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VÁŽENÍ PARTNEŘI KLUBU,
základní část aktuálního ročníku Tipsport extraligy vrcholí a před námi je klíčová fáze. Ta rozhodne, jak úspěšná bude 

sezona ze sportovního pohledu. Prostřednictvím inovovaného magazínu Sparta business news Vám již od loňského léta 

přinášíme unikátním způsobem zprávy ze života naší společné rodiny - ze života rodiny, jejíž hrdými členy jste i Vy. 

Již před startem ročníku 2017/2018 se nám podařilo prodloužit spolupráci s více než devadesáti procenty z Vás, což je 

neuvěřitelné číslo. Zároveň jsme přivítali skupinu nových partnerů. Celkově společenství partnerů čítá v této sezoně více 

než 120 společností. Z tohoto obchodně-partnerského  pohledu můžeme už nyní prohlásit, že aktuální ročník bude sto-

procentně úspěšný.

V posledním dvojčísle Sparta business news jsme Vám opět nabídli řadu zajímavých novinek a pokračujeme v tomto tren-

du i nyní. Na následujících stránkách se můžete například těšit na zajímavý rozhovor s panem Miroslavem Lukešem, CEO 

společnosti Mastercard, jež je od startu této sezony jedním z hlavních partnerů klubu, či představení dalšího z nových 

partnerů British American Tobacco. Speciální poděkování v tomto vydání Sparta business news patří Cestovní kanceláři 

Alexandria, která je naším SILVER partnerem, a díky ní měl tým možnost odcestovat na soustředění do Kataru.

Rovněž jsme pro Vás připravili řadu fotografií z  devátého ročníku projektu Sparta vzdává hold. Tato tradiční akce na 

podporu složek Integrovaného záchranného systému se opět velmi vydařila a za to patří velký dík i společnostem Česká 

zbrojovka, Sprinkler Group, Hankook Tire a Louda Auto, které se staly speciálními partnery letošního holdu.

V závěru základní části rovněž navazujeme na úspěšné pořádání akcí pro partnery, 

jejich rodiny a přátele. Po posledním domácím utkání základní části se na 

Vás budeme těšit na tradiční after party, která odstartuje ihned po 

skončení utkání v pátek 2. března 2018 v prostorách restaurace 

Lokomotivka v O2 areně.

Děkujeme za Vaši podporu!!!
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ADAM KLAVÍK
obchodní zástupce 

HC Sparta Praha
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VE SPOLUPRÁCI SE SPARTOU CHCEME POKRAČOVAT, 
ŘÍKÁ MIROSLAV LUKEŠ Z MASTERCARD

SPOLEČNOST MASTERCARD PATŘÍ OD ZAČÁTKU TÉTO SEZONY MEZI HLAVNÍ PARTNERY HC SPARTA PRAHA. UPLYNULÝCH 
PĚT MĚSÍCŮ UKÁZALO, ŽE SE JEDNÁ O KOOPERACI VELMI ÚSPĚŠNOU A ROVNĚŽ BOHATOU NA ZÁŽITKY. PRÁVĚ TY JSOU 
TOTIŽ HLAVNÍM PILÍŘEM V PROJEKTU MASTERCARD PRICELESS PRAGUE, JENŽ UŽ NABÍDNUL I NĚKOLIK SPARŤANSKÝCH 
DÍLŮ. „SPOUSTA FANOUŠKŮ NEMŮŽE UVĚŘIT, ŽE JE NĚCO TAKOVÉHO REÁLNĚ MOŽNÉ POŘÍDIT. CHCEME VE SPOLUPRÁCI 
POKRAČOVAT, PROTOŽE JI OCEŇUJÍ NAŠI KLIENTI I DRŽITELÉ KARET A PROTOŽE VIDÍME DALŠÍ POTENCIÁL V NABÍZENÍ ZÁ-
ŽITKŮ K NEZAPLACENÍ SE SPARTOU,“ ŘÍKÁ SPOKOJENĚ MIROSLAV LUKEŠ, CEO SPOLEČNOSTI MASTERCARD, V OBSÁHLÉM 
ROZHOVORU PRO SPARTA BUSINESS NEWS.

Na začátku této sezony se společnost Mastercard sta-

la novým hlavním partnerem Sparty. Jak jste s dosa-

vadní spoluprací spokojeni z korporátního hlediska?

Hokej je u nás fenomén, na který jsou Češi právem hrdí. 

A fenoménem je také Sparta, bezesporu nejrespektovaněj-

ší hokejový klub s nejdelší tradicí u nás. Jsme rádi, že mů-

žeme podpořit obě tyto tradice. Partnerství se Spartou nás 

těší a funguje. Jednak jsme fanouškům Sparty a držitelům 

karet Mastercard umožnili mnoho zajímavých zážitků k ne-

zaplacení a jednak nás za partnerství chválí mnoho našich 

klientů z řad bank nebo technologických společností. Mas-

tercard je trochu specifická firma. Na jednu stranu máme 

silnou obchodní orientaci na výsledky, ale na druhé straně 

nám jde o  rozvoj trhu a  prostředí, ve kterém operujeme, 

a  k  tomu máme možnost nastavit parametry platebního 

systému i propozici produktu pro držitele karet. A protože 

značku Mastercard už všichni v Česku znají, jde nám o to, 

aby toto povědomí bylo spojené i s pozitivním vnímáním. 

Jak přesně to myslíte?

Že z tohoto důvodu nepřibyla jen loga na ramenech dresů, 

ale také program zážitků a  zprostředkováváme špičkový 

hokej i pro naše klienty a technologické partnery. A samo-

zřejmě chceme, aby se pozitivní vnímání značky promítlo 

i  do každodenního placení kartami Mastercard, které je 

rychlé, bezpečné a pohodlné.  

Jaký je Váš ryze osobní pohled na spolupráci?

Mě velmi těší, že se daří spojit příjemné s užitečným. Pra-

covní den je omezený a o to příjemnější je potkat se s klien-

ty a kolegy z financí a technologií v O2 areně a probrat pra-

covní i nepracovní záležitosti. A především si užít špičkový 

hokej, obzvláště v aréně, která patří k nejlepším v Evropě. 

