní lidé všeho druhu, umělci i intelektuálové.  

Oba „milci čaje“ Jiří ŠIMSA a Aleš JUŘINA se s námi během večera ochotně rozdělí o své 
zkušenosti, úspěchy a osvědčené nápady, ale také o slepé uličky  i neúspěchy, které 
k podnikání samozřejmě patří také.  

Využijme proto tuto mimořádnou příležitost! 

Diskusní večer je určen členům Franchise Clubu, ale také jejich hostům i přihlášeným 
nečlenům. Všem, které zajímá koncept Dobrá čajovna, čaj a čajování, zážitková gastronomie, 
hospitality a ho-re-ka byznys. Ale také těm, které zajímá zakládání nových konceptů a značek, 
vytváření řetězců na bázi franšízingu, expanze na zahraniční trhy a zejména do USA, vytváření 
silné firemní kultury a budování vyvážených vztahů s franšízanty. Je určen osobám čajemilným 
a veskrze hravým, majitelům, manažerům a investorům obchodních společností, 
restauratérům, podnikatelům, marketérům, architektům, studentům.   

Registrujte se co nejdříve na tamchyna@ifranchising.cz, počet míst je omezen.  

 

O čem budeme mluvit a na co se můžete zeptat? 

Budeme si povídat o lecčems, samozřejmě o čaji a čajování, o milcích a jejich historii. 

Oba zakladatelé tohoto čajového lovebrandu připomenou, jak důležité a užitečné bylo mít už 
na začátku jasně definovanou vizi svého podnikání a hlubší představu o smyslu existence a 
profilaci nové značky na trhu. Že se vyplatilo si důkladně promyslet jasná pravidla svého 
modelu podnikání, ujasnit si nároky na franšízanty a zaměstnance a nastavit způsoby jejich 
motivace.    

Budeme mluvit o tom, jak „milci“ chápou partnerství. Dozvíme se, jak se „milci“ rozhodovali 
mezi "měkkým a tvrdým" pojetím franšízingového partnerství a jaké jim jejich volba přinesla 
zajímavé výsledky.  

Přiblížíme si  jednotlivé prvky originální firemní kultury „milců čaje“, recepty na dobré 
franšízové vztahy. Jak zároveň vytvářejí komunitu, jak své franšízové partnery průběžně 
motivují a vedou nejen k výkonům, ale také k profesnímu, osobnímu i duchovnímu růstu.  

Budeme mluvit o tom, jak probíhalo samotné budování obchodní sítě, získávání jednotlivých 
čajoven a čajových živnostníků pro značku Dobrá čajovna, jakou roli hráli osobní kontakty a 
vazby. 

Zaměříme se na expanzi do zahraničí, na  Slovensko, do Polska nebo do Maďarska  a odlišností 
vstupu na hyperkonkurenční trh Spojených států. Na přenos doma osvědčené značky, 
prodejního konceptu a firemní kultury do odlišného prostředí. Probereme některá specifika a 
odlišnosti trhu, kulturní a administrativní bariéry, výzvy trhu práce a regulace mezd, volbu 
vhodného obchodního názvu a loga, nastavení logistiky a cen.   

mailto:tamchyna@ifranchising.cz


Dozvíme se, jak vypadá svérázná řeč „milců“ obsahující sousloví: čajový živnostník, čajový 
tovaryš, dobrý čajovník, čaj a čajování, čejelačné zákaznictvo, slet všečajový, obchod čajem 
velejemným. 

Budeme mluvit o tom, jak koncept Dobrá čajovna reagoval na výzvy k inovacím a modernizaci, 
přizpůsobení se změnám v životním stylu zákazníků, globální výzvy, trendy a evoluční změny 
v oboru. Jak ale také hledal zpětnou vazbu, aby díky tlaku na změny, tento koncept nesplynul 
s jinými a uchoval si svůj specifický ráz, originalitu a ekonomickou výkonnost.   

  

 

O čaji a čajování 

Čaj je skvělý pomocník, s nímž je velice jednoduché dostat se do dobré pohody. Správné pití 
čaje, „čajování“ se může stát prvním pomocníkem na cestě k důkladnému uspořádání života, 
odstranění závislostí a zklidnění ducha. 

Ptáte se jak? Ideální pro pitá čaje je splnění tří základních podmínek: 1. použít kvalitní surovinu, 
2. čaj připravit v pěkné soupravě správným způsobem a 3. popíjet čaj v dobrém rozpoložení 
mysli.  

[Z aktuálního NABÍDNÍKU S VIZI! - menu Dobrých čajoven] 

 
 
Kdo je Aleš JUŘINA? 

