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Pracovitosti a ochotě
se naučil od Číňanů

V
obřích čínských aglomeracích, kam
vozí několikrát ročně své klienty, se
majitel brněnské firmy JOuTripMi-
rekPachlcítí jakodoma.Včeskémet-
ropolialezdásestále tápe.Přivýběru
místaprospolečnýobědkladedůraz
na snadnou dostupnost a možnost
parkování.Nakonec seproto schází-

me v pizzerii Corleone, která se nachází v obchodním
doměArkády na Pankráci, tedy na trase z Brna.
Mladý podnikatel působí dojmem člověka, který

neztrácí časachce, abyvěcimělyhladkýprůběh.Tose
odráží i vevolbě jídla–MirekPachl sikobědudávábez
většíhováhání „hotovku“ z denníhomenu.Pak ihned
stáčí rozhovor ke svému byznysu. Ten den má ještě
nabitýprogram,čekáhonelehkýprocesvyřizovánívíz
do Číny, kammá za necelý týden odletět.
„Vypadá to, že zítra budumusetna ambasádu znovu

kvůli manželčinu vízu,“ říká Pachl a nezdá se tím být
zaskočen. Už je zvyklý. Na vyřizování (nejen) byrokra-
tických věcí za ostatní si postavil byznys.Mirek Pachl
si před třemi lety založil firmu JOuTrip, která funguje
jakocestovníkancelářpropodnikateleaspecializuje se
na kompletní zajištění jejich obchodních cest do Číny.
Jakmezisoustyvzpomíná, tentonápadvycházelz jeho
zkušenosti. „Při návštěvě jednoho čínského veletrhu
jsemsiuvědomil, jaktěžké jesedotézemědostat.Ato
nejen kvůli jazyku. Tak jsem se rozhodl vzít do Číny
několik podnikatelů,“ vzpomíná Pachl, který začal
v asijské velmoci podnikat před 12 lety, když odtud
dovážel příslušenství kmobilním telefonům.
O pár let později už má jeho „cestovka“ stálou kli-

entelu, obrat zhruba2,5milionu ročněavýznamného
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investora, kterým je společnost Penta Investments.
Podle Pachla doveze jeho společnost ročně do Číny
kolem stovky klientů. Vedle obvyklých formalit, jako
jsou letenky, víza nebo ubytování, jim zajistí návště-
vu největších čínských veletrhů a kontakt s výrobci
adodavateli.Svýmzákazníkůmjeschopenzařídit také
vizitky v čínštině či čínskou SIMkartu.
Hlavní sezonaJOuTripuzačínázanedlouho,napře-

lomu října a listopadu, kdy startuje také podzimní
sezona čínských výstav a veletrhů. Jejím úvodem je
proslulýChinaImportandExportFairveměstěKuang-
čou,zaměřenýpředevšímnaspotřebníadárkovézboží,
elektroniku,oděvy, stavebnictví a strojírenství. Šéfovi
brněnskécestovníkanceláře trvalodlouhéměsíce,než
seprobojovalkorganizátorůmvýstav.Vsoučasnosti je
JOuTrip oficiálním partneremhned několika z nich.
Veletrhy jsou podle Pachla nejlepší cestou, jak si

v Číně vybrat svéhododavatele či partnerskoufirmu.
„Částnašichklientů jezdí doČíny, abynašli nové zbo-
ží a tím i novou příležitost. Většinou objeví něco zají-
mavého a začnou to dovážet,“ říká Pachl. Příkladem
takového zboží jsou třeba terénní čtyřkolky, které
v tuzemskuzažilypředpár letyboom. „Číňané fungují
jako jakýsibarometrpodnikatelskýchpříležitostí,“do-
dáváPachl. Člověkmáběhemjehovyprávěnípocit, že
Čína je i přes svoupolitickoupovahu jedinýmmístem
na světě, kde se dá naučit skutečnému podnikání.
„Od Číňanů se máme co učit, hlavně pracovitosti.

Češi jsouprotinimlínýnárod, tamtojdevšechnorych-
le, vše funguje,“ srovnává Pachl zrovna ve chvíli, kdy
užsenervózněohlížím, jestli sevpodnikudočkámob-
jednanékávy. „Lidétamneustálepracují, vzdělávají se,
makají a hlavně si nezávidí,“ dodává podnikatel a ne-
skrývá svůj obdiv k více nežmiliardovému národu.
Dokážepotakovézkušenosti i relaxovat?Taknapůl.

„Teď do Číny letím na svatbu kamaráda, tak spojím
příjemné s užitečným,“ uzavírá naše setkání.

Třiatřicetiletý
podnikatel
z Brna
začal v Číně
obchodovat
před 12 lety.
Tehdy ze
země dovážel
příslušenství
k mobilním
telefonům.
Před třemi lety
se rozhodl, že
usnadní cestu
do Číny dalším
podnikatelům,
a založil firmu
JOuTrip. Ta teď
ročně vyveze
do Číny kolem
stovky klientů.
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VácLaV Vašků

Mirek Pachl Společnost

ByzNys a sport Princ Albert
II. se včera v Monte Carlu zúčastnil
zahájení obchodní show SPORTEL.
Jde o čtyřdenní mezinárodní setkání
nad obchodními právy majitelů,
kupujících, televizních společností
a marketinkových agentur
v byznysu týkajícím se sportu.