Velmi oceňuji profesionalitu i  přátelskost sparťanského 

týmu, počínaje Petrem Břízou. Velký dík ale také patří Patri-

cii Ferdusové a Adamu Klavíkovi. Mně osobně splnila Spar-

ta několik přání a překvapení. A vylepšila i krásné Vánoce, 

které prakticky začaly nádherným utkáním s Kometou ve 

vyprodané O2 areně. Pak jsem se svými syny pravidelně 

hrál stolní hokej a mimo Prahu v televizi sledovali Jarůškův 

hattrick a Samiho nulu s tygry a další dobré zápasy.

Spolupráce se Spartou obnáší i zážitky v rámci Vašeho 

projektu Priceless Prague, ať je to možnost zatrénovat 

si s  týmem, zažít utkání jako VIP host či účastnit se 

výjezdu Sparty na venkovní utkání v Norimberku. Jak 

zmíněné zážitky hodnotíte?

Stále zaznamenáváme pozitivní ohlasy nadšených fanouš-

ků, kteří se podívali na svůj oblíbený klub z nového pohle-

du. Z  vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že jinak vypadá 

extraligový hokej z tribuny a jinak u plexiskla mezi střídač-

kami. Ta tsunami emocí a energie, ta neúprosná rychlost 

hokeje, kde jde o každý okamžik, se skutečně musí zažít 

na vlastní kůži a je to zážitek k nezaplacení.

Jaký byl o tyto zážitky se Spartou zájem?

Mimořádný. Zážitky se Spartou mizí jako první a jsou velmi 

rychle vyprodané. Proto všem doporučuji, aby na www.pri-

celess.com/prague neváhali a pořídili si zážitek, dokud je 

k dispozici. A přestože běží během zápasu nemálo reklam 

na Mastercard a zážitky k nezaplcení, tak spousta fanouš-

ků stále nemůže uvěřit, že je něco takového reálně možné 

pořídit.

Je právě Priceless Prague cestou, kterou se chce 

Mastercard ubírat v  rámci spolupráce se sportovním 

klubem?

Určitě ano. Nechci, aby partnerství bylo o  vylepení loga 

na mantinelu, ale aby přinášelo něco i fanouškům a klubu. 

A zážitky tento požadavek naplňují. Věřím, že se nám po-

daří v příští sezóně vymyslet i dostupnější zážitky pro větší 

počet fanoušků. #
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Pravidelně se osobně a spolu s kolegy účastníte do-

mácích zápasů v O2 areně, během nichž využíváte VIP 

klubová sedadla pro Vaše partnery z bankovního sek-

toru. Byl to jeden z cílů spolupráce, který se Vám daří 

naplňovat?

Ano. Já osobně se ve financích pohybuji už téměř dva-

cet let a přestože to je svět čísel a prezentací, tak většina 

bankéřů jsou příjemní a  inspirující lidé, se kterými máme 

spoustu společných témat. Je příjemné vyklouznout z ob-

leku a formálních schůzek a normálně si popovídat. Zda-

leka ne vždy se bavíme o byznysu, ale samozřejmě vždy 

přijde řeč na hokej.

Máte v plánu nějaké další propojení se Spartou z toho-

to hlediska?

Díky Romanu Kotlánovi, výkonnému řediteli Sdružení pro 

bankovní karty, a  díky vstřícnosti Sparty bude realizová-

na série hokejových zápasů nazvaná trochu ironicky Con-

tactless Hockey Cup. Česko je nejlepší v Evropě i na světě 

v používání bezkontaktních karet, zatímco hokej bez kon-

taktu si lze těžko představit. Název se Romanovi povedl. 

Sám jsem zvědavý, jak se bankéřům podaří přesun z kan-

celářské židle na led a kdo pohár vybojuje. Mezi bankéři 

i ve FinTechu je spousta sportovců a hokejistů a registruje-

me hodně zájemců, některé banky chtějí nasadit celé týmy. 

Plánuje tedy společnost Mastercard spolupracovat 

se Spartou i v následující sezoně?

To je ze strany Sparty obchodně velmi chytrá otázka.

A jaká je tedy odpověď?

Ano, chceme ve spolupráci pokračovat, protože ji oce-

ňují naši klienti i  držitelé karet a  protože vidíme další 

potenciál v  nabízení zážitků k  nezaplacení se Spartou. 

Pokračovat chceme také díky profesionálnímu přístupu 

vedení Sparty. Zároveň by nedávalo smysl rozjet zážitky 

k  nezaplacení jen na jednu sezonu a  zmizet. Takže na 

další ročník se už pomalu začínáme chystat, i když ten 

stávající ještě zdaleka nekončí. V další sezoně bychom 

se také rádi zaměřili na to, aby návštěvníci hokeje poho-

dlně bezhotovostně zaplatili tam, kde je dnes obtěžuje 

fronta… Ale o tom si třeba budeme povídat na podzim, 

zatímco v tuto chvíli týmy Mastercard pracují na vyvinutí 

vhodného řešení.

Ještě několik slov o  Vás, pane Lukeši. Jaký máte vy 

osobně vztah k hokeji a celkově ke sportu?

Přiznávám, že ke sportu získávám vztah spíše přes své syny. 

Pro mě je rekreační sport způsob technické údržby těla 

a osobně jsem nikdy neměl sportovní ambice. Spíš jsem se 

věnoval byznysu, technologiím nebo kultuře. Ale hokej má 

paradoxně spoustu společného třeba s  baletem. Na rela-

tivně krátkou dobu v životě podáváte špičkové výkony a je 

potřeba obrovské nekompromisní nasazení. Přitom je ale 

kariéra omezená věkem, a díky drsným výkonům může bě-

hem sekundy skončit. Možná proto je hokej tak fascinující. 

A podtrhuje fakt, že když chce být člověk v něčem dobrý, 

musí do toho dát maximum a musí vědět, proč to dělá.

V závěru ledna jste se dostal do kontaktu se sparťan-

ským útočníkem Janem Buchtelem. A to vcelku úsměv-

ným způsobem. Můžete popsat, při jaké příležitosti to 

bylo a jak Vaše komunikace probíhala?

Především Jana Buchteleho srdečně zdravím a  jsem rád, 

že za Spartu hraje. A vážím si jeho postoje, kdy po nespra-

vedlivém rozhodnutí pruhovaných nevěsil hlavu a ozval se. 