Aleš JUŘINA, milec čaje, budovatel sítě Dobrých čajoven a v současné době na 
pozici Přívoz řídící.  
Narozen v Ostravě, vystudoval VŠE a pracoval jako referent v podniku 
zahraničního podniku Ligna. Po roce 1989 spoluzakladatel malé spediční a 
logistické firmy. Vášnivý piják čaje, člen vědeckotechnické společnosti CATAI 
zabývající se čajem a jeho kvalitou.  
Ve svém pražském panelákovém bytě si vybudoval malou domácí čajovnu, 

kam zval své přátele. V ní došlo k dohodě o založení Spolku milců čaje a otevření první 
kamenné orthodoxní čajovny v republice.  
 
 

Kdo je Jiří ŠIMSA? 
Jiří ŠIMSA, milec čaje, spoluzakladatel Spolu milců čaje a budovatel sítě 
Dobrých čajoven. V současné době pracuje na pozici - Expansní činovník či 
Rozvojtvůrce. 
Narozen v Chomutově, vystudoval stavařinu na ČVUT. Před rokem 1989 
pracoval v malém projekčním družstvu. Po roce 1989 se pohyboval ve 
stavebnictví na úrovni projekční a developerské činnosti.  

Obdivovatel východních kultur a čaje coby jejich nositele. Již před rokem 1989 pořádal ve své 
domácnosti intelektuální setkání přátel, kde se servíroval listový čaj. 

 



 
O společnosti Spolek milců čaje 

Spolek milců čaje jsme založili v Praze dne 13. března 1992. V tento den jsme se rozhodli 
posvětiti naše touhy po vyplnění prostoru vzniklého v době „porevolučního kvasu“ založením 
společnosti, která by se pokusila navázati na odkaz jistého prvorepublikového dovozce tovaru 

koloniálního, kterým byl Zdenko Nikolau. Ten již v roce 1910 nabízel 
obchodníkům jakéhokoli množství čaje ze svých velkoobchodních 
skladů. Rozhodli jsme se založiti společnost, jež si dala do svého názvu 
„milci čaje“ a před sebe postavila úkol nelehký. Tím bylo založení a 
šíření čajové kultury v Československu.  

Co bylo vlastně tou největší motivací, jež nás vedla k rozhodnutí otevříti 
čajovnu? Měla to býti klubovna pro kamarády a známé, kteří se 

nechtěli scházet v zakouřených lokálech a píti alkohol? Nebo nám šlo více o zdravotní účinky 
čaje a jeho dopady na lidské psyché? Možná to byla snaha o vytvoření a propojení nového 
společenství lidí, jimž není jedno jak se vyjadřují, jak vystupují, z čeho čaj pijí a v jakém 
prostředí. V každém případě byl přítomen úmysl otevříti druhým lidem oči. 

Jménem Spolku milců čaje jsme za uplynulých 25 let vykonali více než 50 cest za  čajem, 
navštívili stovky čajových plantáží, divokých zahrad, monstrózních fabrik či čajových tržišť, kde 
si místní mysleli, že jsou pupkem světa. Potkali jsme stovky a možná tisíce lidí, pro něž je práce 
s čajem zdrojem obživy, od těch nejobyčejnějších až po ty, kterým obchod čajem zajistil více 
než slušné živobytí. Na cestách za studiem čaje jsme strávili v součtu roky života v odloučení 
od svých rodin. Čajové cesty se staly součástí našeho bytí stejně tak, jako se postupně staly i 
součástí náplně práce čajových živnostníků z Dobrých čajoven, které jsme na cesty začali zvát 
a kteří začali jezdit s námi. [Z aktuálního NABÍDNÍKU S VIZI! - menu Dobrých čajoven] 

 

O konceptu a síti čajoven Dobrá čajovna  

Dobré čajovny jsou místa, která pozvolna pěstují a kultivují náklonnost místních pijáků čaje k 
tomuto lahodnému nápoji. Náplní čajovny není jen konzumace čajů, jednoduchých pokrmů či 
vdechování vonných dýmů z vodnice, ale pořádání kulturně-gastronomických akcí, koncertů 
akustické hudby, cestopisných přednášek či kurzy jógy. 

Koncept Dobrá čajovna nachází největší odezvu u lidí vyznávajících 
zdravý životní styl, s orientací na duchovní růst osobnosti, cvičení 
jógy a meditaci, nezřídka umělci a intelektuálové, talentovaní lidé 
všeho druhu.  

Každá Dobrá čajovna má svoji výjimečnost a osobitost, a to nejen 
díky jedinečnému designu interiérů, ale zejména otisku osobnosti 
jejich provozovatelů a samo sebou nezanedbatelným vkladem je i 

práce čajových tovaryšů, kteří svým dennodenním kontaktem s hosty atmosféru dovytvářejí.  

