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VÁŽENÍ A MILÍ PARTNEŘI KLUBU,
stojíme společně na startu nové sezony a je mi velkou ctí Vás přivítat do nového ročníku Tipsport extraligy.

Současný hokej v České republice je závislý na finančních prostředcích, které TELH nebo kluby dokáží gene-
rovat ze zdrojů od partnerů, televizních práv a výnosů ze vstupného. Součástí rozpočtu většiny profesionál-
ních klubů v České republice jsou i příjmy z veřejné sféry, tedy municipalit a krajů. I když se nechci k podílům 
veřejných peněz v profesionálním hokeji obšírněji vyjadřovat, na tomto místě chci přesto zmínit, že Sparta 
tuto možnost v Praze nemá a ani ji mít nebude. Tím se dostáváme ke skladbě našeho rozpočtu, který musíme 
každoročně zajistit pouze kombinací dobré prezentace klubu, férového a vstřícného vystupování směrem  
k partnerům, divákům a médiím a samozřejmě rovněž kvalitním hokejem a dobrými výsledky.

Pro novou sezonu se nám podařilo prodloužit smlouvu s více než devadesáti procenty z Vás, což je neuvěři-
telné číslo. A zároveň jsme přivítali skupinu nových partnerů. Celkově naše sparťanská rodina aktuálně čítá 
přibližně 120 společností. Vážíme si všech z Vás od nejmenších podporovatelů až samozřejmě po skupiny 
větších a největších partnerů v čele s partnerem generálním na vrcholu pomyslné pyramidy. Jako ve filmu není 
malých rolí, ani v našem klubu není malých partnerů. Na tomto místě bych přesto chtěl zmínit dvě významné 
nadnárodní společnosti evropského, potažmo světového významu. Jedná se o spolčenost KIKA Nábytek  
a společnost Mastercard, s nimiž jsme podepsali novou spolupráci.

Naší prioritou vždy bylo, je a bude nevidět za smlouvou jen povinné reklamní plnění, ale i lidskou vazbu  
a hlavně obchodní nadstavbu. Moc bych si přál, abychom na tomto společně pracovali k Vaší spokojenosti.

Mnozí jste dlouholetými partnery a některé z Vás si dokonce pamatuji ještě jako hráč, 
a to už svědčí o Vaší neskutečné věrnosti a sounáležitosti se Spartou. Jste každoroční 
součástí naší „sestavy“ a obrazně řečeno jste stejně důležití jako každý hráč na ledě 
v klíčové vteřině rozhodujícího utkání. 

Pro nás všechny platí jedno všeříkající heslo: jsmeSparta. 

Díky Vám vstupujeme do nové sezony finančně zajištěni a já Vám za 
to s velkou pokorou děkuju.

DĚKUJEME PARTNERŮM HC SPARTA PRAHA
ZA PODPORU V SEZONĚ 2017/18
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ZAČÍNÁ DRUHÝ ROK PO BOKU SPOLEČNOSTI BILLA,
NOVÝM HLAVNÍM PARTNEREM MASTERCARD

CÍLE A-TÝMU: STABILIZACE MUŽSTVA
A DOBRÝ ROZJEZD SEZONY

SPARTA JE NA PRAHU NOVÉ SEZONY TIPSPORT EXTRALIGY, KTEROU ODSTARTOVALA V PÁTEK 8. ZÁŘÍ NA 
PARDUBICKÉM LEDĚ. DO ROČNÍKU 2017/2018 JDE JEDINÝ PRAŽSKÝ CELEK V NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽI OPĚT ZA 
PODPORY GENERÁLNÍHO PARTNERA SPOLEČNOSTI BILLA ČR. DO SKUPINY HLAVNÍCH PARTNERŮ SE ČERS-
TVĚ ZAŘAZUJE DALŠÍ VÝZNAMNÁ NADNÁRODNÍ SPOLEČNOST MASTERCARD, KTERÁ BYLA PŘEDSTAVENA 
V RÁMCI PŘEDSEZONNÍ TISKOVÉ KONFERENCE, JEŽ PROBĚHLA V PREMIUM CLUBU V O2 ARENĚ.

Na loňské předsezonní tiskové konferenci Sparta slavnostně 

oznámila uzavření dlouhodobé spolupráce se společností 

BILLA ČR. Aktuálně se tedy rozběhla druhá sezona koope-

race těchto dvou významných obchodních značek. „Velmi 

nás těší, že jsme generálním partnerem sportovního klubu  

s tak úžasnou tradicí, historií, fanouškovskou základnou  

a přístupem, který Sparta má směrem k podpoře mládeže. 

Sparťanská tradice ve výchově mladých hokejistů je dlou-

holetá a má skvělé výsledky. Mnoho Sparťanů reprezentuje 

naši zemi nejen v národním týmu, ale také v proslulých klu-

bem po světě. Výsledky roční spolupráce hodnotíme velmi 

pozitivně a věříme, že se hráčům A-týmu i dorostencům 

bude dařit skvěle i v nadcházející sezoně,“ říká Jaroslaw 

Szczypka, generální ředitel BILLA ČR. 

V pondělí 4. září definitivně stvrdila Sparta podpisem smlou-

vy spolupráci s další významnou nadnárodní společností, jíž 

je Mastercard. „Vítám mezi námi dalšího člena naší sparťan-

ské rodiny. Společnost Mastercard se zařazuje do skupiny 

Hlavní partneři. Jednání o spolupráci probíhala velmi dlouho 

a jsme moc rádi, že si tak významná korporátní společnost 

celosvětového významu vybrala v hokejovém sektoru právě 

Spartu,“ pochvaluje si Petr Bříza. 