Když Třinec hrál v Praze, rozhodčí uznali evidentní gól Třin-

ce rukou, zatímco Spartě v  Třinci neuznali branku, která 

evidentně nebyla dosažena kopnutím bruslí, ale jednalo se 

o gól tvrdě vybojovaný. V obou případech mělo rozhodnu-

tí významny vliv na výsledek utkání. Smál jsem se, že po 

utkání Jan Buchtele položil řečnickou otázku, co za klauna 

to sedělo u videa. Přestože respektuji práci rozhodčích, to-

hle byl velmi trefný komentář a myslím si, že by se obecně 

v Česku měly říkat věci více přímo a narovinu. Chyby může 

dělat každý, ale je dobré je pojmenovat a férově řešit. Úsměv 

mě pak přešel, když rozhodčí sice uznali chybu v Třinci, ale 

dali Spartě pokutu za zmíněné vyjádření. Poslal jsem Janu 

Buchtelemu alespoň „náplast na klauny“ jako výraz sympatií 

a podpory, aby se i  nadále nebál férově hodnotit autority. 

Dostalo se mi za to od něj příjemného poděkování SMSkou.

Co byste si vy sám přál a zároveň popřál hráčům a fa-

nouškům v závěru aktuální sezony?

Zisk poháru, jak jinak? Tato sezona je jako horská dráha. 

Sparta odehrála spoustu krásných zápasů a fanoušci se od-

vděčují skvělými gesty; snad nejkrásnější a nejemotivnější 

bylo přivítání Františka Výborného zpátky doma. Takže je 

na čase, aby se štěstí přiklonilo na sparťanskou stranu. Olé!

Priceless Prague. 
Dát přednost výjimečnosti před všedností.
„�Sem�ráda�utíkám�před�shonem�na�Karlově�mostě.�� 
Nikde�nikdo,�bosýma�nohama�běhám�po�břehu�jak�ty�labutě.“ 
 
SLOVY EVY HERZIGOVÉ A OČIMA JANA SAUDKA.

priceless.com/prague

MC_pp_JOE_185x250.indd   1 04.10.17   15:42

6



NEJVÍC NÁM DAL ZABRAT LAVER CUP, 
ALE NÁVŠTĚVNOSTÍ SE MU HOKEJ VYROVNÁ 

KDYŽ SE ŘEKNE O
2
 ARENA, KAŽDÝ SI PŘEDSTAVÍ HOKEJOVOU HALU, ANEBO HVĚZDY SVĚTOVÉHO I DOMÁCÍHO HUDEBNÍHO 

NEBE. POD POKLIČKOU - TEDY SPÍŠE POKLICÍ O PRŮMĚRU VÍCE NEŽ 136 METRŮ - SE VŠAK UKRÝVAJÍ NEJEN MODERNÍ 
TECHNOLOGIE PRO SPORT A ZÁBAVU, ALE I TÝM LIDÍ, KTERÝ SE STARÁ O PROVOZ I PROGRAM. JAROSLAV SVOBODA, 
VEDOUCÍ PROMOTÉRSKÉHO TÝMU O

2
 ARENY, HOVOŘÍ O TOM, JAK TAKOVÝ PROGRAM VZNIKÁ.
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Při pohledu na nabitý programový kalendář je vidět, 

že diváci se nenudí, ale asi ani personál se nezastaví. 

Jaké byly vaše nejnáročnější akce v poslední době?

Nejprve bych upřesnil, že náš zveřejněný program nezahr-

nuje akce, které pořádáme pro soukromé klienty, například 

konference a  korporátní mítinky. To je pak dalších deset 

procent obsazenosti navíc. Vyplývá z toho, že arena jede 

prakticky non-stop a  i několik volných týdnů v  létě sotva 

vystačí na technickou údržbu a investice. Zabrat nám dal 

v posledním půlroce například tenisový Laver Cup. Ne že 

by při něm byla arena výrazně zaplněnější, než při hokeji 

– na atraktivní zápasy Sparty, stejně jako na reprezentaci,  

míváme také plný dům. Ale jednak bylo těch herních bloků 

za tři dny pět – tedy jako by se tu hrálo od pátku do neděle 

pět vyprodaných zápasů. Jednak se jednalo o první roč-

ník zcela nového formátu turnaje nejlepších tenistů světa, 

a  tomu odpovídal seznam požadavků, jaké neměly nikdy 

obdoby. Od designu a marketingu, přes úpravy haly a oko-

lí, až po prodej, bezpečnost a služby, včetně luxusního ca-

teringu pro rekordní počet VIP klientů.

Jak rychle se pak dokážete „přepnout“ na jiný pro-

gram? Třeba právě na hokej nebo koncerty?

My musíme halu umět přestavit doslova přes noc. Samo-

zřejmě u náročných úprav to trvá i dni, vždy je ale na prvním 

místě bezpečnost a  kvalita. Možná i  tyto faktory sehrály 

spolu s  atraktivním programem a  kvalitními službami roli 

v  mezinárodním hodnocení naší areny. Podle přestižního 

časopisu zábavního průmyslu Pollstar jsme se dostali do 

nominace pěti nejlepších světových aren roku 2017.

Jak vlastně sestavujete program?

Jednak je to o pronájmu pořadatelům, kteří se na pořádání 

akcí specializují. Mezi naše hlavní klienty patří právě HC 

Sparta Praha, Česká sportovní nebo Český hokejový svaz. 

V  hudebním průmyslu mohu za všechny jmenovat třeba 

Live Nation CZ. Dále je to o našem vlastním programu, kte-

rý plánujeme a  realizujeme tak, abychom vhodně vyplnili 

volné termíny a poskytli klientům pestrou a atraktivní na-

bídku. Příkladem je právě Laver Cup, který jsme spolupo-

řádali s Českou sportovní a zahraničním promotérem. Mezi 

koncerty z poslední doby v naší režii bych jmenoval Kabá-

ty, kteří vytvořili divácký rekord O2 areny návštěvou přesa-

hující 20 tisíc fanoušků. Ze zahraničních hvězd jsme v po-

sledních letech přivezli třeba Justina Biebera nebo MUSE.

Co bude v areně událostí roku 2018?

