
26

K
D

O
 Z

A
ST

A
V

Í H
R

U
 P

Ř
IP

O
M

ÍN
A

JÍ
CÍ

 L
EG

EN
D

Á
R

N
Í „

LE
TA

D
LO

“?
 

Není to tak dávno, co jsme si přečetli v inzerátu 

umístěném na čtvrté straně obálky Časopisu čes-

kých lékárníků toto sdělení: „Změna na trhu do-

plňků stravy – Ledferma přebírá vybrané značky 

společnosti Renuto“! Poté následoval text, ve kte-

rém nás ředitel nově ustavené Ledfermy, pan Sta-

nislav Mrázek, jenž byl také ředitelem společnosti 

Delpharmea, informuje: „Z průzkumu mezi lékár-

níky vyplývá, že výrobky distribuované v minulosti 

společností Delpharmea jsou u nich velmi dobře 

zapsány.“ Pan ředitel ovšem zapomněl dodat, že 

toto „zápisné“ stálo jiné společnosti 326 milionů 

korun, které jim jménem Delpharmey nikdy neza-

platil. V této souvislosti pak vyznívá tragikomicky 

poslední věta z jeho přímé řeči: „Věřím, že tyto 

výrobky pomohou zvýšit tržby lékárnám a pomo-

hou jim tím v současné ekonomické situaci.“ Dále 

se ve zmiňované inzerci uvádí, že Ledferma záro-

veň znovu zahájí obchodní a marketingovou pod-

poru staronovým značkám, mezi něž patří známé 

výrobky Gel Activ, Lipoxal, Bellasin a CEM-M. 

Zasvěcený by na tomto místě mohl dodat, že 

legendární hra „letadlo“ může pokračovat… Jak 

totiž plyne z níže uvedeného článku, který pub-

likujeme z únorového čísla (a se souhlasem) ča-

sopisu Marketing and Media, praktiky hlavních 

aktérů jsou již dvě desetiletí stále stejné. Nejdříve 

naleznou menší agentury, dají jim dobře nastave-

né zakázky, ze začátku i něco málo zaplatí, poté je 

nechají investovat do podpory svých značek vel-

ké peníze, aby nakonec nezaplatili nic a proměnili 

se v jinou společnost. Tak to bylo i v legendární 

hře „letadlo“, kde všichni účastníci platili, ale ve 

fi nále bral jen jeden, jenž nakonec vysublimoval 

do nové struktury, kde znovu začal… Provozování 

hry „letadlo“ se ovšem stalo trestným činem. 

Na místě je tedy otázka, kdo zastaví tuto „hru“, ve 

které je lékárník rukojmím nekorektního byznysu? 

Bohužel, jak to vypadá, právo je zřejmě děravé a le-

galizovat lze téměř vše, a dokonce to ještě inzerovat 

v komorovém časopise. Odpověď na zmiňovanou 

otázku je proto zřejmá – hru připomínající legendár-

ní „letadlo“ pravděpodobně nezastaví právníci, ale 

můžeme ji v této chvíli zastavit jedině my lékárníci! 
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