„Pro společnost Mastercard je velkou poctou být partne-

rem tak významného evropského sportovního klubu s ob-

rovskou tradicí, jako je HC Sparta Praha. A Mastercard  

v rámci společného partnerství připravuje pro držitele svých 

Sparťanský A-tým vstupuje do nové sezony s několika 

změnami v sestavě i realizačním týmu, jehož velitelem je 

nový sportovní manažer Michal Broš, který se v květnu 

vrátil do Sparty po čtyřech letech. Bývalý kapitán mužstva  

a dlouholetý pilíř sestavy se s novou rolí rychle sžil. V týmu 

se obměnila kompletně brankářská dvojice a novými tvá-

řemi jsou tři obránci a stejný počet útočníků. Mužstvo se 

navíc výrazně omladilo a věkový průměr klesl o dva roky 

na aktuálních 26 let. 

„I z těchto důvodů bude klíčové konsolidovat tým a dob-

ře vstoupit do dlouhodobé části. Bude potřeba mít trpěli-

vost a tvrdě pracovat,“ má jasno Broš. „Nevstupujeme do 

sezony v roli favorita, těmi jsou vzhledem k síle mužstva 

karet zážitky k nezaplacení, jako třeba možnost setkat se  

s oblíbenými hráči nebo zúčastnit se tréninku. Také bychom 

rádi rozšířil akceptaci karet a digitálních plateb v prostředí 

sportu a na stadionech,“ říká Miroslav Lukeš, CEO společ-

nosti Mastercard. 

Péče o stávající partnery a získávání nových jsou napros-

to zásadními aktivitami pro fungování klubu. „Sparta má  

u partnerů kredit za to, jak se jako klub prezentujeme a jak 

fungujeme i ve vztahu vůči nim. A jsem moc rád, že s námi 

partneři zůstávají a navíc přicházejí i noví. Díky tomu nám ke 

kompletnímu zajištění rozpočtu na tuto sezonu chybí už jen 

malý díl,“ tvrdí Petr Bříza.

podle mého názoru Kometa Brno a Hradec Králové. Nic-

méně neznám tým, který by šel do sezony s jiným cílem, 

než že chce vyhrávat a být nejlepší. To samozřejmě platí  

i pro nás,“ dodává čtyřnásobný extraligový mistr. 

Stejnou filosofii zastává i trenér Jiří Kalous. „Dobrý vstup 

do dlouhodobé části je velmi důležitý. Podařilo se nám 

získat kvalitní mladé hráče, na které budeme hodně sázet 

v kombinaci se zkušenými hráči, kteří tu působí již delší 

dobu,“ říká velitel sparťanské střídačky. „Chceme hrát 

především hokej, který bude přinášet výsledky, ale který 

se bude zároveň líbit fanouškům. Důležitým aspektem, na 

který se soustředíme, je herní disciplína a proměňování 

šancí,“ uzavírá Kalous. 
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a jeho image je na nejvyšší úrovni. Z výše uvedených dů-

vodů pro nás tedy spolupráce se Spartou dává velký smysl  

a velmi nás těší.

Jak z vašeho pohledu jednání probíhala a jak jste spoko-

jený s uzavřenou spoluprací?

Jednání byla velice profesionálně vedená, což bylo dáno tím, 

že obě strany měly o partnerství vážný zájem. Musím velice 

ocenit přístup vedení Sparty a tímto i poděkovat, hlavně za je-

jich trpělivost a důvěru, poněvadž na naší straně nebyl schva-

lovací proces úplně z těch nejrychlejších. Ale nakonec se vše 

stihlo před začátkem sezóny, řečeno hokejovou hantýrkou, 

těsně před „úvodním buly“.

Co očekáváte od vztahu Mastercard – HC Sparta Praha?

Pevně věříme, že spolupráce bude oboustranně prospěš-

ná, že spolu budeme ještě úspěšnější a silnější. Jak Master-

card, tak HC Sparta Praha pracují s emocemi, přinášejí lidem 

zážitky a plní lidem přání, to vše chceme propojit a přinést  

v jedinečném balení. Příkladem může být zapojení HC Sparta 

Praha do připravovaného unikátního zážitkového programu 

Priceless Prague, kde budou mít naši zákazníci možnost se 

setkat s oblíbenými hráči, či si s nimi dokonce zatrénovat. Pla-

tební možnosti a spotřebitelské chování na stadionech bude 

zase pohodlnější a inovativnější díky mobilní aplikaci Master-

pass. HC Sparta Praha má početnou a silnou fanouškovskou 

základnu, a věřím, že díky společné spolupráci řady příznivců 

ještě rozšíříme. A to je jen pár příkladů na začátek.

Co je cílem spolupráce se Spartou?

Jednak představení inovací v oblasti placení a jednak na-

bídnutí unikátních zážitků a dalších výhod spojených právě  

s klubem, které bychom nabídli nejen široké fanouškovské 

základně, ale i dalším držitelům karet Mastercard, kteří třeba  

s hokejem teprve začínají nebo po něm pošilhávají.

Jaké jsou důvody této spolupráce?

Kromě výše uvedeného dlouhodobě hledáme, jak naše ino-

vace přiblížit lidem v nových prostředích, kde je hotovost li-

mitující a obtěžující, zajímali jsme se tedy i o sportovní udá-

losti a stadiony. Pro spolupráci nás přesvědčilo nadšení  

a profesionalita zástupců HC Sparta Praha v čele s panem 

Břízou.

Jste sám hokejovým fanouškem?

Hokej pro mě na škále oblíbenosti představuje sport č. 1, 

chvíli jsem jej i hrával, ale zranění rozhodla za mě. Ale stej-

ně jako většinu Čechů samozřejmě hokeji fandím a naprosto 

přirozeně sleduji i naše hráče i v zahraničních ligách, v čele 

s NHL. A to nemluvím pouze za sebe, ale i za ostatní kolegy 

Jak byste v krátkosti představil společnost Mastercard 

fungující v České republice?