Těžko vypíchnout jen něco z palety superkoncertů, které 

se budou konat na jaře, ale už i podzim začíná být našla-

paný velkými jmény. Za všechny bych pro letošek jmenoval 

Metallicu, Imagine Dragons nebo Lenny Kravitze ze zahra-

ničních hudebních pojmů, z  domácích hvězd jsme kvůli 

zájmu diváků museli jít do dvojkoncertů v případě Leoše 

Mareše a kapely Lucie. Doufáme ale, že i sparťanský ho-

kej opět bude v O2 areně jednou z nejžádanějších aktivit.  

Mimořádnou sportovní událostí roku pak bude prosincové 

Global Champions Prague Playoffs, tedy vyřazovací finále 

nejlepších týmů parkurových jezdců světa s rekordní dota-

cí pro vítěze. 

Sparta bude na podzim zahajovat už čtvrtou sezonu 

v O2 areně. Zdomácněla tu?

Samozřejmě, a je to vidět nejen na brandingu všude kolem. 

Na Spartu chodí v extralize rekordní návštěvy, a to včetně 

základní části, a  i  když se třeba momentálně výsledkově 

tolik nedaří. To mluví samo za sebe. Věříme, že se společně 

dobereme v nové sezóně dalších diváckých rekordů.

„ARENA TEĎ JEDE PRAKTICKY 
NON-STOP,“ ŘÍKÁ K NABITÉMU 
PROGRAMU JEDNÉ Z PĚTI NEJ-
VĚTŠÍCH EVROPSKÝCH AREN 
JAROSLAV SVOBODA.
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O2 arena patří k nejmodernějším mul-

tifunkčním arenám a  je s  kapacitou 

až dvacet tisíc míst jednou z pěti nej-

větších v Evropě. Prestižním americ-

kým časopisem Pollstar byla za rok 

2017 nominována jako nejlepší are-

na světa (International Venue of the 

Year). O2 arena je každoročně dějiš-

těm desítek atraktivních sportovních 

a kulturních událostí, ale i privátních 

a korporátních aktivit.

www.billa.cz

PODPORUJEME 
BUDOUCÍ HOKEJOVÉ  

GENERACE

10



SPARTA BUSINESS NEWS 2017/18

NA SPOLUPRÁCI SE SPARTOU SI CENÍM 
PROFESIONALITY A OSOBNÍHO PŘÍSTUPU

RODINA SPARŤANSKÝCH PARTNERŮ SE V ZÁŘÍ MINULÉHO ROKU ROZROSTLA O SPOLEČNOST BRITISH AMERICAN TO-
BACCO, KTERÁ JE PODLE VELIKOSTI PODÍLU NA TRHU DRUHOU NEJVĚTŠÍ TABÁKOVOU SPOLEČNOSTÍ NA SVĚTĚ. PATŘÍ 
DO SKUPINY VIP CLUB PARTNER. „SPOLUPRÁCE SE SPORTOVNÍM KLUBEM HC SPARTA PRAHA SPLŇUJE VŠE, CO BYLO 
HLAVNÍM ZÁMĚREM TOHOTO PROJEKTU A JEŠTĚ O MNOHO VÍCE. OSOBNĚ SI NEJVÍCE CENÍM OBROVSKÉ PROFESIONA-
LITY A ZEJMÉNA OSOBNÍHO PŘÍSTUPU, KTERÝ VÁM DÁVÁ POCIT, ŽE JSTE SOUČÁSTÍ NEJEN PO OBCHODNÍ STRÁNCE, 
ALE JSTE SOUČÁSTÍ CELÉHO TÝMU NA LEDĚ,“ ŘÍKÁ RADIM BOHÁČ, KEY ACCOUNT MANAŽER ČESKÉ POBOČKY TÉTO 
SPOLEČNOSTI, V ROZHOVORU PRO ÚNOROVÉ VYDÁNÍ MAGAZÍNU SPARTA BUSINESS NEWS.

Co je přesnou náplní Vaší práce v rámci české poboč-

ky společnosti British American Tobacco?

V pozici Key Account manažera jsem zodpovědný za ko-

munikaci celkové obchodní politiky s  klíčovými zákazní-

ky. Dále se snažím udržovat a rozvíjet dlouhodobé vztahy 

s  obchodními partnery. Připravuji byznys plány a  vyjed-

návám obchodní podmínky případné spolupráce včetně 

následného plánování prodeje, vyjednávání marketingové 

podpory a dalších podpůrných aktivit.

Z  jakého důvodu jste si pronajali Sport box v O2 are-

ně, který v sezoně 2017/2018 využíváte pro své klienty 

a zaměstnance?

Hlavním důvodem bylo vytvořit novou, zábavnou a  záro-

veň profesionální platformu, která by nám pomohla upevnit 

a  zároveň prohloubit vztahy se současnými a  budoucí-

mi obchodními partnery. 

Jak jste se spoluprací s HC Sparta Praha spokojeni?

Spolupráce se sportovním klubem HC Sparta Praha spl-

ňuje vše, co bylo hlavním záměrem tohoto projektu a ještě 

o mnoho více. Osobně si nejvíce cením obrovské profesionali-

ty a zejména osobního přístupu, který vám dává pocit, že jste 

součástí nejen po obchodní stránce, ale jste součástí celého 

týmu na ledě. Atmosféra, která se na vás přelévá v průběhu 

utkání, je strhující a nechává ve vás, i vašich obchodních part-

nerech, opravdový sportovní zážitek.  

Plánujete pokračovat v další spolupráci s jediným extrali-

govým klubem z Prahy rovněž v následující sezoně?

Samozřejmě bychom velmi rádi navázali na spolupráci se 

Spartou. Věřím, že to naší společnosti přináší obrovskou při-

danou hodnotu oproti naší konkurenci. 

Jaký máte vy osobně vztah ke sportu a konkrétně k ho-

keji?

Sport hraje, hrál a doufám, že bude hrát zásadní roli v mém 

životě. Odmala jsem hrál závodně tenis a shodou okolností za 

Spartu v pražské Stromovce. Velmi rád plavu, běhám a  také 

posiluji. Bohužel zimní sporty byly vždy mimo můj záměr, nic-

méně čím více sleduji hokej, tím více mě baví a díky tomu jsem 

začal i bruslit. (usmívá se)
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O SPOLEČNOSTI 

British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o. – česká 

pobočka nadnárodní tabákové společnosti British Ameri-

can Tobacco plc, podle velikosti podílu na trhu druhé nej-

větší tabákové společnosti na světě.

