
Úspěšný opavský podnikatel věří Číně
OPAVA – Úspěch opavského

podnikatele Pavla Brídy je stejně
raketový jako zasloužený. V při-
dělování podnikatelských schop-
ností byly jeho sudičky maximálně
štědré.

Firmu Motoscoot na prodej
motocyklů založil hned po do-
studování Vysoké školy eko-
nomickéroku1991.Zadalší tři
roky rozšířil její náplň o dovoz
a brzy si začal budovat vlastní
dealerskou síť v republice.
Motoristickému světu vrátil
jeho legendy – babettu, jawu,
pionýrainovývelorex.Jetaké
majitelem několika úspěš-
ných originálních přestaveb
motocyklů, za které dostal
prestižní ceny na světových
výstavách, a to včetně zlaté
medaile na mistrovstvi světa
v USA. Dnes obchoduje s nej-
známějšími motocyklovými
firmami ve světě a hodně se
zaměřuje na Japonsko a na
Čínu.

V Číně však vyvíjí i jiné
podnikatelské aktivity. Loni

postavil ve městě Wuxi zá-
bavné lanové centrum Posei-
don, které letos v lednu slav-
nostně otevřel. „Jsem vystu-
dovaný ekonom, a proto se o
ekonomiku stále zajímám.
Myslím tím jak domácí, tak i
světovou a rozhodně přitom
nemusím spoléhat na média. V
Číně i v Japonsku se pohybuji
mezi ekonomy i mezi význam-
nými podnikateli a leccos si
umím dovodit sám,“ konsta-
tuje Pavel Brída. Čínskému
jűanu prorokuje velkou bu-
doucnost. Věří, že bude za pár
let patřit mezi nejtvrdší svě-
tové měny a je přesvědčený,že
sejehoinvesticevČíněužbrzy
zhodnotí. Není to žádné hádá-
ní z karet. Pavel Brída v této
asijské zemi pobývá každý
měsíc a má o její ekonomice
detailnízprávy.

Evropa se topí v dluzích, ale
Čína má velký potenciál a
podle opavského podnikatele
si ho udrží. „Evropu brzdí
úřední šiml a naši republiku
navíc i legislativně nesmyslné
procesy s přebujelou korupcí.
Každý politik se snaží nahra-
bat za své volební období co
nejvíc. To je hlavní důvod, proč

se podnikatelé snaží poctivě
vydělané a zdaněné peníze in-
vestovat v zemi, která má bu-
doucnost,“míníPavelBrída.

Upozorňuje, že v Česku
podniká přes dvacet let, a nic
přitom neukradl, nezrestitu-
oval ani nezprivatizoval. Pod-
nikání v Číně považuje za běh
na delší trať, ale věří mu a dál
bude v této zemi investovat do
oblastí služeb, dětí a mládeže,
vzděláváníizábavy.

Jeho firma Motoscoot je v
Číně ve způsobu podnikání
první svého druhu. Zábavnou
formou nabízí návštěvníkům
centra o rozloze šest tisíc čtve-
rečních metrů pohled na ev-
ropskou kulturu. Jako podni-
katele ho zaujalo rotariánské
heslo: Služba nad vlastní zá-
jmy. V tom se liší od jiných
podnikatelů, kteří naopak vy-
znávají heslo: Kdo nekrade,
okrádá svou rodinu. Stal se
členem opavského Rotary
clubu International. „K rota-
riánství mě přivedla chuť po-
máhat jiným. V klubu potká-
vám zajímavé lidi, se kterými
jsem naladěný na stejnou vl-
novou délku,“ říká Pavel Brí-
da. JITKAHRUŠKOVÁ

Opavský podnikatel Pavel Brí-
da oceňuje čínský trh.

foto: REGION – MARTIN KŮS
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VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., 

největší vydavatel regionálních novin v ČR 

hledá pro oddělení distribuce

kandidáta na pozici

Požadujeme:

- min. SŠ vzdělání
- znalost programů 

 MS Word, MS Excel, 
 MS Outlook
- znalost příslušné oblasti
- obchodní dovednosti

- časovou fl exibilitu
- příjemné vystupování
- ŘP sk. B

- vlastní automobil 
 výhodou

Nabízíme:

- práci v hlavním pracovním 
 poměru

- příjemný kolektiv
- 5 týdnů dovolené
- příspěvek na stravování 
 a cestovné

Pracoviště: 
Opava

Nástup: ihned

Inspektor/ka 
distribuce pro Opavu

Svůj životopis zašlete 

do 29. 2. 2012 na email: 
martina.vavrikova@denik.cz
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PODLAHÁŘSKÉ práce
775 715 540

1000819688_A

KOUPÍM za TK rotavátor a sklápěcí
přívěs. Tel.: 777 349 786.

1000818407_A

HLEDÁM rodinný dům v Opavě a
blízkém okolí. Prosím, nabídněte. RK
NEVOLAT! Tel. 775900077

1000817591_A

BYT 1+1,52 m2 v Opavě
nájem 5000+služby 1500Kč

T:777 868 260

1000821295_A

PRONAJMU byt 2+1 (přízemí)
v centru Opavy. Tel.: 777 805 028

  

  

    

jsme s Vámi
6 dní v týdnu

Začněte den 
s čerstvými zprávami

od nás


