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Již po krátké době zastupování jsem si však uvědomil, že než dál přesvědčovat své podnikatelské
okolí o vhodnosti tohoto projektu, tak že bude mnohem výhodnější tento projekt realizovat sám,
samozřejmě ve spojení s dalšími podnikateli. V polovině devadesátých let bych sám absolutně
nemohl uspět.
Nejdříve jsem začal vyhledávat vhodné lokality. Dobrých lokalit však není nekonečné
množství, ale nějaké jsem přeci jenom vytipoval. Bohužel většinou s velmi komplikovanými
majetkovými vztahy k příslušným pozemkům. Bylo jasné, že prvním předpokladem pro budoucí
realizaci kdekoliv, musela být dopředu jasně vyřešená problematika pozemků.
Nejvíce se mi zamlouvala myšlenka postavit bobovou dráhu v tradičním Špindlerově
Mlýně. Svěřil jsem se proto se záměrem postavit zde letní bobovou dráhu mému dlouholetému
příteli ing. Stanislavu Šebkovi, který patří ještě dnes v lanovkářské branži mezi uznávané
odborníky. A to nejenom pro svou minulost náčelníka lanové dráhy ve špindlerovském Svatém
Petru, ale má i bohaté zkušenosti s velkými stavbami horských technologií. Pomáhal mimo jiné
postavit nejmodernější lanové technologie rakouské firmy Doppelmayr - lanové dráhy ve Svatém
Petru, Medvědíně, Rokytnici nad Jizerou a v Praze, v hotelu Möwenpick.
Na spolupráci jsme se shodli prakticky okamžitě s tím, že se skutečně pokusíme tento
projekt situovat do intravilánu města Špindlerův Mlýn. Třetím společníkem naší nově vznikající
společnosti se stal uznávaný hoteliér a stavař ing. Jan Tuček. Náš třetí společník byl dlouholetým a
uznávaným ředitelem hotelu HORAL *** Špindlerův Mlýn, současným spolumajitelem hotelové
společnosti Hotelonline s.r.o., provozující například řadu hotelů ve Špindlerově Mlýně a Hrubé
Skále. Jeho stavební firma měla již tehdy za sebou desítky stavebních realizací.
Měli jsme také ještě čtvrtého společníka. Spoluzakládal se mnou lanovkářský svaz a
společně jsme též vlastnili prostřednictvím naší společné firmy zastupování německého výrobce
bobových drah. Konstatuji to však nejenom bez nadšení, ale také patrně s doživotně hlubokou
jizvou na duši. To se stane tak, když vám velmi blízká osoba provede něco tak nízkého a ubohého,
že vás podvede a okrade.
Zastupování výrobce bobových drah pro ČR a SR naší společné firmě SANTORI totiž bez
skrupulí tento člověk jednoduše ukradl. A to tak, že jako tehdejší prokurista s podpisovým právem
naší společné firmy tajně, pokoutně a bez mého vědomí zrušil zastupování této firmě a sprostě a
tajně si ho „přehodil“ přímo na sebe. Bohužel na podobné praktiky v jiných věcech se přišlo
postupně jak v lanovkářském svazu, tak v naší firmě První bobová. Ze Svazu byl tento člověk
„dobrovolně odejit“ a z naší společnosti „vyplacen“ a též odejit. A soudit se s ním s tuzemským
nekonečnem vymahatelnosti práva? Boží mlýny to u něho někdy s určitostí doufejme náležitě
ocení.
Nicméně tehdy nově se koncipující společnost s ručením omezeným dostala do vínku
přípravný název První bobová Špindlerův Mlýn, který jí zůstal dodnes. Výhodou naší společnosti
bylo to, že každý ze společníků firmy měl a dodnes má pro společnost důležité zkušenosti. Jeden
provozně-technické, druhý stavebně-stravovací a třetí organizačně-právní.