V České republice působí od roku 1994 a na českém tabáko-

vém trhu zaujímá pevnou pozici. Administrativní centrála spo-

lečnosti má sídlo v Praze. Zaměstnává více než 150 pracovníků 

na plný úvazek a portfolio se zaměřuje na mezinárodní značky 

– Lucky Strike, Rothmans a Viceroy.

Všechny produkty, které prodává, se vyrábějí na území EU a vý-

robní závody jsou v  Německu, Maďarsku, Polsku, Rumunsku 

a Holandsku. Produkty jsou pak dodávány do centrálního skladu 

v Praze, odkud probíhá jejich distribuce po celé České republice.

Společnost působí v jednom z nejvíce liberálních režimů z hle-

diska omezení spotřeby tabáku v rámci celé EU. Kouření je za-

kázáno ve veřejných budovách, v nemocnicích, na zastávkách 

veřejné dopravy, ve vlacích i v letadlech. Regulace v HORECA 

zařízeních nabízí kuřácké nebo nekuřácké prostředí, dle roz-

hodnutí konkrétního HORECA zařízení. Reklama a propagace je 

povolena v místech prodeje a je regulována národní legislativou 

a také samoregulačním nástrojem v podobě Mezinárodních zá-

sad marketingu.

British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o. se daří 

úspěšně stavět na kombinaci vlastního mezinárodního přístu-

pu a zkušeností se schopnostmi a úsilím mladého týmu v Čes-

ké republice. Do budoucna má tato renomovaná společnost 

ambiciózní plány.

HLAVNÍ MILNÍKY SPOLEČNOSTI

1994 

British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o. zaha-

juje činnost, při níž se ve velké míře spoléhá na legální 

přeshraniční obchod

1995

Uvedení značky Lucky Strike na trh

1997

Uvedení značky Pall Mall na trh

1999

Fúze se společností Rothmans

2005

Uvedení značky Viceroy na trh a následný nárůst podílu 

na trhu z 6 % na 13 %

2006

Zaměření na značky Kent a Pall Mall

2008

Fúze se společností Scandinavian Tobacco (STK) vedou-

cí k historicky nejvyššímu podílu na trhu ve výši 21,3 %

2011

Zaměření na značky Lucky Strike, Rothmans a Viceroy

2014

Česká republika zaujímá vedoucí postavení mezi zeměmi 

Středoevropské skupiny (Central Europe Cluster – CEC)
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ZÁKAZNICKÁ KARTA VAN GRAAF
ZÁKAZNICKÁ KARTA VAN GRAAF VÁM PŘINÁŠÍ MNOHO EXKLUZIVNÍCH VÝHOD A SLUŽEB. SOUČASNĚ TAKÉ UŠETŘÍTE. 
PROTOŽE PŘI KAŽDÉM NÁKUPU NASBÍRÁTE MNOHO BODŮ, KTERÉ MŮŽETE UPLATNIT. ZÁKAZNICKOU KARTU DOSTANETE 
VE VAŠEM OBCHODNÍM DOMĚ VAN GRAAF!
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POUKAZ NA UVÍTANOU V HODNOTĚ 300 KČ

K zákaznické kartě VAN GRAAF získáte na uvítanou osobní 

nákupní poukaz v hodnotě 300 Kč – pouze pro odběratele 

Newsletteru VAN GRAAF.

 

PŘEKVAPENÍ K NAROZENINÁM

Pro všechny příjemce newsletteru zákaznické karty VAN 

GRAAF máme osobní překvapení. Proto v žádosti o kartu 

nezapomeňte uvést svou e-mailovou adresu.

 

VÝHODNÉ CENY SE ZÁKAZNICKOU KARTOU VAN 

GRAAF

Z naší pestré palety značek můžete po celý rok u vybra-

ných výrobků využívat individuální nabídky se zvýhodně-

nými cenami. 

 

PŘEDPRODEJE & MIMOŘÁDNÉ AKCE

Využívejte mimořádně výhodné nákupy a  akce dříve než 

ostatní.

 

BEZPLATNÁ APLIKACE VAN GRAAF S  VÝHODAMI 

ZÁKAZNICKÉ KARTY VAN GRAAF

V bezplatné aplikaci pro iPhone a Android pro smartphony 

máte vždy po ruce kartu VAN GRAAF, své exkluzivní výhody 

a poukazy. Více informací na www.vangraaf.com/cz/app.

FASHION EVENTS

Můžete se těšit na osobní pozvánky na vzrušující módní pre-

zentace a na Shopping night. 

 

OSOBNÍ STRÁNKY

Využívejte exkluzivní osobní stránky pro držitele zákaznické 

karty VAN GRAAF na www.vangraaf.com/cz/login pro ještě 

více služeb! Můžete zde například aktualizovat své kontaktní 

údaje nebo zvolit newsletter. Naleznete zde i účtenku od Va-

šeho nákupu. 

 

JEŠTĚ VÍCE VÝHOD

Každou sezonu pro Vás máme připravené reklamní dárky, sou-

těže a mnoho jiných překvapení. Můžete také využívat speciál-

ně prodloužené rezervace. „V životě, podnikání, ale i sportu jsou chvíle, kdy jste nahoře a kdy dole. Oprav-
dové partnerství vydrží i v těch horších časech a lehce tak překonáte všechny 
překážky, které vám život připraví. My jsme hrdými partnery HC Sparta Praha 
už jen proto, jaký kolektiv nadšených a profesionálních lidí Spartu tvoří.“

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA 

LOUDA AUTO A.S.PAVEL LOUDA |
VIDEO: 
SPARŤANÉ SI 
VYZKOUŠELI VĚRNOSTNÍ 
KARTU VAN GRAAF
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PROBĚHL DEVÁTÝ ROČNÍK 
PROJEKTU SPARTA 
VZDÁVÁ HOLD