Mastercard je globální jedničkou v inteligentních, pohodlných  

a bezpečných platbách. Provozujeme nejrychlejší síť pro 

zpracování plateb, která propojuje spotřebitele, finanční in-

stituce, obchodníky, vlády a podniky celého světa. Cílem 

je, aby placení, ať již platebními kartami, mobily, prsteny či 

náramky bylo pro klienty hlavně rychlé, pohodlné a bezpeč-

né. Na českém trhu jsme lídrem nejen v počtu platebních 

karet, ale i v inovacích. Například náš věrnostní program 

Priceless Specials byl v Česku a na Slovensku uveden 

jako první na světě, úspěšně provozujeme digitální peně-

ženku Masterpass, zavádíme inovativní řešení na platby  

v dopravě. Nyní budeme v Praze spouštět unikátní zážitko-

vý program Priceless Prague, ve kterém nabídneme držite-

lům karet Mastercaard to nejlepší, co se v Praze odehrává  

v kanceláři, kde máme opravdové srdaře – jak hokejisty, tak  

i sparťany.

Jaký máte pohled na hokej a jaká je vaše firemní strategie 

směrem ke sportu obecně?

Mastercard je v mezinárodním měřítku dlouhodobým partnerem 

sportu, ať již jde o hokej, fotbal, golf, baseball, tenis či rugby.  

A v rámci těchto sportů se jako značka koncentrujeme na posky-

tování benefitů v unikátních podobě, skrze exkluzivní zážitky ur-

čené výhradně pro držitele našich karet. Zároveň se samozřejmě 

ve sportu točí poměrně hodně peněz a my se chceme umožnit 

našim zákazníkům stále nové formy pohodlné a bezpeční platby. 

Těšíte se na domácí zápasy Sparty v O2 Aréně? Budete 

pravidelným návštěvníkem?

Určitě, nejen já ale i celý náš tým a především naši klienti už se 

velmi těší. Rovněž splníme i přání mnoha lidem, kterým také 

účast na utkáních umožníme. Pevně věřím, že Sparta bude 

končit sezonu v play off co nejpozději a společně dosáhneme 

na metu nejvyšší.

v oblasti gastronomie, kultury, sportu, a to v unikátní, zážit-

kové podobě. Stručně řečeno – přinášíme lidem to, co po 

nás nejvíce chtějí, a tím je pohodlné a bezpečné placení, a to  

i ve sportovních halách a na stadionech, nebo také jedinečné 

zážitky spojené například se sportem.

Jak vznikla myšlenka zahájit jednání o spolupráci s HC Spar-

ta Praha?

Mastercard je partnerem sportu dlouhodobě, protože obě 

prostředí mají mnoho společného – jsou velice dynamic-

ká, rozhoduje v nich rychlost a přesnost a přinášejí vášeň  

a zážitky. Jak v mezinárodním měřítku, tak i lokálně, se chce-

me vždy spojovat s partnery, kteří patří dlouhodobě k elitě  

a mají i mezinárodní ambice, což Sparta prokázala loni svou 

spanilou jízdou do finále hokejové Ligy mistrů. Hokej rovněž 

tradičně patří mezi jeden z nejoblíbenějších sportů Čechů  

V PONDĚLÍ 4. ZÁŘÍ DOŠLO K FINÁLNÍMU POTVRZENÍ VÝZNAMNÉ SPOLUPRÁCE SPARTY SE SPOLEČ-
NOSTÍ MASTERCARD. PRO MAGAZÍN SPARTA BUSINESS NEWS HOVOŘÍ MARKETINGOVÝ MANAŽER 
TOMÁŠ DOLEŽAL.

SPOLUPRÁCE SE SPARTOU
DÁVÁ VELKÝ SMYSL A VELMI NÁS TĚŠÍ

Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com, 

je jednička v inteligentních, pohodlných a bezpeč-

ných platbách. Provozujeme nejrychlejší síť pro 

zpracování plateb, která propojuje spotřebitele, fi-

nanční instituce, obchodníky, vlády a podniky ve 

více než 210 zemích a teritoriích celého světa. Pro-

dukty a řešení společnosti Mastercard ještě více 

usnadňují, zabezpečují a zefektivňují každodenní 

obchodní činnosti – například nakupování, cesto-

vání, podnikání a hospodaření s financemi. Sleduj-

te nás na Twitteru @MasterCardNews, připojte se  

k diskusi na CashlessPioneers Blog a přihlaste se  

k odběru nejnovějších zpráv v Engagement Bureau.

76



SPOLEČNOST KIKA NÁBYTEK SE V ČERVNU STALA DŮLEŽITÝM PARTNEREM SPARTY, KTERÝ SE ZAŘADIL 
DO SKUPINY GOLD PARTNERS. SLAVNOSTNÍ PODPIS SMLOUVY PROBĚHL ZA PŘÍTOMNOSTI SPARŤAN-
SKÉHO SPORTOVNÍHO MANAŽERA MICHALA BROŠE, NEJPRODUKTIVNĚJŠÍHO EXTRALIGOVÉHO HRÁČE 
LUKÁŠE PECHA A SAMOZŘEJMĚ PETRA BŘÍZY, PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA KLUBU. SPOLEČNOSTI 
KIKA REPREZENTOVAL JEJÍ ŘEDITEL JAKUB STŘEŠTÍK. „ZVAŽOVALI JSME MOŽNOST RŮZNÝCH SPOR-
TOVNÍCH ODVĚTVÍ A KLUBŮ, ALE NAKONEC JSME VYHODNOTILI HC SPARTA PRAHA JAKO NEJIDEÁLNĚJ-
ŠÍHO PARTNERA,“ ŘÍKÁ STŘEŠTÍK.

JAKUB STŘEŠTÍK: SPARTA? NEJIDEÁLNĚJŠÍ PARTNER
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Jak a kdy vznikla prvotní myšlenka stát se jedním z klíčo-

vých partnerů HC Sparta Praha?