157 tisíc pro Nadaci Veronice
Vránové, výkonné ředitelce nadace
Pro Motol, předal starosta Prahy
5 Radek Klíma šek na 157 tisíc Kč.
Peníze na nákup přístroje OCT, který
diagnostikuje oční choroby, jsou
z charitativního golfového turnaje
na hřišti v Motole, kde byly také
vydraženy obrazy Chorvatky Maji
Maljkovičové a prsten z kolekce firmy
JK Jitka Kudláčková Jewels.

kosoVo se NeBude děLit
Srbové v Kosovu nemohou počítat

se speciálním statutem pro svou
oblast ani s dělením země nebo
transfery obyvatelstva. Na Foru 2000
to včera řekla kosovská prezidentka
Atifete Jahjagová. Setkala se také
s Václavem Havlem.

pozdraV su Ťij Barmská disidentka
Su Ťij požádala v předtočeném pozdravu
účastníky konference Forum 2000
o podporu změn směrem k demokracii
v její zemi. Několikaminutový pozdrav
své kamarádky, jak řekl, uvedl na začátku
konference exprezident Václav Havel.

Češi jsou oproti
Číňanům líný
národ. V Číně jde
všechno rychle,
vše funguje.

Mirek Pachl
zakladatel a šéf firmy
JOuTrip

umožňuje to, aby se i malé problé-
myzbytečněvyhrocovaly.Tutono-
voupřekážkuvkomunikaci jetřeba
zlomit tím, že součástí každéhova-
šehopracovníhodnesestaneosob-
níobcházenípopodniku.Pokud to
vyavášřídicí týmneděláte, ztrácíte
jednu znejméněnákladnýchanej-
efektivnějšíchmetod řízení.
Vždyckymnetěšilopoznávat lidi

ze skupiny Virgin. Zjistil jsem, že
je tomnohem lepší cesta, jak vycí-
tit, cosevpodnicíchskutečněděje,
nežsedětvkanceláři a číst sihláše-
ní. Nekaždý ví, jakna toto „obchá-
zení“ jít. A tak pár rad:
Buďte rovnostářští.Neomezujte

svéobcházení jennasvůjmanažer-
ský okruh. Snažte se navštívit ko-
legy na každé úrovni. A nechoďte
nastejnámístavestejnémčase, ale
namátkově. Nechtějte, aby si pra-
covník v prvním sledu pomyslel:
„Je úterý, tři hodiny, šéf tady bude
každou chvíli.“
Pokudnarazítenaněkoho,koho

jste předtím ještě neviděli, sám se
představte, a to neformálně, jen
jménem, nikoliv i svou pozicí.
Neomezujte svou konverza-

ci pouze na pracovní záležitosti.
Kdyžuvidítenastolezaměstnance
rodinnoufotografii, řekněte třeba:
„Koukám,žemátevrodinětenistu.
Médětimnerádyprohánějípokur-
tu.“ To pomůže prolomit ledy.

Buďte uvolněný, ptejte se svých
pracovníků a naslouchejte jim. Ze-
ptejte se například kolegyně, v čem
vidí silné stránky a slabiny svého
pracoviště, a vyslechněte její názory
navýzvy, kterýmpodnikčelí. Pozna-
menejte sinápadyapřipomínky.Po-
kudmátenějakou informaci, kterou
chcete s pracovníkem či pracovnicí
sdílet, poukažte na pozitivní vývoj,
jakož i na případné obavy či problé-
my. Dá se předpokládat, že člověk
v prvním sledu nemá širší rozhled
popodniku, aprotopotřebuje, abys-
te ho uvedl do kontextu.
Apředevšímsesnažtepochytit to,

co zaměstnanec dělá dobře – a rov-
nounamístěpochválit jehopřednos-
ti a výsledky na pracovišti. A pokud
se stane, že narazíte na problém, je
lepší o tom hovořit s vedoucím pra-
covištěpozději amezi čtyřmaočima,
a ne na místě a uvádět tak personál
do rozpaků.
VpodnicíchVirgin jsmezjistili, že

kdyžvyššímanažeřiusilují oprohlu-
bovánívztahůsezaměstnanciakole-
gy, vytvářejí tímvpodnikuskutečný
duchkomunity.Kdyžchcete svěcmi
pohnout,uspořádejteparty!Jetone-
jen příležitost trochu se pobavit, ale
důležité je také to, že vy a vaši kole-
gové trávíte čas společně.
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Proč je tak těžké zvednout tele-
fon? Mobily jsou všude při ruce,
ale i přes tento pokrok se kvalita
komunikace uvnitř podniků v po-
sledních letech zhoršila. Lidé se
kvůli efektivnosti vyhýbají telefo-
nování, ale i osobnímu jednání.
Nedávno jsemslyšel jednohoma-

nažera stěžovat si na kolegy: „Ne-
vím, proč té věci nerozumějí. Vmi-
nulémtýdnujsemjimkníposlatde-
sítky dlouhých mailů.“ Domnívám
se, žekrátkáosobníkonverzace,ná-
sledovanástručnýmmailem,bymu
umožnila záležitost vyřídit během
několikaminutaušetřilabymupo-
tíže s psaním dlouhýchmailů.
Jinýmanažer simně zase stěžo-

val: „Poslal jsem tomu chlapíkovi
spoustytextovýchzpráv.Vím,že je
ve své kanceláři, tak proč neodpo-
vídá?“ Jistěbybylo lepší zvednout
telefon nebo zajít za dotyčným
osobně na jeho pracoviště a pro-
diskutovat celou věc osobně. Pro-
blém by byl rychle vyřešen.
Proč lidé nezvedají telefon?

S technickým vývojem se mění
ipodnikováetiketa.Lidémají sklon
spoléhatsepředevšímnamailnebo
textovou zprávu, protože tato ko-
munikace jepřesnáaméněobtěžu-
jící, kdežto telefonní hovor je dnes
signálem toho, že věc nelze vyře-
šit běžnými prostředky. Jenže to-
hle vůbec není efektivní, naopak,

Richard Branson

richard
Branson
zakladatel
Virgin Group

Mluvte
s lidmi.
telefonem
nebo
osobně
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