V ROCE 2009 SE SPARTA PO VZORU ZÁMOŘSKÉ NHL ROZHODLA JAKO ÚPLNĚ PRVNÍ SPORTOVNÍ KLUB V ČESKÉ REPUBLICE 
VĚNOVAT V KAŽDÉ SEZONĚ DVĚ UTKÁNÍ ZA SEBOU TĚM, KTEŘÍ ZA NÁS DENNĚ NASAZUJÍ SVÉ ŽIVOTY - HASIČŮM, ZÁCHRA-
NÁŘŮM, POLICISTŮM A VOJÁKŮM. V TÉTO SEZONĚ NAPSAL PROJEKT SPARTA VZDÁVÁ HOLD JIŽ DEVÁTÉ POKRAČOVANÍ 
A SPOLEČNĚ S KLUBEM SE ROZHODLI POMOCI I PARTNEŘI HC SPARTA PRAHA. PARTNERY SPARTA VZDÁVÁ HOLD 2018 SE 
TAK STALY SPOLEČNOSTI SPRINKLER GROUP, ČESKÁ ZBROJOVKA, HANKOOK TIRE A LOUDA AUTO. POSLEDNÍ JMENOVANÁ 
SPOLEČNOST BYLA ZNOVU I PARTNEREM TURNAJE SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU. LETOŠNÍMU HOL-
DU BYLY VĚNOVÁNY DOMÁCÍ LEDNOVÉ DUELY PROTI VÍTKOVICÍM A PLZNI, KTERÉ SPARŤANÉ ODEHRÁLI VE SPECIÁLNÍCH 
MASKÁČOVÝCH DRESECH. VÝTĚŽEK Z JEJICH NÁSLEDNÉ AUKCE BYL PŘIDÁN K VÝNOSU Z DRAŽBY VÝROČNÍCH DRESŮ 
Z PROSINCE 2017 A SPOLEČNĚ PUTOVAL NA KONTO NADACE POLICISTŮ A HASIČŮ A VOJENSKÉHO FONDU SOLIDARITY.

SPARTA BUSINESS NEWS 2017/18

Nová společnost SPRINKLER GROUP s.r.o. byla založe-

na v  roce 2014 a  je složena z předních technických spe-

cialistů v oboru s  více než dvacetiletou praxí. Zabývá se 

projekcí, výrobou a  vlastní realizací díla stabilních a  po-

lostabilních hasicích zařízení. V neposlední řadě sem pa-

tří i kvalitní a nepostradatelný servis a vlastní oddělení IT. 

Díky bohatým zkušenostem a znalostem, dokáže vždy na-

vrhnout a zrealizovat vodní či pěnový hasicí systém, který 

ochrání vše, co za svůj život člověk vybuduje a má i jinou 

než materiální hodnotu.

Společnost Česká zbrojovka a.s., založená v roce 1936, 

se tradičně řadí k nejvýznamnějším světovým hráčům na 

trhu ručních střelných zbraní pro služební i  civilní účely. 

V uplynulých více než 80 letech Česká zbrojovka a.s. vy-

vinula a vyráběla mnoho slavných modelů. Zmínit zaslouží 

samopaly vz. 58 či vz. 61 Škorpion. Pistole CZ 75 je dodnes 

živou legendou a nadále představuje symbolickou vlajko-

vou loď zbrojní výroby v Uherském Brodě. Aktuální páteří 

nabídky pro ozbrojené a bezpečnostní složky jsou ovšem 

vysoce moderní zbraně CZ nové generace. V případě útoč-

ných pušek se jedná o model CZ BREN 2, vyvinutý pro nej-

náročnější uživatele z řad speciálních jednotek kdekoliv na 

světě. Osvědčenou stálicí je samopal CZ SCORPION EVO 

3. Na poli pistolí pak Česká zbrojovka a.s. přichází s pře-

lomovou novinkou: stiker fired modelem CZ P-10, který ve 

srovnání s konkurencí přináší řadu výrazných zdokonalení.

Společnost Hankook Tire je již druhou sezonu hrdým 

partnerem klubu HC Sparta Praha a zároveň také partne-

rem akce Sparta vzdává hold. „Díky této spolupráci se nám 

již v  loňském roce povedlo podpořit Pražskou záchranou 

službu, a  to poskytnutím více než 230 kusů pneumatik. 

Z  obchodního hlediska se nám během relativně krátké 

doby povedlo vybudovat si na českém trhu s pneumatika-

mi silnou pozici a jsme rádi, že můžeme tímto programem 

posloužit české společnosti a těm, kteří to potřebují nejví-

ce i jiným způsobem,“ říká Jaroslav Třetina ze společnosti 

Hankook Tire.

Společnost Louda Auto a.s. působí na trhu v České re-

publice již od roku 1992. Nyní ji najdete v  Poděbradech, 

Pardubicích, Kolíně, Liberci, Teplicích, Svitavách, Brně, 

Praze a nově také v Ústí nad Labem. Ve značkových au-

tosalonech Vám nabídne služby autorizovaného prodeje 

a  servisu vozů Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Volksw-

agen užitkové vozy, Mazda, Ford, Hyundai, Renault a Da-

cia. Pro každého má Louda Auto také individuální řešení 

operativního leasingu či dlouhodobého pronájmu vozů pod 

značkou Louda Rent. Veškeré další informace najdete na 

jejich webových stránkách www.louda.cz.
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TURNAJ SLOŽEK 
INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU 

OVLÁDLA ARMÁDA

SPARTA BUSINESS NEWS 2017/18

Druhý ročník turnaje složek Integrovaného 
záchranného systému v rámci projektu Spar-
ta vzdává hold ovládli zástupci armády! V prv-
ním semifinále v neděli 21. ledna o přestávce 
domácího utkání proti Vítkovicím porazilo 
Krajské ředitelství policie Plzeňského a Kar-
lovarského kraje Zdravotnickou záchrannou 
službu hl. m. Prahy 1:0. Ve druhém zvítězil 
Reprezentační výběr Armády České repub-
liky nad obhájci prvenství z Hasičského zá-
chranného sboru Ústeckého kraje také 1:0. 

Ve finále se tedy o přestávce nadcházejícího 
duelu v O2 areně proti Plzní střetly týmy po-
licie a armády. Vítězem se díky jediné vstře-
lené brance stal Reprezentační výběr Armá-
dy České republiky. „Byl to pro nás všechny 
nádherný zážitek, navíc jsme celý turnaj vy-
hráli před zraky našeho velitele i pana mini-
stra,“ vyprávěl spokojeně desátník Antonín 
Trejbal. Partnerem turnaje byla opět jako 
před rokem společnost Louda Auto, která 
patří mezi hlavní partnery HC Sparta Praha.