Myšlenka na spolupráci s jedním z předních sportovních klubů 

byla ve hře nějakou dobu. Od začátku bylo jasné, že KIKA chce 

být spojena s někým, kdo je ve svém oboru považován za abso-

lutní špičku. Zvažovali jsme různé možnosti, nakonec jsme vy-

hodnotili HC Sparta Praha jako nejideálnějšího partnera. Bohatá 

historie, věrní fanoušci, zaměření na úspěch a tah na branku. 

To všechno se rovná tomu, co na trhu s nábytkem reprezentuje 

KIKA. V neposlední řadě si vedení naší společnosti „sedlo“ i lid-

sky s vedením Sparty. Lidský faktor je nesmírně důležitý ve světě 

businessu i ve světě sportu.

Můžete představit svými slovy vaši společnost?

KIKA původně pochází z Rakouska, v České republice pů-

sobíme 12 let. V současnosti máme v Čechách 12 prodejen  

a plánujeme další rozšíření. Máme rozmanitou škálu zákazníků; 

nabízíme nejširší výběr kvalitního nábytku a bytových doplňků. 

Bez obav mohu říct, že jsme schopni splnit sen o bydlení každé-

mu, kdo navštíví prodejny nebo e-shop KIKA. Nejsme uniformní, 

podporujeme u našich zákazníků vytváření jejich vlastní identi-

ty, domovů jejich života. Nabízíme novinky, snažíme se udávat 

trendy a především nasloucháme zákazníkům. Máme velmi 

zkušený tým prodejců, kteří se často stávají osobními poradci  

v rozličných oblastech zařizování domácnosti.

Jaké byly vaše první pocity po červnovém podpisu smlouvy?

Jsem rád, že jsme si vybrali Spartu a že si Sparta vybrala nás. Za 

touto spoluprací si stojíme na 100 procent. 

Co si od spolupráce s jediným extraligovým klubem v Praze 

slibujete? 

KIKA se vždy snaží o maximální emoční propojení se zákazní-

kem. To je něco, co je blízce spjaté i s fanouškovstvím. Věříme, 

že díky HC Sparta Praha bude značka KIKA ještě více vidět, že 

se o ní bude mluvit, třeba i u fanoušků jiných týmů.

Sparta se spoléhá na podporu více než 120 partnerů a členem 

této skupiny je i několik klíčových společností s dlouhodobou 

smlouvou v čele s generálním partnerem BILLA a dalšími se 

statutem hlavních. Rodina sparťanských partnerů mezi sebe  

v závěru června přijala nového člena, který se zařadil do skupiny 

Gold partners. Je jím renomovaná společnost KIKA NÁBYTEK 

zabývající se prodejem nábytku a bytových doplňků.

„Jsme velmi rádi, že po generálním partnerovi společnosti 

BILLA, s níž jsme uzavřeli dlouhodobou spolupráci loni v září, 

se nám daří pokračovat v získávání nových dlouhodobých part-

nerů. Mohu s potěšením oznámit, že jsme stvrdili podpisem 

smlouvy spolupráci s další významnou celostátní společností 

korporátního charakteru, jíž je KIKA, řadící se v hierarchii našich 

partnerů do skupiny Gold,“ komentoval Petr Bříza, předseda 

představenstva klubu, červnový slavnostní podpis smlouvy. 

„Těšíme se na spolupráci a pevně věříme, že naše společné 

kroky budou doprovázet úspěchy a oboustranná spokojenost.“

Společností KIKA NÁBYTEK je jedním z nejvýznamnějších pro-

dejců nábytku. Původně rakouská společnost otevřela první 

prodejny KIKA v České republice již v roce 2005 a od té doby 

nabízí českým zákazníkům kompletní sortiment nábytku a by-

tových doplňků odpovídající trendům moderního bydlení. KIKA 

provozuje řadu obchodních domů v Rakousku a střední a vý-

chodní Evropě a od podzimu 2013 je součástí mezinárodní sku-

piny Steinhoff, druhého největšího obchodníka s nábytkem na 

světě, a patří tak ve svém oboru k lídrům trhu. 

„Myšlenka na spolupráci s jedním z předních sportovních klu-

bů byla ve hře nějakou dobu. Od začátku bylo jasné, že KIKA 

chce být spojena s někým, kdo je ve svém oboru považován 

za absolutní špičku. Zvažovali jsme různé možnosti, nakonec 

jsme vyhodnotili HC Sparta Praha jako nejideálnějšího partnera,“ 

prohlásil při podpisu smlouvy Jakub Střeštík, ředitel společnosti 

KIKA. 

A proč si tradiční prodejce nábytku vybral právě klub s velkým 

„S“ ve svém znaku? „Bohatá historie, věrní fanoušci, zaměření 

na úspěch a tah na branku. To všechno se rovná tomu, co na 

trhu s nábytkem reprezentuje KIKA. V neposlední řadě si vedení 

naší společnosti ‚sedlo‘ i lidsky s vedením Sparty. Lidský faktor 

je nesmírně důležitý ve světě businessu i ve světě sportu,“ dodal 

Střeštík. 

Sparta tedy v červnu s otevřenou náručí přijala dalšího člena 

do rodiny svých vážených partnerů. „Naše dohoda se společ-

ností KIKA v čele s panem Střeštíkem opět potvrdila sílu značky 

Sparta a její kredibilitu pro celorepublikovou prezentaci našich 

partnerů. Přivádíme do sportu společnosti, které do něj poprvé 

vstupují právě po našem boku. Ukazuje to naši věrohodnost, 

kvalitu propagace a fakt, že spojení se Spartou je záruka kvality. 

O2 arena navíc není jen místem hokejových zážitků, ale i místem, 

kde se snažíme naše partnery obchodně propojovat vzájemně,“ 

uzavřel Petr Bříza.

SPOLEČNOST KIKA NÁBYTEK  
JE OD ČERVNA ČLENEM SKUPINY GOLD PARTNERS

Chcete přiblížit nějaké detaily smlouvy?

