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Tradice, budouctto§l, export a prosperita
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Mohl bysta é!énáíům. kteií a vašem podbikánj
jealé nesly§e/i pop§át vaši půýodkí vizi?
Po árátě zamě§tnáni'na začátku 90. let jsm
cftil, že pokud chci v životě néčeho dosáhnout,
měl bych se pokusit zaóit podnikat. ldeálni se
jevily komodity, které doposud byly sisádou
stálních firém. chtěl jem proto začft vyrábět
obalové materiály. Tento prcjéld ale žroskotal
hned na počátku, Neměl isem dostatečné
í]nanční prostředky na §amo§tatný rozjezd spc
lečnosti. Přoto jsem požádal banku o úvěr. Ta
mi ho nejprve pRslíbila na ákladě předloženého
projektu, ale protože jsem nemě| žádný maje
tek, kterým bych mohl řučit, mi ho nakonec
neďidělila. Prostějsem byl pro banky nedůvěry,
hodný klient.
V nouzi mě napadlo začít tam, kde to již státní
podnik vzdal a pokusit $ nějaký čas žvit uiřG
bou mucholapek. PoptáVka byla sice v tehdejší
době mizivá, ale na uživenijednoho člověka se
jévila dostačujíci Budoucnost ukázala, že toto
rozhodnuti' bylo velmi §astné.

výroba mucholapek tedy méta v Židločhovicich
třadici, )ak jsle získa! tyto krá9né strcje?
stroje jsm si nejprve pronajimal, Později j*m
část koupil od bývaaétlo státního podniku a zby-
tek od restituentú, potomků poválečného vlast-
níka Výřoby, kterému je komunisté v roce 1948
zabaviIi, o výróbu mucholapek neměl ani jeden
ze zmíněných subjektú Zájem a takjsem se chc
pil šance a dnes je moje společnost jedním
z největších Výíobcú lohoto sortimentu na
světě.

vypadá to iako piíbéh z pohádky, ale tak iedřo-
dilche l-J 3sí neb!!o. }a!".é bllf a j5ou hJavn! pže

kažk y ý aš e ha podn iRán i?
l\y'áte plavdu. že jednoduché to nebylo a ani
dnes není. zpočátkujsm řešil zejména odbyts
vé prob{émy, sháněl kvaliíikované aměstnan-
ce, nové zařiZení a pracoval na zlepšení kvality.
Dnesje to čím dál více úřednické přáce, Ta naši
výrobu výťazně ztěžu.je a po našem Vstupu do
Evíopské Unie le to ještě horší. Velmi mě mEí.
že lidé placeni ze státních íinancí stále vystu,
pujíjBko nadřízení Výlobní síéry, krelou jenom
úkoluií a zatěžují zbytečnostmi, místo aby se
snažili prmi Ulehčit. V posledních letech s
hodné tlápím s nelegální konkUíencí, hlilně ve

v\rchodní Evřopě a na ukřajině. v těchto stáiech
* ob,ievilo velké množství íalzifikátú z Asie,
které mají mizernou kvalitu a pod mojí značkou
jsou nabízeny trhu.

Je frezí ýašimí spolupracovftíky Eékdo, *dl je
s pámi ad poěátku a be? RěhOž by se výtoba

Z původních deseti zaměstnanců zl]staly pouze
dvě dělnice.

Kotlk litlí zf,á knowhow vý.§by, 
'íožení 

lepidel
apod.? Máte íeeeptuft, patenlovailou?
s recedem je to podobné jako třeba u Bech+
rovky - Ve firmě ho mají jen tň lidé a dokonce
ani není patentován, Proč? Lákadlo pro hmyzje
prý tak geniálně jednodwhé. že by ho vinou
veřejné paténtové pňhlášky rchl kdekdo snad-
no napodotovat_

Ale ýy netryÉbíte jeň klasícké frlchalapkf. co
dalšího nabízíte?
Kromě klasických mucholapek, které znaly již
naše babičky, nabízíme několik dálšrch druhů
pást] na mouchy. Moderní, velmi estetickou
okenní mucholapku, velký destimetrouý lapač
pro stáje a chlévy, feromonové lapače potravi-
nových molú ve dvou provedeních, lepové desky
na @hřanu rostlin proti nežádoucím škůdcům,
nástIahy na lezoucí hmyz, plácačky na hmyz,
samolepící okenni a balkónové sítě.

)ak velkau kankurencí jsou p!6 vás ýýrcbky,
kteté nabizí hubení hmyzu pl+hym zapaiením ílo
zásuvky?
o konkurenci se v pravém slova smyslu nejed-
ná. zmiňované Výrobky.jsou přincipiálně napros-
to odlišné. Naše Výíobky hubr hmyz t4. ryzjkál
ní ceďou. To znamená, že nmbsahújí žádné
iedovaté látky, nejsou tedy škodlivé a jsou ekc
logicky nezávadné, kdeáo u "konkurence",
která používá chemické látky k odpuzování
a hubení o tom nejsem přesvědčen. Navrc
pokud bychom srovnávali ri]zné elektrické odpu-
zovače, pak je tu jedna zásadnl odlišnost od
našich Výřobkl]. u lapačů je totiž iasně viditelná
a prokazatelná účinnost.

v idkych státech je o ýase vyrcbkJ nejÝyššl
zájem?

Libor t ouclrý: "ze začátku ílůl áněr vyráňt mrcholaPky vywláva' úsměu dne§ iich vyá-
bíme 3,5 miriónu mě§ičně a wtávka * stále ?vyšuie".

