
Jak zdravá jsou horská střediska? 

PR trefy a minely

Údržba 
zasněžovací 

techniky

Jaroslav Krejčí: 

snow factory  
po roce

Socmédia v zákaznických službách|Branding na druhou

Příloha časopisu SNOW

103



NEVĚŘME NIKOMU POD 103
Dneska už nelze věřit nikomu. Zvlášť jde-li o byznys, nevěřte ani nejlepším přátelům. A pokud to 
musí být, tu máte jednu nažluklou zkušenost z první ruky.

Asi jako i vám, i mně chodí tuny e-mailového spamu. Zajímalo by mě, odkud to všechno ví, že 
mi posílají nabídky na XL balení Viagry, přípravky na zvětšení penisu, růst vlasů, refinancování 
půjček, vyřešení dluhů, klipy proti chrápání a tak dál a dál. Přitom všechno blbosti. Jako proč 
bych si měl chtít zvětšovat penis – já, natěsno obouvající sedmačtyřicítky? Absurdní.

Jenže trochu by člověk přeci jen věřit měl. Některé z těch nabídek vypadají solidně. Nedávno 
jsem třeba dostal e-mail od jednoho šlechtického dědice z Čadu, který mi napsal – abych to 
zkrátil – že by mi rád poslal 103 mio dolarů. Upřímně, jeho vysvětlení jsem moc nerozuměl, ale 
v kostce šlo o to, že se ve věci jeho dědictví vyskytl jakýsi problém (byrokracie, kdo by neznal!) 
a po poradě s právníky ho napadlo, že si problém vyřeší tím, že někomu pošle přes sto milionů, 
přičemž natrefil na mé jméno.

Nabídka vypadala skoro až moc dobře, aby to byla pravda; na druhou stranu já sám vím nej-
líp, jak dlouho jsem na podobnou chvíli čekal. Celý život! Odepsal jsem, že jsem ochotný mu 
pomoct a jeho peníze si vzít.

Asi tušíte, co bylo dál. Po několika vyměněných e-mailech mi princ napsal, že se vyskytly drobné 
problémy, a  aby se věc dala do pohybu, potřeboval by poslat „zálohu na transakci“ 5 tisíc 
dolarů. Trochu se mi to nezdálo a i kamarádi mě varovali, že jde o podvod a ať rozhodně nic 
neposílám. Jenže mně 5 tisíc přijde jako sakra výhodná investice pro 103 míčů. Samozřejmě, že 
jsem ty peníze poslal.

Nedlouho nato nový e-mail z Čadu s omluvou za nové problémy, které by vyřešilo dalších 5 tisíc 
dolarů. V tenhle moment se mi už přátelé cynicky smáli, že budu idiot, pokud mu ještě nějaké 
peníze pošlu. A že bych měl celý podvod ohlásit. Jak já se vám nechtěl vzdát představy o všech 
těch milionech! No, pět tisíc jsem ještě ten den poslal.

Opět všechno zkrátím. Pár dní nato v podvečer pod mými okny potichu přibrzdila velká tmavá 
dodávka. Princ mi svých 103 mega poslal přes UPS ve 436 papírových krabicích od hádejte-
-čeho. Teď mám ty peníze po baráku úplně všude. Pokud si chci koupit třeba skiresort, vezmu 
dvě krabice a  jdu si nějaký vybrat. Nic najednou není problém! A  pročpak asi? Protože jsem 
nevěřil svým přátelům! Už to vlastně ani mí přátelé nejsou – teď, když jsem boháč. Si stejně líp 
rozumím s těmi novými, které jsem potkal tam, kde se kupují skiresorty.

A ačkoli vám všem nemůžu garantovat, že ve svých byznysech dosáhnete stejného úspěchu 
jako já, jedno vám slíbím. Že když se začtete do následujících stran a aspoň trochu – jako já 
tehdy – uvěříte, budete mezi prvními, kteří to udělají. Což není marný. Anebo je?

Tom Řepík

P.S.: Celý tento historicky první SNOWbiz věnuju – ne čadskému princi, tomu je to fuk, ten už 
má svůj problém vyřešen – právě vám! (V mazané biz-teorii, že si pomyslíte: „Hele, nový časopis 
a věnovaný mně osobně! Nečekám snad na tuhle chvíli celý život? Měl bych si předplatit plný 
ročník a mým nejlepším přátelům taky!“)
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editorial

Šéfredaktor projektu SNOWbiz: Tom Řepík

Dlouholetý autor magazínu SNOW, marketingový konzultant a  znalec 
reálií zámořského horského byznysu. Je předním oborovým opinion 
makerem a průkopníkem zodpovědného marketingu v tuzemské horské 
branži. Prosazuje udržitelnost jako důležitý PR nástroj; zasazuje se o kulti-
vaci vztahů všech klíčových zájmových skupin v odvětví – turistů, provo-
zovatelů, ochranářů, marketérů, developerů, managementu a legislátorů 
– a jejich odlišných vlivů na prostředí hor.

Tom několik sezón pravidelně připravoval příspěvky pro čtenářsky úspěšnou rubriku Horský byznys, 
která se stala základem pro tuto novou přílohu SNOWbiz. Vedle mnoha komplexních a překvapujících 
pohledů na jednotlivé aspekty sněhového odvětví uplatňuje svou profesionální znalost trhu USA a při-
náší tipy a inspiraci ze země, která je zejména z pohledu byznysu horských středisek dekádu v předstihu 
před starým kontinentem.
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