Dobrá čajovna se umí velmi dobře a vynalézavě přizpůsobit možnostem a prostoru. Provozuje 
se dnes  v nejrůznějších starobylých i novodobých budovách a prostorách: ve velkých městských 
domech, ve vilách dokonce i v bývalých bunkrech či kinosálcích.  Prostory jsou členěné na prodejnu 
čajů, čajové sály, salónek ke kouření vodních dýmek vhodný. Nezřídka jsou prostory vybavené 
ratanovými židličkami nebo vyvýšeným podiem s polštáři. Interiéry jsou doplněné čajovými 
zahrádkami, chýšemi, altánky, teráskami, terasami, posezením na pavlači či na dvorku.     

http://www.tea.cz/


V současnosti je v provozu celkem 38 značkových Dobrých čajoven, v Čechách, na Moravě a 
ve Slezsku, na Slovensku, v Maďarsku, v Polsku, ale také v několika státech USA. 

[Z aktuálního NABÍDNÍKU S VIZI! - menu Dobrých čajoven] 

 

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,  

Dr. Jaroslav TAMCHYNA, zakladatel a prezident Franchise Clubu 

 

Registrujte se co nejdříve na tamchyna@ifranchising.cz, počet míst je omezen.  

 

Registrace na klubový večer, poplatky 
Na tento klubový večer je nutné se zaregistrovat předem na adrese club@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. Pro nečleny je vstupné na klubový večer Franchise 
Clubu, včetně občerstvení, za 600 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 coworkingového centra Opero v zajímavém 
historickém objektu Štencova domu v Salvátorské ulici 931/8, Praha 1 - Josefov, v těsné 
blízkosti pražského Staroměstského náměstí. Vzdálenost na stanici metra Staroměstská nebo 
Náměstí Republiky  je 7–10 minut chůze. Možnosti parkovat jsou zde velmi omezené (modrá 
zóna). Od 19:00 do cca 21:30 proběhne moderovaná talkshow.  

Začínáme v 19.00 hodin, prostory OPERO jsou členům klubu a přihlášeným návštěvníkům 
k dispozici už od 18.30, kdy otevíráme dveře Opera, na uvítanou nabídneme sklenku sektu a 
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).   

mailto:tamchyna@ifranchising.cz
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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 kávovou 
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. Uvítáme neformální smart casual nebo casual oblečení.   

 

Příští program  
121. diskusní večer, čt 6.12.2018 od 19.00 v Opero 

Pavlína Trojovská, Centers Data: Kam kráčí obchodní centra? Ve kterém si raději 
nepronajmout obchod a proč? 

 

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   

 

O coworkingovém centru „Opero“ 
Coworkingové centrum Opero (www.opero.cz) je umístěno v prestižním a donedávna dlouho 
uzavřeném historickém objektu Štencova domu v Praze 1-Josefově, v Salvátorské ulici 8, v těsné 
blízkosti pražského Staroměstského náměstí.  

Opero je špičkový prostor pro práci, networking a společenské akce, moderní 
coworkingové centrum. Opero je místem setkávání činorodých lidí z různých 
oborů podnikání místem pro sdílení informací a idejí, místem pro inspiraci. 
Pravidelně se zde pořádají přednášky, semináře, večerní talk show a panelové 
diskuse k tématům, která jsou aktuální a podstatná.  

Dům byl postaven počátkem 20. století podle návrhu předního architekta 
Otakara Novotného a stal se ve své době nejmodernějším tiskařským domem v 
regionu Střední Evropy. Díky svému zakladateli a jeho 
vůdčí roli ve spolku Mánes se zde zároveň scházela 
jedinečná společnost významných kulturních a 
společenských osobností, jako Max Švabinský, Jan 

Štursa nebo Jan Kotěra. Rodila se zde zásadní díla české umělecké historie, 
tříbil se zde společenský život.  

Vysoce reprezentativní prostory coworkingového centra v samotném centru 
Prahy nabízejí služby na míru pro úspěšné podnikatele a manažery hledající 
novou inspiraci, zástupce svobodných profesí, firemní či projektové týmy, 
stejně jako pro podnikatele z regionů, kteří hledají v Praze občasné pracovní útočiště. Franchise Club 
je jedním z těch, kteří tyto služby rádi využívají. 

 

http://www.opero.cz/


Kontakty  
Provozovatelem a organizátorem činnosti Franchise Clubu i konferencí Franchise Day je 

Český institut pro franchising (ČIFRA) – národní centrum pro vzdělávací, popularizační, 

publikační poradenskou a vědeckou činnost ve franchisingu.  

Kontakty: Dr. Jaroslav Tamchyna, prezident klubu, tel.: +420 603 578 035,  e-mail: 

club@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 (IFA).  
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