Každá smlouva má dvě smluvní strany, které musí být s výsled-

kem jednání spokojené. My jsme a věřím, že i vedení HC Sparta 

Praha. Myslím, že právě to jen ten nejdůležitější detail.

Jaký je váš vztah k hokeji, případně ke Spartě konkrétně?

Sparta je pro mě celoživotní srdeční záležitostí, a to jak na ledě, 

tak na trávníku. Jsem velkým fanouškem Sparty, ale opravdové 

fandovství uznávám a respektuji, i když je nasměrováno k jinému 

klubu. Když je tam srdce, rozumím tomu.

Navštěvujete utkání osobně?

Ano, vždycky se jdu na několik utkání za sezonu podívat.

Plánujete v rámci spolupráce nějaké společné projekty či 

akce?

Domluvili jsme si v rámci spolupráce s HC Sparta Praha zajíma-

vý manévrovací prostor. Jde o projekty či spíš nápady, které ne-

jsou nijak přesně definovány. Prostě jsme se rozhodli, že spolu 

chceme podniknout několik akcí. Myslím, že se zákazníci KIKA 

ani fanoušci HC Sparta Praha nebudou nudit.
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Pod vedením 15 profesionálních sparťanských trenérů ab-

solvovalo více než 100 účastníků a účastnic ve věku do 16 

let tréninkové jednotky na ledě i v tělocvičně doplněné hrami 

v bazénu. „Novinkou byla také účast dětí z dětského domo-

va Litoměřice, které byly zapojeny do celodenního progra-

mu stejně jako všichni ostatní,“ dodává Štětina. Mezi vzác-

né a netradiční hosty se pak zařadila skupinka zahraničních 

dětí, která přijala pozvání na základě účasti Petra Břízy na 

Development Campu IIHF ve Finsku.

Druhá významná událost, s ještě výraznějším mezinárod-

ním ohlasem, se odehrála v srpnu v holešovické Tipsport 

areně, kde se konal již 42. ročník turnaje mladšího dorostu 

pro hráče ročníku 2002 a mladší. Turnaj s názvem BILLA 

Cup pojmenovaný po generálním partnerovi klubu ovládl 

reprezentační výběr Maďarska U16, který ve finále porazil 

německý tým Jungadler Mannheim těsně 1:0. V souboji  

o bronzové medaile otočili hráči německých Eisbären Ber-

lin vývoj střetnutí se Slovanem Bratislava a získali třetí sadu 

medailí. Domácí sparťané obsadili konečné páté místo.Tou první byl v červenci již 11. ročník Letní hokejové školy, 

který se za podpory společnosti BILLA ČR opět uskutečnil 

v Litoměřicích. „I letos jsme měli tři skupiny dětí rozdělené 

podle věku a výkonnosti. Letní hokejová škola tak byla opět 

naplněna a znovu jsme letos dosáhli na magické číslo, měli 

jsme v Litoměřicích přes sto účastníků,“ hodnotí mládežnický 

trenér David Štětina.

BILLA CUP 

A LETNÍ HOKEJOVÁ 
ŠKOLA 2017
SPOLUPRÁCE S GENERÁLNÍM PARTNEREM SPO-
LEČNOSTÍ BILLA ČR JE VELMI VÝRAZNĚ ZAMĚŘE-
NA I NA SPARŤANSKOU MLÁDEŽ. BĚHEM UPLY-
NULÝCH PRÁZDNIN MOHLI HOKEJOVÍ NADŠENCI 
Z ŘAD DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍ MLÁDEŽE ZAŽÍT DVĚ 
VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI.
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BILLA ČR je součástí skupiny REWE International AG. Na českém trhu působí od roku 1990. S obratem ve výši 26 mld. Kč (2016),  

s 215 prodejnami a  více než 6 000 zaměstnanci je BILLA lídrem na trhu supermarketů. Na průměrné prodejní ploše 900 m2 nabízí 

široký výběr produktů známých i privátních značek. Velký důraz je kladen na čerstvý sortiment, jako jsou lahůdky, pečivo, ovoce  

a zelenina, mléčné produkty, maso a chlazené produkty. BILLA se soustředí na podporu českých producentů, proto české potra-

viny tvoří většinu jejího sortimentu. České potraviny jsou také součástí privátních značek řetězce Billa – Vocílka, Naše bio, BILLA 

značka, BILLA Premium, BILLA Easy, Clever, Česká farma, BILLA Regionálně a Today.
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Spolupráce společnosti BILLA ČR a hokejového klubu 

Sparta Praha slaví roční výročí. Jak byste zhodnotil první 

rok této kooperace?

Už když jsme loni v létě s Petrem Břízou finálně diskutovali, 

jak by naše vzájemná spolupráce měla vypadat, okamžitě 

jsme se shodli prakticky na všech základních pilířích naší 

spolupráce. Velmi nás těší, že jsme generálním partnerem 

sportovního klubu s tak úžasnou tradicí, historií, fanouš-

kovskou základnou a přístupem, který Sparta má směrem 

k podpoře mládeže. První rok naší spolupráce hodnotíme 

jako úspěšný.

Co Vám první rok spolupráce přinesl po osobní stránce 

vzhledem k Vašim očekáváním?

Ze spolupráce mám radost. Partnerem Sparty jsme se stali ze-

jména pro její dlouholetou tradici ve výchově mladých talentů 

a přístupu k nim. Investice do budoucnosti příštích generací 

jsou přímo součástí naší firemní vize stejně jako sport a zdra-

vý životní styl. Partnerství s HC Sparta Praha do této strategie 

skvěle zapadá. Česká republika je celosvětově proslulou hoke-

jovou zemí, mnoho sparťanů také reprezentuje naši zemi nejen 

v národním týmu, ale i v proslulých klubech po světě a nám je 

potěšením být součástí tak talentovaného týmu lidí.

Sparta v minulé sezoně nesla prapor českých klubů v Lize 

mistrů, kde došla až do finále. Jak jste její cestu na meziná-

rodním poli prožíval?

