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VĚCI BÝVAJÍ JINAK, NEŽ SE JEVÍ
Vloni zhruba touhle dobou (14:33) jsem se na běžkách potkal se známým, i sklouzli jsme se na 
dvě hodinky spolu. Dotyčný – právník – se rozpovídal; většinu cesty se tedy litoval, jak jeho pro-
fese stojí za starou belu a že by si ji už nikdy znovu nevybral. Mluvil o těžkém studiu, podlézání, 
aby ho vzali do firmy, líbání zadků, aby se ve firmě stal partnerem. Aby pak jednou, když dopsal 
další formální dopis složený z  prefabrikovaných frází, které i  v  libovolně proházeném pořadí 
slov dávají stále stejný smysl – aby se zastavil a zamyslel se.

A  došlo mu, jak nenávidí svou práci a  všechno, co s  ní souvisí. Nemá rád klienty. Nenávidí 
ostatní právníky (to věděl i bez přemýšlení). Nesnáší, že kdykoli lidem poví, čím se živí, reagují, 
jako kdyby slyšeli „vrchní asistent Dr. Mengeleho“. Nenávidí svou kancelář, svůj kufřík i všechny 
ty latinské výrazy, kterými denně futruje své prefabrikované pracovní dopisy. Zrovna jsme dojeli 
na místo s překrásným výhledem a on se zasnil, jak rád by dělal nějakou úplně jinou práci – 
snad vážně jakoukoli. Něco zábavného, bezstarostného, neobyčejného. Něco jako: „Učitele 
lyžování, přesně! Teď jsem viděl ten nový film Špindl, plný těchhle instruktorských floutků. Jejich 
džob bych bral zfleku!“

Nepochybuju, že ve stejnou dobu (16:07) si ve Špindlu vyzouval svá nedokrvená chodidla 
nějaký instruktorský floutek a přitom u toho remcal na svůj psí život. Že si asi nikdy nedokáže 
vydělat dost na mizerné ojeté auto. Že musí být milý na zpovykané klienty, z nichž úplně nej-
horší jsou právníci. Že sní o nějaké dobře placené, užitečné, naplňující práci. Kéž by se býval dřív 
líp učil a dnes mohl být: „Jo, doktorem!“

Netuší ale, že většina doktorů svou profesi ze srdce nenávidí. Mají paranoidní strach, že je kde-
kdo může soudit. Nesnáší své pacienty. Jde jim na nervy, jak si o nich lidi pořád myslí, že bohat-
nou z  úplatků od farmaceutických firem. (Skutečně z  těch úplatků bohatnou; jen jim jde na 
nervy, že si to o nich lidi pořád myslí.) Sní o nějaké práci s nicotnou zodpovědností a žádnými 
omezeními; o něčem, co by je ze srdce bavilo, mohli by při tom nezřízeně pít jak Dáni a pro-
mrhat celý den důležitými lékařskými testy, jak hlasitě lze krkat, aby to ještě neplašilo domácí 
kočku. Jinými slovy, sní o profesi: redaktora sněhového magazínu.

Jenže všichni tihle doktůrci se šeredně pletou. (Nic nového, ne?) Protože oni i  vy teď aspoň 
můžete tenhle časopis zavřít a  jít na pivo. Nebo lyžovat. Nebo obojí. Zatímco já tady sedím 
a musím tenhle text dokončit, aby stihl uzávěrku, které je naprosto putna, že chci radši kou-
kat na olympiádu. Myslíte si, jaká to není zábava, psát tenhle SNOWbiz? Že je snadné sedět 
tady pořád v šortkách a vymýšlet, jak čtenáře zabavit – aspoň jako vás teď? Si to někdy zkuste! 
A nedivte se, až zjistíte, že vám taková práce ale vůbec nebude vonět. O mých šortkách nemluvě.

Pak třeba pochopíte, proč bych čertu upsal duši za džob, v němž bych mohl nosit slušný kor-
porátní oblek a vyjadřovat se výhradně v prefabrikovaných frázích, u nichž nezáleží na pořadí 
slov. A proč jakmile tuhle 109 dopíšu, posílám přihlášku na práva. Prubnu Plzeň, tam to prej 
odsejpá; snad to stihnu, než vyjde říjnová stodesítka. Držte mi palce – protože když ne, na pod-
zim jsem tu ve svých šortkách zas.

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.

136BIKEPARKY NOVÉ GENERACE 
NAHORU DOLŮ
Typické horské středisko 

disponuje ideálním prostředím pro provoz 
sjezdového bikeparku. Žádný, natož 
povedený, však nevznikne přes noc.

140RENTÁLOVÉ KOLOBĚŽKY  
NAKOPNI TO Z KOPCE
O čerstvých trendech vybavení 

horskostřediskových půjčoven jsem si povídal 
s Janem Vláškem, tuzemským dovozcem 
legendárního finského brandu Kickbike.

144VÍCEÚČELOVÉ KOMUNIKACE 
V TERÉNU STŘEDISEK 
KDYŽ CESTY JSOU CÍL

Promyšlená síť cest a pěšin v bezprostředním 
okolí areálu zůstává nejvíce podceňovanou 
celoroční atrakcí nejednoho horského 
střediska.

148ZÁKULISÍ HORSKÉHO 
OKTOBERFESTU 
NEJEN PIVKO A POLKA

Babí léto se v amerických skiareálech čím dál 
častěji odehrává ve znamení vrchovatých 
tupláků, kožených kraťasů a jódlování. 
O imitaci Bavor se každoročně snaží desítky 
resortů; jen jediný zahraniční Oktoberfest 
však zůstává nejstarším, největším a ryzím. 
Snowbirdský.

152RIZIKA ÚPRAVY SVAHŮ 
BEZPEČNÉ ROLBOVÁNÍ
Ztráta pozornosti 

plynoucí ze zaběhlé rutiny opakujících 
se směn může vést k závažným 
újmám na zdraví, životech a majetcích. 

156Lanovkové kuriozity 
Lanovky systému 3S  
(2. díl) 

Mezi lety 1991 a 2008 se lanovky systému 3S 
stavěly jen zcela výjimečně, zlom ale nastal 
v roce 2010.

158SNOWFACTORY 
v RETROSPEKTIVĚ SEZÓNY 
TECHNOALPIN 

SNOWFACTORY NEWS
V tuzemských střediscích se zabydlela už 
čtvrtá instalace této revoluční technologie.

160OBOR OČIMA INTERNETOVÉ 
GENERACE 
JAK TO VIDÍ MILENIÁL

Proč starším mnohokrát připadá obtížné vžít 
se do vnímání nejmladší dospělé generace 
Z – takzvaných mileniálů? S jedním jsem si 
o tom povídal.

Na  také nechcete přehlédnout: 
Nic není (a nebude) v marketingu efektivnějšího než lidská bytost | Není náhodou největší příležitost branže součas-
ně svou vlastní velkou konkurenci? | Vaše líné partie nás budou nenávidět | Originální marketing za pár drobných | 
Na které sociální platformě vzbudí fotka nejlepší angažovanost publika? | Psychologie motivace | Paradigma středis-
kového 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 | Gastro trendy 
horských středisek | a další a další texty!
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