VIDEO Z TURNAJE SLOŽEK IZS

2120
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Potřást si pravicí s hvězdou a předat cenu pro nejlepšího 

hráče utkání měl v úterý 28. prosince možnost Josef Ma-

chala ze společnosti Mastercard. Po utkání 34. kola nej-

vyšší soutěže se takhle potkal tváří v tvář přímo na ledové 

ploše s Richardem Jarůškem.

Dvě domácí lednová utkání byla věnovaná jako každou se-

zonu projektu Sparta vzdává hold. Ten se konal v aktuální 

sezoně již podeváté a ceny nejlepším hráčům po duelu 21. 

ledna proti Vítkovicím předával Martin Šlahar, jednatel spo-

lečnosti Sprinkler Group.

Ocenění nejlepším hráčům zápasu, které vybírají tradičně 

zástupci České televize, předával po domácím úspěšném 

duelu 22. prosince proti Kometě pan Pavel Louda, předseda 

představenstva společnosti Louda Auto, jež patří mezi hlavní 

partnery klubu.

Vítěz soutěže, jež se uskutečnila při domácím extraligovém 

zápase Sparty v neděli 14. ledna proti Pardubicím, si odnesl 

tisícikorunový voucher na nákup zboží v eshopu společnosti 

REJ, s. r. o., řadící se od loňského léta do skupiny SILVER Partner.

O přestávce utkání 39. kola Tipsport extraligy mezi domácí praž-

skou Spartou a Piráty z Chomutova soutěžili o ceny od společ-

nosti Billa, generálního partnera klubu, studenti středních škol. 

Tento zápas patřil jako jeden z mnoha projektu Sparta středním 

školám.

Netradiční přestávkovou soutěž, jež proběhla během domácího 

utkání 45. kola Tipsport extraligy v úterý 30. ledna proti týmu HC 

Kometa Brno, zastřešila společnost KIKA Nábytek, která je od 

této sezony jedním z členů skupiny GOLD Partner. 

O  auto na víkend soutěžili sparťanští fanoušci se spo-

lečností Louda Auto, která je jedním z  hlavních partnerů 

Sparty, o přestávce lednového utkání v O2 areně proti par-

dubickému Dynamu. Vyhlášení se tradičně přímo na ledě 

zúčastnili i maskoti Sparťák a Sparťáček.

Sparťanskou tradicí je pozvání partnerů k vyhlašování nej-

lepších hráčů po domácích utkáních v O2 areně. Po duelu 

45. kola proti brněnské Kometě předával Radim Boháč ze 

společnosti British American Tobacco, jež se řadí do sku-

piny VIP Club Partner.

SPARŤANŠTÍ PARTNEŘI NA ZÁPASECH

SPARTA BUSINESS NEWS 2017/18
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ÚTOČNÍK PETR VRÁNA V APLIKAČNÍM 
CENTRU SPOLEČNOSTI PIKATEC

PIKATEC JE RYZE ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ SPOLEČNOST, KTERÁ S TECHNICKOU UNIVERZITOU V LIBERCI SPOLUPRA-
CUJE NA VÝVOJI NANOTECHNOLOGIÍ NA OCHRANU POVRCHŮ. SAMA ZASTŘEŠUJE VŠE OD VÝVOJE PŘES VÝROBU AŽ 
PO EXPEDICI PRODUKTŮ A VŠECHNY TYTO ČINNOSTI PROBÍHAJÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY. APLIKAČNÍ CENTRUM 
SPOLEČNOSTI PIKATEC, JEŽ PATŘÍ DO SKUPINY SILVER PARTNER, V ČESTLICÍCH NEDALEKO PRAHY NAVŠTÍVIL SE 
SVÝM VOZEM I SPARŤANSKÝ ÚTOČNÍK PETR VRÁNA.

Jak byste představil svůj vůz BMW M5?

Mám tohle auto zhruba pět let a užívám ho velmi často s tím, 

že dost kilometrů najezdím i v zimě, kdy každé auto dostává 

hodně zabrat. Jezdím s ním jak každý den na tréninky a zá-

pasy, tak i v běžném životě mimo cesty na hokej, což zname-

ná, že už toho má opravdu hodně za sebou. Snažím se o něj 

starat a udržovat hlavně v létě mimo sezonu, když je trochu 

víc času. V zimě je ten prostor a hlavně podmínky pro údržbu 

horší, protože by člověk musel jezdit do myčky pomalu každý 

den. I tak jsem se snažil auto po celou dosavadní dobu udržo-

vat, abych z něj měl pořád radost, jako když jsem si ho pořídil.

Můžete popsat stav vozu a zejména karosérie před tím, 

než jste jej předal pracovníkům společnosti Pikatec?

Bylo vidět, že je hodně opotřebované a na několika místech 

i poškrábané – zejména v přední části, na dveřích a v prostoru 

kufru.

A po úpravách, které proběhly?

Když jsem poprvé přišel a uviděl ho, zdálo se mi, že je to jako 

před těma pěti lety a já si to auto jdu poprvé vyzvednout do 

autosalonu.

Co vás zaujalo či dokonce překvapilo nejvíce?

Na první pohled určitě lesk a  odraz světla. Prostě vypadá 

úplně jako nové. Upřímně řečeno jsem si nemyslel, že ještě 

někdy budu mít takový pocit, když se na něj podívám. Jasně, 

když si dám tu práci s umytím a leskem, taky to chvíli vypadá 

jako nové, ale zblízka každý pozná, že to tak není. Navíc ten-

hle pocit vydrží sotva pár dní. Po návštěvě v Pikatecu mám 

úplně jiný pocit.

A co oděrky a škrábance, které byly na voze před tím, než 

jste jej odevzdal do péče odborníků?

Všechny zmizely. Kolem blatníků, na dveřích i na dalších 

místech už nejsou vidět. Většina nebyla extra hlubokých, 

spíše to vypadalo na škrábance od klíčů, náramků a tak po-

dobně. A to se podařilo odstranit stejně jako plno drobných 

oděrek na přední masce a kapotě od kamínků.

Jak byste tedy svou návštěvu v aplikačním centru spo-

lečnosti Pikatec zhodnotil?

Všechno proběhlo perfektně od prvního kontaktu až po úžas-

ný pocit při pohledu na hotový vůz. Zástupce společnosti Pi-

katec moje auto vyzvedl jeden den ráno na zimáku a druhý 

den odpoledne jsem si přijel pro auto, které vypadá jako nové. 