Zcela upřímně říkám, že jsem byl velmi příjemně překvapen, 

ostatně jako i řada fanoušků a odborné veřejnosti. Liga mistrů 

je velmi prestižní soutěž a sparťané ukázali, že se v mezinárodní 

konkurenci neztratí. Ba naopak. Vyřadit nejlepší mužstva z tak 

hokejově vyspělých zemí jako je Finsko, Švédsko nebo Švý-

carsko, to je zkrátka obrovský úspěch. Moc jsem Spartě přál 

vítěznou finálovou tečku, což se bohužel nepovedlo, ale i tak 

napsali sparťané krásný hokejový příběh s medailovým koncem 

a zapsali se nesmazatelně do hokejové historie.

Berete vystupování Sparty v této prestižní evropské soutěž 

za kvalitní reklamu společnosti BILLA?

Jde hlavně o renomé, které si buduje klub sám, svým nasaze-

ním, houževnatostí, pílí a odhodlaností dát do všech zápasů ma-

ximum. Síla značky a mezinárodní prestiž po celém hokejovém 

světě jsou pro Spartu velmi důležité.  Úspěch týmu v Lize mistrů 

jsme brali jako historický úspěch pro celý klub a věříme, že to 

není naposled, kdy nás Sparta v mezinárodních soutěžích re-

prezentovala.

Sparta poprvé v novodobé historii pokořila v průměrné 

návštěvnosti domácích utkání hranici osmi tisíc diváků na 

utkání. Co tomu říkáte?

Že je to úžasné číslo. O2 Arena patří k nejlepším multifunkčním 

halám v Evropě a při hokejových utkáních nabízí fanouškům vel-

ký komfort. Není divu, že průměrná návštěvnost narůstá každou 

sezonu. Atmosféra během domácích zápasů Sparty při vypja-

tých bitvách v extralize nebo v Lize mistrů byla vynikající.

Netajíte se faktem, že Vaše podpora směřuje hodně i ke 

sparťanské mládeži. I na této frontě panuje spokojenost?

Rozhodně. Podpora mladých talentů pro nás byla jednou  

z hlavních důvodů, proč jsme se Spartou začali spolupracovat. 

Výchovu mládeže a jejich podporu bereme v rámci naší spolu-

práce za jeden z hlavních pilířů spolupráce. Sparta skrze Nadač-

ní fond HC Sparta podporuje mladé talenty, díky němuž mohou 

hrát hokej i děti ze slabších poměrů. Jde o naší společnou inves-

tici do budoucích generací, které věříme. 

Jste partnery Letní hokejové školy, jméno Vaší společnosti 

nese významný mezinárodní turnaj dorostenců. Co plánuje-

te v tomto ohledu dále?

Jsme hrdí na to, že tak prestižní mezinárodní turnaj nese jméno 

právě naší společnosti. Podpora sparťanské mládeže je pro nás 

do budoucna prioritou. Stejně tak je velmi příjemné sledovat, ja-

kou tradici má sparťanská Letní hokejová škola a kolik dětí se jí 

zúčastňuje.

V prvním rozhovoru pro SBN jste zmínil, že BILLA za posled-

ních 25 let otevřela 205 prodejen, dává práci 6 tisícům lidí  

a realizuje obrat téměř 25 miliard korun. Změnil se za uply-

nulý rok některý z těchto údajů?

Rozhodně změnil, a velmi výrazně. V současné době provozuje-

me celkem 215 supermarketů napříč celou Českou republikou  

a otevíráme stovky nových pracovních pozic. BILLA je dyna-

mickou firmou, které se na českém trhu daří a do budoucna 

má nemalé plány.

Společnost BILLA je vyhlášená tím, že se snaží svůj sor-

timent skládat zejména z tuzemských produktů. Daří se 

Vám rozvíjet plánovanou osvětu ve zlepšování stravování 

v České republice?

Paleta českých výrobků se na pultech supermarketů BILLA 

neustále rozšiřuje. Již dnes dosahují ryze české výrobky 75 

procent našeho celkového sortimentu. To oceňují právě naši 

zákazníci, jejichž základny se neustále rozšiřují, za což jsme 

pochopitelně rádi.

Co jsou obecně hlavní pilíře nabídky supermarketu BILLA 

pro nadcházející období?

I nadále nabídneme našim zákazníkům široký sortiment čers-

tvých a kvalitních produktů, ještě širší sortiment regionálních 

výrobků, specialit a produktů od prvovýrobců a místních do-

davatelů. Kvalita a čerstvost je pro nás prioritou v každém 

období.

Co očekáváte od druhého roku spolupráce vaší firmy s ho-

kejovým klubem Sparta Praha?

Očekávám, že spolupráce se bude nadále vyvíjet pozitivně. 

Naše partnerství s HC Sparta Praha bylo nastaveno na několik 

sezon a věřím, že i s jeho dalším průběhem bude panovat spo-

kojenost. Není to jen o tom, že máme logo na dresech, ledové 

ploše a mantinelech, ale spíše o odpovědnosti, kterou cítíme 

vůči našim budoucím sportovcům.

Co byste popřál sparťanským hráčům, trenérům a fanouš-

kům?

Hráčům bych popřál pevné zdraví, dostatek motivace a co 

nejvíce odehraných zápasů bez zranění. Vedení a trenérům 

spokojenost s výkony hráčů, co nejvíce spokojených fanoušků  

a úspěch v nadcházejícím ročníku extraligy.

ZAČÍNÁ DRUHÝ ROK GENERÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SPOLEČNOSTI BILLA ČR. HC SPARTA PRAHA UZAVŘELA 
S TÍMTO VYHLÁŠENÝM ŘETĚZCEM SUPERMARKETŮ PŘED MINULÝM EXTRALIGOVÝM ROČNÍKEM DLOU-
HODOBOU SPOLUPRÁCI. A HODNOCENÍ UPLYNULÉHO ROKU? OBOUSTRANNĚ POZITIVNÍ! „SPOLUPRÁCE SE 
SPARTOU JE KROK SPRÁVNÝM SMĚREM,“ ŘÍKÁ JAROSLAW SZCZYPKA, GENERÁLNÍ ŘEDITEL BILLA ČR.

