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A CO CHLAPI?
Jistí pánové – adresně já, pan Bode Miller, pan Bruce Willis, pan Larry Ellison, a asi i všichni další 
– mají jeden problém. Problém, že si hodně lidí (míněno ženských) myslí, že chlap problémy mít 
nemůže.

„No co za problémy asi tak mají?“ říká si typická žena. „Vztahy mají na háku. Nedokážou vidět 
špínu. Nemůžou otěhotnět. Oblečení jim stačí jedno, než z  nich spadne. Sedět můžou roz-
kročmo. Dokonce fousy si na obličeji můžou nechávat.“

Tak černobílé to ale není. Chlapi nejsou pouze povrchní, dětinští, nezodpovědní, nespolehliví, 
nedbalí, sportem, pitím a sexem posedlí, lajdáčtí, hlasitě krkající, vulgárně mluvící a v rozkroku 
se drbající hulváti. Jako ano, chlapi jsou všechny výše jmenované věci. Ale ne POUZE ty.

Pro příslušníky jistého pohlaví se pánský život skutečně může jevit ideálním. Kdyby však pod 
zdánlivě klidným povrchem necloumal každým mužem běs, zmatek, nepokoj a bolest. Vnější 
pozorovatel tuhle vnitřní vřavu nemá šanci postřehnout, vlastně ani samotný chlápek občas 
ne; zvlášť když se jeho mysl sporadicky zatoulá k nečekaným tématům jako lyžování, pivo, kozy, 
prachy, sníh, muzika, sex, kořalka, kozy, nebo k tomu, kdy si to Lindsey konečně rozdá s chla-
pama.

Nicméně všechen ten běs, zmatek, nepokoj a bolest tam jsou. Protože chlap zůstává nepřetr-
žitě vystaven určitému záludnému druhu sužujících svízelí. Popisuju tu nesmírně závažné pro-
blémy, jež není radno podceňovat; extrémně komplexní, trýznivé, nesnesitelné a často i trapné 
problémy; problémy tak brutální a zraňující, spánek znemožňující a tak nedůstojně život pro-
blematizující, že i pro talentem a drzostí ofouklého pisálka, jako jsem já, je těžké najít pro tyto 
traumatizující problémy adekvátní popis. Vlastně jsem ho ještě nenašel; ostošest to tady zdr-
žuju, zatímco zkouším na něco přijít. Už 107, vlastně.

Chápu, že občas můžeme být pro vás nechlapy divní. Ale jen si představte, jak by svět vypadal 
bez nás. Jasně, tolik by nezapáchal. Ale dál? Nanejvýš by dramaticky ubylo násilí, netolerance, 
nepořádku, oplzlostí a lovení holubů z nosů. Ale tato negativa jsou víc než bohatě vyvážena 
nesčetnými pozitivními příspěvky, které mužský druh světu přináší – podstatnými, hodnot-
nými, obohacujícími, životně důležitými příspěvky, jejichž význam nemůže nijak snížit fakt, že 
si teď zrovna na nějaký nahonem nevzpomenu.

Asi i proto není divu, že chlapům bývá málokdy ve sněhových magazínech nějaký hodnotný 
obsah věnován (žádnou rozkládací, krásně dlouhou prostřední stránku jsem tam neviděl, ani 
nepamatuju). Kdežto rodinám, ženám, dětem a dalším nechlapům bylo už ve SNOW věnováno 
kdeco. A je znovu v této stosedmičce. Ale to se změní! Něco pro chlapy jistě vymyslíme. Jenomže 
až někdy příště, anebo spíš přespříště. Dnes si ještě SNOWbiz bere na paškál rodinky, dětičky, 
lyžníky na studiích i v penzi.

Tom Řepík

editorial

Šéfredaktor projektu SNOWbiz: Tom Řepík

Dlouholetý autor magazínu SNOW, marketingový konzultant a znalec re-
álií zámořského horského byznysu. Je předním oborovým opinion make-
rem a průkopníkem zodpovědného marketingu v tuzemské horské bran-
ži. Prosazuje udržitelnost jako důležitý PR nástroj; zasazuje se o kultivaci 
vztahů všech klíčových zájmových skupin v  odvětví – turistů, provozo-
vatelů, ochranářů, marketérů, developerů, managementu a legislátorů – 
a jejich odlišných vlivů na prostředí hor.

177  BEZPEČNOST DĚTÍ NA 
LANOVCE:  
ANI SE NEHNI!

Výrobci lanovek se snaží zdokonalovat 
způsoby, jak co nejbezpečněji převážet své 
nejmenší – a nejzranitelnější – pasažéry.

178  HLÍDÁNÍ DĚTÍ V RESORTECH:  
BABYSITTING

 Hodinka dvě volna je všechno, 
co zaneprázdnění rodiče mohou potřebovat, 
aby si odpočinuli a znovuzapálili svou 
pozvolna ztrácenou vášeň pro sníh.

180  SKUPINOVÉ OSLAVY:  
VŠECHNO NEJLEPŠÍ!

 Narozeninové párty jsou 
v zámoří dobrým zdrojem příjmů i propagace 
horských středisek – zejména těch v dosahu 
větších aglomerací. Tuzemské horaly tato 
marketingová nika zatím nezajímá.

182  APRÈS-sKI PRO DĚTI 
A MLÁDEŽ: PRO ZÁŘ OČÍ

 Horská střediska vymýšlí 
zábavné a cenově dostupné dětské programy 
s ambicí udržet spokojený úsměv na tvářích 
celé rodiny.

184  PŘÍPADOVÁ STUDIE – SODA 
SPRINGS: PLANETA DĚTÍ

 Na návštěvě v resortu, 
kde zimu dětem představují formou 
spontánních sněhových her v ambici 
vychovat z nich celoživotní lyžaře.

186  DEMOGRAFICKÉ CÍLENÍ NA 
VYSOKOŠKOLÁKY:  
BUDOUCÍ SŮL ZEMĚ

Zjištění ani nové, ani překvapivé: 
na vysokoškolské studenty platí jediný 
marketingový argument. Cena.

188  VÝUKA SENIORŮ:  
NOVÍ LYŽAŘI – OLDIES

 Nováčci z řad aktivních 
důchodců či znovunavrátilí seniorští odpadlíci se 
mohou stát loajálními střediskovými zákazníky 
přijíždějícími uprostřed prázdného týdne.

190  Lanovkové kuriozity:  
Dvoulanové kabinkové 
lanovky (3. díl)

V minulých letech se mohlo zdát, že žádná 
další dvoulanová lanovka již postavena nebude. 
Přeci jen se ale jedna staví, v Jižní Koreji.

192  STŘEDISKOVÉ GASTRO:  
JSME, CO JÍME

 Newyorský Bristol Mountain 
má ambici stát se nejnutričnějším 
skiresortem světa. 

Na  také nechcete přehlédnout: 
Něco inspirace skiareálům, než zapnou své kompresory | Video, které by měl vidět (a mít ambici napodobit) každý 
střediskový markeťák | Pokud lidi ve všední dny nelyžují, protože musí být v práci… | Psychologie motivace | Paradigma 
střediskového videa: mikropříběhy domorodců, jež jsou denně k potkání na sněhu | Jak velké logo? | Marketingový 
selský rozum | Orbis pictus lyžařských otevíraček | Existuje věc jako hloupá reklama s lyžaři? Jakpak by ne | Nic není 
(a nebude) v marketingu efektivnějšího než lidská bytost | a další a další texty!
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