Natutootákunelzeodpovédětzcelajednodu_ domácnost dominuje náš favorit _ okenni
še, protože každý trh má své odlišnGti, mucholapka VétroBand. .le potištěna ba.ev,
Pokud bychom zájem měřili p.ůměrnou spotř€- ným květinovým potiskem a kromě atraktanlu,
bou mucholapek na blavu a rok pak by k.omě kteřý,ie ob§Bžen v lepidle, láká mouchu svým
naší země byl největší záiem o mucholapky na umí§těním na okennrm skle. Tradiční součástí
Slovensku a V ltálii, Ale z ltálie s mnoho řadypřodomácnostjefelomonovýlapačpotťa
našich výrobků re€xpořtuje do Francie, Belgie, vinových molú FeroBand Letos jsme zařadili
Holandska, sJovinska a choNatska, čimž je novou verza lapače, který nabízí komíortnějša
zmíněný ukazatel zkreslen. Pokud bychom se použití. V řadě pro zahradu j9ou pak žluté lepc
na tuto otázku divali z pohledu, které země vé pasti k ochraně rGtlin před škůdci, lepové
nám tvoří největší objemy exportu, pak pásy k ochraně stromů a dominantnr stájová
bychom museli zmín't ltálii a Rusko. \^iznam- mucholapka.
nou částí se na našich exportech podíli zákaz-
níci ze Španělska, Švédska, Bulharska, Qali se ačekáfiř ! hélaké převfttné frrvhrky ve
Rumunska, t]krajiny, Polska, l\4aďarska Litvy eptisobu l1ubenibmyzu?
a Lotyšska. Nezanedbatelné množstvi se nám zatím o ničem podobném nevlm a pokud bych
v minulých letech podařilo prodat až do Azer- vědé|, stejné Dych lulo infořmaci nemohl prc
bajdžánu. Letos s nám podařilo malé množství Zrad|t. Trh je velmi neúprcsný a někteřé iníor_
prodat i do JAR a Egypta. mace jsou ceněné zlatem,

aají se vaše výQbky sehiat i na damácim tťhu?
Ano dají. Jffie přimo inepřímo zastoup€ni Ve
velkýcb řetězcích, napřtmo dodáváme velkoob-
chodúm, z nich některé mají Vlastní sítě droge
rii lváme také široký seznam malých obchodú,
kteíé zásobújeme napřímo prostřednictvi'm
obchodních balíků,

laké iovínky ehystáte wo nejbližší období?
Na letošní szónu jsme připravili novou řadu
výrobkú pro zahladu a domácnost. v řadě pro

P$ledni otážka - lso! sezófry, kdy je ffiéne
hmyzu? lak na takovou situaci íeagujete?
AnoJsu. Taková sézóna nám dokáže neskuteč-
ně zkomplikovat ptánování výroby. Nějakou
dobu lze vyrábět na sklad, ale přesto musíme
Výrazně snížit výrobu až do doby než s počasí
umoudří a prodeje oživí. Takovou složitou sezó
nou plo nás bylo právě loňské léto, kdy §e
nepřímivé kIimatické podmínky projevily v celé
Evropě i Rusku, s následky se bohužel potýká
re domsud.

Jeden 2 nejvěĚích sňtových Výrobců mucboraqk ie z Ždtehovic u Bma.
Na něHeúch strojbh ý pacule vícs ně 60 lď a v některýctt *peltl*h ]§u stále remhra-
clite'né.

n konllol Živnoslsn§kýci úřadů

cestowí kancelářt a agenlury

úřady z pokyhu ministra přů-

a obchodu lng- Milana Urbana uzavře
poÉátku května kontrolu 997 cestov-

*anceláří a 3663 cestovních agentur.
předchiázéla aktUa'izace databá

6lobální {zty 
. lokální zo$ovědnost

Udržitelný ro4oj je globální výzvou, Udržitel,
ného rožVoje je ale záíoveň možno dosáhnout
pouze tehdy, pokud každá firma a každý jed
notlivec jedná také na loká|ni'úrovni Udížitel,
ně a společensky zodpovědně. To plati i pío
celosvětově působící společnost Henkel, Její
bilance udržitelnosti v letech 2oo0 až 2oo4
poukazujé na úspěšné a udržitelné hospoda"
ření. á

mm@ Co simyslípodnikahlé a mmažeň

l odtěluíobůodu a cesloního ruchu?

Podnikatelé a manažeři českých íirem jsou již
náležitě připraveni na přicháze.iící šezonu.
Nyní sVé investice zaměří na reklamu a mal,
keting.
Tento ZáVěr Wcházr ž Výsledkl] studi€ Trade
Business Barométer {TBB) společnosti GfK
Práha, kteÉ shromažďuje názory vícholového
managementu a podnikatelů {D€ision Makers)
z odvětvr obchodu a cestovního ru6hu (sektor
ubytováni a pohostinství). §

Uý*um GlK na léma klpní sila

se u*uleřnil w dce než 1 il0 regionM

twopy

L|chten§ejnsko, Llcembureko a Šrýcareko
jw oáZy prosperity v Evropě. Disponibllní př-
jem na osobu v ucltenšte.inskuje vlce režďvoj-
násbek téhož v Něm6ku. ob,vatelé středna
a !ýchodní Evrcpy wélávair mnohem méně,
nď obwatelé v ostatních eropských 4mich,
a rejnižšimíru kupnísny vykapje l\roldávie, kde
* pŇměínějedná o 280 EUR Ř rok. i