SPOLUPRÁCE SE SPARTOU 
JE KROK SPRÁVNÝM SMĚREM!
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ku oficiálního fanshopu HC Sparta Praha, pro ty nejmenší byl 

připraven i skákací hrad. O první přestávce zápasu poté proběh-

lo finále soutěže ve střelbě na přesnost přímo na ledové ploše. 

Do Poděbrad cestovali kromě A-týmu i žáčci 3. třídy, kteří 

o druhé pauze zápasu sehráli miniutkání se stejně starými 

hráči místního klubu HC Poděbrady. A je možné, že sparťa-

né různých věkových kategorií v tomto středočeském měs-

tě nebyli naposledy. „Akce se vydařila, náš poděbradský 

stadion se zaplnil, dá se říct, do posledního místa. Dorazily 

stovky lidí, takže se vše povedlo. Podle prvních náznaků 

vnímám, že bychom mohli do budoucna pokračovat v této 

tradici. Ať už by šlo například o juniory nebo i o nějaký další 

přátelský zápas A-týmu. Byli bychom určitě rádi,“ potvrzuje 

Louda.

Pro toho je hokej srdeční záležitosti, sám v mládežnických 

kategoriích aktivně hrával. „Sám jsem v mladších katego-

riích hokej deset let hrál a je pro mě takovou nostalgií, že 

Sparta hrála utkání právě na zimním stadionu v Poděbra-

dech, kde jsem těch deset aktivních let strávil,“ usmívá se.

I to byl jeden z důvodů, proč jeho společnost Louda Auto 

navázala se sparťanským klubem v říjnu 2017 spolupráci  

a stala se jedním z hlavních partnerů jediného pražského 

extraligového celku. „Klasický sponzoring je vždy o tom, že 

partner musí do vztahu něco přinést. Za nás je to kromě 

finanční podpory i podpora v podobě vozového parku. Jde 

o přibližně dvacet vozů, které Sparta využívá. Jezdí v nich 

převážně realizační tým a zahraniční hráči,“ upřesňuje Pavel 

Louda.

Povedený letní den v Poděbradech uzavřela pozápasová 

autogramiáda kompletního sparťanského týmu, který na-

stoupil do zápasu. Ten sparťané prohráli těsně 1:2 v pro-

dloužení.

Sparťanský den v Poděbradech byl po červnovém Rodinném 

dnu v pobočce Louda Auto v pražském Hloubětíně již druhou 

akcí, kterou tato společnost ve spolupráci s klubem pro spar-

ťanské fanoušky připravila. „Prvotní nápad, aby Sparta sehrála 

utkání na zimním stadionu v Poděbradech, přišel zhruba v polo-

vině minulé sezony 2016/2017. Pobavili jsme se o tom s panem 

Břízou, slovo dalo slovo a já jsem velice rád, že se vše povedlo 

realizovat,“ těší Pavla Loudu, předsedu představenstva společ-

nosti Louda Auto.

A nešlo pouze o samotné utkání, poslední srpnové úterý se toho 

dělo mnohem více. Po cestě na zimní stadion se hráči nejdříve 

zastavili v centrále Louda Auto v Choťánkách, kde si udělali spo-

lečnou fotku se zaměstnanci. „Bylo to velice příjemné, budeme 

na to mít určitě hezkou vzpomínku,“ usmívá se Pavel Louda.

Poté už se sparťanská výprava přesunula na zimní stadion, kde 

probíhal již hodinu před zápasem doprovodný program pro fa-

noušky. Ti si mohli vyzkoušet nejrůznější sportovní hry, soutěžit 

o auto na víkend od Louda Auto a zakoupit si suvenýry ve stán-

SPARŤANSKÝ DEN 
S LOUDA AUTO V PODĚBRADECH
V ÚTERÝ 29. SRPNA SEHRÁLI SPARŤANÉ DO-
MÁCÍ PŘÍPRAVNÝ DUEL S MLADOU BOLESLAVÍ 
NA ZIMNÍM STADIONU V PODĚBRADECH. ZÁPAS 
SE HRÁL POD PATRONACÍ SPOLEČNOSTI LOUDA 
AUTO, JEDNOHO Z HLAVNÍCH PARTNERŮ KLU-
BU, A VE SPOLUPRÁCI S MÍSTNÍM KLUBEM HC 
PODĚBRADY. POTĚŠIL TEDY ZEJMÉNA MIMO-
PRAŽSKÉ FANOUŠKY Z REGIONU. BĚHEM CES-
TY NA UTKÁNÍ SE TÝM ZASTAVIL NA CENTRÁLE 
LOUDA AUTO, SAMOTNÉMU DUELU POTÉ PŘED-
CHÁZEL RODINNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM, PO 
ZÁPASE NÁSLEDOVALA AUTOGRAMIÁDA SPAR-
ŤANSKÉHO A-TÝMU.
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„Obléci tolik lidí do vybraných vzorů není jednoduché, ale 

společnost VAN GRAAF i letos v létě prokázala velkou profe-

sionalitu a ochotu v naší společné aktivitě,“ říká Adam Klavík, 

obchodní zástupce HC Sparta Praha, a poukazuje na tradič-

ní fakt: „Ve společenském oblečení od našeho dlouholetého 

partnera se nebudou prezentovat jen hráči, ale samozřejmě  

i realizační tým a zástupci managementu klubu.“

Sparťanští hokejisté budou jako v předchozích ročnících 

využívat pohodlné oblečení pro příchod na stadion před 

domácími duely, společenské události s partnery a vybra-

né akce s fanoušky. Členové realizačního týmu se ve sty-

lových oblecích objeví na střídačce při koučování zápasů  

a manažeři klubu uvítají eleganci oděvů od společnosti VAN 

GRAAF při jednáních či neformálních setkáních s partnery 

a sponzory.

