
 
 

Proč svět tak blázní? Jak pochopit dnešní dobu?  
 

Hostem lednového klubového večera bude (již podruhé) známý politický komentátor JEFIM 

FIŠTEJN. Pozvali jsme jej, aby nám pomohl hlouběji pochopit podstatu a souvislosti hlavních 

globálních trendů a neuralgických bodů současnosti, 

které ovlivňují naše životy jako občanů i jako 

podnikatelů. Dokáže střízlivě analyzovat události 

dnešní doby plné zmatků a srozumitelně je vysvětlit z 

širšího historického a geopolitického kontextu.  

Dlouhá léta znali Češi a Slováci pouze Jefimův 

nezaměnitelný hlas –  byl jednou z nepřeslechnutelných 

komentátorských „ikon“ československé redakce Rádia 

Svobodná Evropa. Dnes patří tento nekompromisní zastánce svobody a konzervativní 

demokracie mezi naše špičkové nezávislé politické komentátory.  Své posluchače 

nepřesvědčuje jako někdo, kdo přináší „pravdu poslední instance“, ale nabízí svůj pohled na 

realitu světa jako řetězec myšlenek a argumentů podaný v logických souvislostech.  Současně 

každému ponechává právo s ním nesouhlasit, nebo hledat porovnání s názory komentátorů 

jiných. 

Přijďte si Jefima Fištejna osobně poslechnout nebo se jej zeptat ve středu 23. ledna 2019 od 
19.00 do prestižního coworkingového centra Opero (www.opero.cz), v Praze 1, Salvátorské 
ulici 8.  Využijte tuto mimořádnou příležitost!  

Zajímá vás, jak Jefim Fištejn hodnotí současný stav světa a jaký vidí další vývoj? Kterým 

hlavním trendům a neuralgickým bodům současnosti bude věnovat pozornost? Určitě 

připomene dezorientaci a nejasnosti v základních hodnotách západního světa, absenci nových 

vizí, oslabování demokracie a nárůst populistů a autokratů. Také nezapomene v souvislostech 

připomenout geopolitické přetahování o sféry vlivu, technologické a obchodní soupeření. 

Rozebere důsledky vpádu nové doby „čtvrté průmyslové revoluce“ a vznik doby postfaktické. 

Zhodnotí také výrazné změny v demografii a religiózním složení a kulturní posuny.  Budeme se 

také bavit o domácí politice, stagnaci a populismu a zhodnotíme rozložení a tendence 

prodemokratických sil. Na závěr se Jefima zeptáme, co můžeme čekat dál – je na místě skepse 

nebo existuje východisko?    

Přijďte, otevíráme hlavy, okysličujeme mozky! 

  

http://www.opero.cz/
https://img.cncenter.cz/img/3/full/3599159-img-rx322017-v0.jpg?v=0


 

Omlouváme se za změnu původně ohlášeného programu lednového debatního klubového večera. Ekonom, 
bankéř a vizionář Pavel Kysilka nás ze zdravotních důvodů požádal o přeložení jeho vystoupení na pozdější 
termín. Klubový debatní večer na téma „Česko a digitální věk“ proběhne ve čtvrtek 14. března  2019. 

 

Komu je diskusní večer určen? S kým se zde potkáte?  

Přednostně je diskusní klubový večer určen členům Franchise Clubu a jejich hostům – 

kolegům, přátelům a rodinným příslušníkům. Jsme otevřeni také přátelům klubu i nečlenům, 

kteří nás podpoří zaplacením vstupného.  

Diskusní večer je určen všem, podnikatelům i nepodnikatelům, které zajímá, co se aktuálně 

děje ve světě politiky, ekonomiky a byznysu.  Těm, kteří mají potřebu se lépe zorientovat 

v  současném myšlenkovém a politickém chaosu. I těm, kteří v dnešním světě plném obav a 

strachu potřebují povzbuzení ducha i mysli.  

Vítáni jsou ti, kteří si uvědomují či začínají tušit, že demokracie není samozřejmost, a že už 

dnes i nám  pomalu a nenápadně „protéká mezi prsty“. A že stále více naléhavěji platí „Kdo v 

demokracii spí, probudí se v diktatuře.“ 

 

Přihlásit se můžete stručným emailem na adrese tamchyna@ifranchising.cz   

  



Kdo je Jefim Fištejn?   

V Česku žijící publicista Jefim Fištejn se narodil v roce 1946 v ukrajinském Kyjevě do rodiny ruských 
Židů. Ruské prostředí později dokonale poznal při studiích žurnalistiky na Lomonosovově univerzitě 
v Moskvě. Už za svých moskevských studií byl pasován na „protirežimního antisovětčíka“. Jefim Fištejn 
žil se svou ženou od roku 1969 v Praze a pracoval zde jako překladatel. Po podpisu Charty 77 byl v roce 

1980 donucen emigrovat do Vídně. Využil nabídku rozhlasové stanice Rádio 
Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) v Mnichově a až do roku 1996 
zde působil jako politický komentátor zaměřený především na 
středoevropskou a východoevropskou oblast. Po svém návratu do Prahy 
v roce 1995 byl v letech 1996 a 1997 šéfredaktorem Lidových novin. 
Následně se opět vrátil do redakce RFE/RL jako politický komentátor, 
později byl několik let ředitelem ruského vysílání. V současné době je 
speciálním poradcem prezidenta RFE/RL.  

Jefim Fištejn je autorem četných politických článků, komentářů a 
kulturologických esejů v českém, ruském, německém a anglickém tisku, dále autorem několika knih a 
scénářů k dokumentárním filmům. Vystupuje na odborných konferencích, diskusích a přednáškách v 
Česku i v zahraničí. Od devadesátých let je externím spolupracovníkem veřejnoprávního Českého 
rozhlasu. Delší dobu můžeme jeho politické komentáře číst v nezávislém týdeníku REFLEX.  V roce 1995 
udělil Český literární fond Jefimovi Fištejnovi cenu „Stříbrná křepelka“. V červnu 2018 obdržel prestižní 
novinářskou Cenu Jiřího Ješe za nejlepší komentář a za letitou novinářskou práci. 

Ve své zatím poslední knize Za humny je válka (2016)  nabízí pozoruhodnou mozaiku pohledů na naši 
civilizaci i na svět islámu, na zřídla napětí i na krutost válečníků, na ty, co se umějí bránit, i na ty, co 
téměř bezmocně upadli do tenat osudu.  

Vedle žurnalistiky vystudoval také filologii na univerzitě ve Vídni. A ačkoli jeho nezaměnitelný hlas 
prozrazuje, že čeština není Jefimův rodný jazyk, jeho českou slovní zásobu a vyjadřovací vytříbenost by 
mu mnohý rodilý Čech mohl jen závidět!  

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 vždy srozumitelnou a 
atraktivní formou.  

Těšíme se na Vás,  

Jaroslav TAMCHYNA, zakladatel a prezident Franchise Clubu 

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. 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.  

https://program.rozhlas.cz/bylo-podivne-kdyby-vsichni-souhlasili-se-vsemi-7566818
https://program.rozhlas.cz/bylo-podivne-kdyby-vsichni-souhlasili-se-vsemi-7566818
https://www.reflex.cz/writerprofile/186/jefim-fistejn&page=11


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, 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).   

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.   

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/


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   

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 (IFA).  

 

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

