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MAJZLA NA TESTOSTERON
Jak já, venkovan, to nesnáším. Jako obvykle, zas jsem při nevyhnutelném průjezdu ranní met-
ropolí uvízl v koloně, jen sporadicky poskakující vpřed. Nevěřícně jsem na to parkoviště před 
sebou zíral tuše, že odpoledne si strčím dtto z opačného směru…, když tu mě z přemítání pro-
bral klakson z vedlejšího pruhu. Od pohledu slušný džentlmen v kravatě, nejspíš úředník, tipuju 
jménem Alois, jehož nejbrutálnější násilí v životě odhaduju na klepání koberce, tam nepříčetně 
troubil na vůz před sebou, na centimetry se mu lepě na kufr. Kolona se totiž na chvíli rozjela 
a pán před ním si dovolil držet staromódní padesátku.

Následovalo předvídatelné. Pán v předním autě stoupl na brzdu, Alois musel taky. Vzápětí pán 
akceleroval a jal se Lojzovi odjet. Marně. Oba naráz uháněli rychlostí aspoň 105 km/h ve snaze 
ujet si navzájem, čelní skla zevnitř poprskaná, jak na sebe vřískali. Brzy jsem je ztratil z očí; před-
stavuju si ale, jak si toho rána na úřadě mysleli, že chudák pan Alois zas zkejsnul v zácpě, při-
čemž ten se v tu chvíli v amoku řítil k Rozvadovu.

Na zpáteční cestě nepřekvapivě znovu kolona. Tam, kde dva pruhy ústily v jeden, se řidiči navzá-
jem pouštěli systémem zipu. Ne všichni: přímo mně před očima se k sobě na dotek přibližovaly 
dvě limuzíny a zas bylo tak nějak předvídatelné, co bude. To, že se ani jeden nevzdá, bylo jasné 
už pár minut předem – provoz se šinul po decimetrech. Přesto, oba řidiči se téhle nejzbytečnější 
kolizi na světě nevyhnuli, neměli na vybranou. Kdyby totiž jeden zastavil, přiznal by tím, že má 
kratší lyže1. Testosteron zařídil, že doslova vjeli jeden do druhého, v rychlosti asi půl kilometru 
za hodinu.

Kdoví, zda jde o stejný typ testosteronu, co má na svědomí chování jelenů. Kteří, místo aby si 
hodili mincí, se budou hodiny a hodiny mydlit parožím hlava nehlava, aby se ukázalo, kdo bude 
mít romanci se znuděně čekající laní, nechápající, s jakými trotly se to zapletla. Až odejde spát, 
jeleni budou dalších pár hodin pokračovat v mlátičce, než konečně jeden „vyhraje“. Jen škoda, 
že v jeho hlavě, která na tom nebyla valně už na začátku, teď šplouchá taková bramboračka, že 
si začne namlouvat první trs borůvčí, o který zavadí. 

Všechno tohle mi vyvstalo v mém kotlíku na bramboračku, když jsem letos na jaře viděl dva 
testosteronem překypující lyžaře – jeden z  nich se nejspíš jmenoval Alois – formulovat si své 
argumenty při řazení se na lanovku. Abych při nové jízdě z křesla pod sebou sledoval, že ti dva 
už dolů nesjeli a rokují po jelením na sjezdovce, bez ohledu na provoz.

Těžko se mi na tyhle věci dívá; na silnici i na kopci. Jako by to tam i tam nebylo na hraně i bez 
nadbytečného testosteronu. Dobře, že tahle stopětka překypuje bezpečnostní tematikou skrz 
naskrz. Na rozdíl od testosteronu na sněhu i asfaltu, takového obsahu nikdy nadbytek nebude.

Tom Řepík 

1.  Původně stál v textu výraz XXXXX. Po bezprostředním přátelském dotazu vydavatele, zda těch XXXXX nebylo 
už v mém předchozím editorialu až až, v doslovném překladu „Ještě jeden XXXXX a můžeš se vrátit do mon-
tovny,“ jsem si uvědomil, že řidič by svým ústupkem přiznal, že má kratší lyže. Úplně si to vybavuju. Lyže.

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.

161  značení sjezdovek:  
dík, pane disney!

Barevné označení sjezdových 
tratí přijímáme jako samozřejmou věc, která 
tu byla odjakživa – přinejmenším co současná 
lyžující generace pamatuje. Ale i tato 
napohled jednoduchá klasifikační metodika 
prošla zajímavým vývojem.

162  značení ve skiareálech:  
sdělte to polopatě

V každém horském středisku je 
k nalezení přehršel nápisů a značek, typicky 
několik set. Nepochybuju, že právě váš 
skiareál má – podle vašeho názoru – všechno 
značení, které potřebuje. Možná dokonce i víc, 
než potřebuje. 

164  bezpečnost na svahu:  
jde to i jinak

V jistém americkém skiareálu 
přistoupili na nevídanou věc, nad níž kroutí 
hlavou kdejaký oborový provozovatel. 
Dobrovolně si zakázali používat přes den 
rolby a skútry a řídí středisko z lyží. Funguje 
jim to – už čtvrt století.

166  snowtubingové provozy:  
rychlá koryta

Nezávisle na ekonomických 
časech může snowtubing pro chytré 
(a vhodně situované) skiareály 
představovat zdroj relativně snadných 
peněz i líheň nových zákazníků. 

169  snowtubingová 
bezpečnost:  
udržet risk na uzdě

Vážná zranění bývají u snowtubingu 
výjimkou; když k nim však dojde, formální 

„převzetí rizika“ může zůstat jen vágní 
právnickou formulací.

171  hodnocení středisek:  
hodnocení horských 
středisek čr v zimní 
a letní turistické sezóně

172  lanovkové kuriozity:  
dvoulanové kabinkové 
lanovky (2. díl)

174  technické zasněžování:  
pro včasnou zimu

 Technologický pokrok činí 
soudobé technické zasněžování čím dál 
účinnějším a nákladově efektivnějším, už 
i v marginálních podmínkách.

Na  také nechcete přehlédnout: 
Co z toho bude zákazník mít, když přijde zrovna k vám? | Obsah střediskového POV videomarketingu: příběh nad efekt | 
Upřímnost středisek: neutíkat před pravdou | Socialismus v Americe? Lyžování za babku! | Neptejte se, co skiareál může 

udělat pro vás. Nýbrž, co pro něj uděláte vy | Záleží na termínu, kdy skiareál spustí svou videokampaň? | Lze proměnit 

nefér kritiku v reklamní trefu roku?… | a další a další texty!
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