„Proces výběrů nových outfitů začínáme hned po sezoně 

na přelomu dubna a května,“ konstatuje Klavík ke kooperaci  

s partnerem, jenž se řadí do skupin GOLD Partners. „Cílem je 

aby se hráči, trenéři i všichni členové managementu klubu cítili 

pohodlně a zároveň elegantně. Troufám si říct, že se to opět po-

vedlo, a proto jsme s aktuálním výběrem maximálně spokojeni.“

Součástí spolupráce HC Sparta Praha a společnosti VAN GRA-

AF je i pro následující sezonu tvorba společných promovideí. 

Tím hlavním je tradičně návštěva kompletního sparťanského 

mužstva v obchodním domě na pražském Václavském náměs-

tí. „Je to nedílnou součástí smluvní dohody a i našemu klubu 

stoupá kredit při prezentaci podobných videí,“ má jasno Klavík.

V novém extraligovém ročníku bude pokračovat i projekt  

s názvem VAN GRAAF hokejová střelba, při němž návštěvní-

ci O2 areny mohou získat dárek v podobě oblečení od spar-

ťanského partnera. „A pokud fanoušci navštíví obchodní 

dům na Václavském náměstí, i v této sezoně si budou moci 

zblízka prohlédnout kompletní sparťanskou výstroj a extrali-

gové dresy na figurínách,“ uzavírá obchodní zástupce klubu.

VAN GRAAF OBLÉKL SPARŤANY NA NOVOU SEZONU
ZAČÍNÁ ČTVRTÁ SEZONA V ELEGANCI A ZÁROVEŇ POHODLÍ. SPARŤANÉ VSTUPUJÍ DO NOVÉHO EX-
TRALIGOVÉHO ROČNÍKU OPĚT V OBLEČENÍ OD SPOLEČNOSTI VAN GRAAF, KTERÁ JE VÝHRADNÍM 
DODAVATELEM SPOLEČENSKÝCH OBLEKŮ JEDINÉHO EXTRALIGOVÉHO KLUBU V PRAZE.

Jedním z nových partnerů Sparty se před startem nové extrali-

gové sezony stala i společnost FINEP patřící do skupiny FINEP 

HOLDING, která je, se základním jměním 4 miliardy korun, nej-

větší českou developerskou skupinou v České republice. Tato 

renomovaná developerská společnost se zařadila do skupiny 

VIP Club Partners. „HC Sparta je hrdý český sportovní klub  

s více jak stoletou historií, který za dobu své existence splnil 

nejeden krásný sportovní sen svým fanouškům. A řadu snů ješ-

tě splní,“ říká David Jirušek ze společnosti FINEP CZ. „Historie 

naší české firmy je sice jen dvaadvacetiletá, ale stejně jako spar-

ťanští gladiátoři v ledové aréně i my plníme sny našim klientům. 

A to sny o novém moderním bydlení v Praze. My ve Finepu jsme 

rádi, že jsme splnili sny a přání i řadě fanoušků HC Sparta, kte-

rým se v našich rezidenčních 

projektech skvěle a hezky by-

dlí. Díky, že můžeme být sou-

částí jedné velké fanouškov-

ské rodiny,“ dodává Jirušek.

Až při přerušení extraligového zápasu v O2 areně pohléd-

nete na střídačku a uvidíte sparťanské hráče, jak se občer-

stvují, budou v ruce držet lahve s nápisem ISOSTAR. To je 

totiž další z řady nových partnerů klubu. „Na Spartě jsme  

v minulosti dlouhá léta byli a nyní se po krátké odmlce vra-

címe zpátky,“ říká Petr Čáp, jednatel společnosti. „Znamená 

to pro nás jednak prestiž, čest a také jsme potěšeni, že naše 

produkty budou moci sparťanům pomáhat k lepším výko-

nům. A v poslední řadě, ten nejpádnější důvod je, že naše 

fanouškovská krev a srdce tluče pro Spartu.“

Návrat k osvědčené spolupráci. Tak se dá nazvat staronové 

spojení Sparty se společností INDECO, jež dodává vestavěné 

šatní skříně,  kuchyně a další nábytek na míru. „Spoluprá-

ce Sparta – INDECO je spolupráce lidí, kteří dělají svoji práci 

srdcem a snaží se 

být nejlepší ve svém 

oboru,“ říká David 

Bimka ze společ-

nosti INDECO.

V září loňského roku proběhl v O2 areně podpis spolupráce 

mezi Spartou a společností Hankook Tire, jež se zařadila do 

skupiny GOLD Partners. Rok se s rokem sešel a úspěšná koo-

perace získala budoucnost v podobě prodloužení smlouvy, kte-

rou podepisoval Jeong Seung Ham, jenž se stal novým gene-

rálním ředitelem českého zastoupení v Praze. „Naše společnost 

byla s dosavadní spoluprací velmi spokojena, během minulé 

sezony jsme pozvali do VIP prostor O2 areny řadu obchodních 

partnerů a ve stejném duchu bychom chtěli pokračovat i v nad-

cházejícím ročníku. Moc se těšíme na novou sezonu se Spartou  

a přejeme ji mnoho úspěchů,“ říká Jeong Seung Ham.

VÍTÁME MEZI NAŠIMI 
PARTNERY DEVELOPERSKOU 
SPOLEČNOST FINEP

ISOSTAR DODAVATELEM NÁPOJŮ 
PRO EXTRALIGOVÝ A-TÝM

KONCERN HANKOOK TIRE PRO-
DLOUŽIL SMLOUVU SE SPARTOU

DO SPARTY
SE VRACÍ INDECO
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3. ŘÍJNA OD 18.30 HOD.

29. ZÁŘÍ OD 18.30 HOD.
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