Po aplikaci speciálních látek a technologií vypadá auto skvě-

le, nebojím se opravdu říct, že je jako když jsem ho před pěti 

lety přebíral.

Společnost Pikatec se zabývá ochranou 

povrchu pomocí nanotechnologií. Politu-

ry Pikatec dokonale povrch vyhladí a vy-

tvoří na něm odolný keramicko-titanový 

štít, který automobil chrání a to jak lak a 

skla, tak i kola. U pana Petra Vrány, který 

nás navštívil, jsme v prvním kroku museli 

zrenovovat lak na jeho vozidle. Byla zde 

celá řada škrábanců, ovšem díky našemu 

zásahu se valnou většinu z nich podařilo 

odstranit. Takto připravený lak se násled-

ně uzavřel naší speciální nanotechnolo-

gií, jež ho chrání proti vnějším vlivům a 

zároveň zvýrazňuje lesk a hloubku laku. 

Díky tomu, že povrch je dokonale vyhla-

zený, se automobil výrazně méně špiní. 
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V  předvánočním čase pamatuje Sparta na všechny děti, 

které nemohou strávit nejkrásnější svátky v  roce se svou 

rodinou. Tradičně je proto v období vánočních svátků na 

Spartě odehráno extraligové utkání, které je ve spolupráci 

s nadací Srdce na dlani, s níž klub dlouhodobě spolupra-

cuje, věnované dětem z  dětských domovů. Ty si mohou 

užít zápas, prohlédnout si arenu i zázemí týmu a domů si 

kromě skvělých zážitků odváží také dárky od sparťanských 

fanoušků a partnerů. V této sezoně se jednalo o utkání 22. 

prosince proti Kometě Brno.

I v průběhu sezony dochází k uzavírání nových partnerství či 

prodlužování těch stávajících. Příkladem druhé z těchto ak-

tivit je nová spolupráce Sparty se společností HECKL, která 

se specializovala na dodávku inženýrských sítí a  postupně 

rozšířila sortiment o vnitřní instalace, prodej obkladů a dlažeb 

a výrobu poklopů a zemních souprav. „Jedná se o prodlou-

žení spolupráce o další dvě sezony s navýšením,“ vysvětluje 

Adam Klavík, obchodní zástupce HC Sparta Praha. Ryze čes-

ká rodinná firma působící na trhu již od roku 1993 se posouvá 

do kategorie GOLD Partner.

Sparta hlásí oživení osvědčeného partnerství. Po několikamě-

síční přestávce se znovu dohodla na kooperaci se společ-

ností AMC Networks Central Europe, která v České republice 

provozuje stanice Sport 1 a Sport 2. „Na těchto kanálech má 

velký vysílací prostor hokej v  čele s  Ligou mistrů, které se 

Sparta úspěšně zúčastnila v  předchozích sezonách. Stani-

ce má z těchto důvodů vysokou sledovanost u hokejového 

publika, což je pro nás samozřejmě ideální,“ vysvětluje Jan 

Koukol, obchodní zástupce HC Sparta Praha.

Společnost Bitters, která se řadí mezi partnery HC Sparta 

Praha, se již prezentovala během tří domácích utkání základní 

části Tipspost extraligy. Energetický dárek již fanoušci získali 

při obou zápasech s Kometou Brno a při střetnutí s Hradcem 

Králové v  polovině ledna. V  průběhu utkání rozdávaly hos-

tesky energetické bonbony, po jejich skončení před O2 are-

nou energetické žvýkačky Ultimate Power Gum. Sparťanští 

fanoušci se mohou těšit na dárky od Bitters ještě při posled-

ním domácím zápase v základní části proti Mladé Boleslavi 

v pátek 2. března.

OPĚT PROBĚHL SPARŤANSKÝ 
JEŽÍŠEK

NOVÁ SPOLUPRÁCE SE SPORT TV

BONBONY A ŽVÝKAČKY OD BITTERS

NOVÁ SPOLUPRÁCE SE 
SPOLEČNOSTÍ HECKL
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PARTNERSTVÍ BILLY A SPARTY NESTOJÍ 
NA LOGU NA DRESECH. JDE O SMYSLUPLNÉ 
A INTENZIVNÍ PARTNERSTVÍ
DO AGENDY DANY BRATÁNKOVÉ, MANAŽERKY KORPORÁTNÍ KOMUNIKACE A TISKOVÉ MLUVČÍ SPOLEČNOS-
TI BILLA, SPADÁ MIMO JINÉ I EXTERNÍ A INTERNÍ KOMUNIKACE SPOJENÁ S GENERÁLNÍM PARTNERSTVÍM 
S HC SPARTA PRAHA. JAK DOSAVADNÍ PRŮBĚH HODNOTÍ, JSME SE ZEPTALI PRÁVĚ JÍ.

4

„Partnerství se Spartou je velmi intenzivní a smysluplné a nestojí jen na logu 
BILLY na dresech Sparty, ale skýtá velké množství aktivit, které společně re-
alizujeme. Dosavadní spolupráci hodnotím velmi pozitivně, a to nejen sama za 
sebe, ale i z ohlasů zaměstnanců naší společnosti.“

MANAŽERKA KORPORÁTNÍ 
KOMUNIKACE A TISKOVÁ 
MLUVČÍDANA BRATÁNKOVÁ |
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Koho zajímá, co obnáší práce hokejisty, a chce se seznámit 

se zástupci hokejového klubu HC Sparta Praha a Českého 

svazu ledního hokeje, ten si předposlední únorový víkend 

naplánoval návštěvu Galerie Harfa, kde hned na čtyřech mís-

tech na fanoušky hokeje čekal neuvěřitelně nabitý sportovní 

program.

Ten odstartoval ve 13 hodin jak v sobotu, tak v neděli a pro-

bíhal podle časového harmonogramu na venkovním kluzišti, 

u prodejny H&M, u Info stánku a v Síni slávy ledního hokeje. 

V průběhu obou dnů se rodiče i jejich ratolesti mimo jiné pro-

střednictvím hokejových rozhodčích, profesionálních hráčů 

i hokejových trenérů dozvěděli, jaké radosti a povinnosti pro-

vází povolání hokejisty.

Návštěvníci mohli zhlédnout exhibiční hokejové utkání a hned 

dvakrát v jednom dni si na venkovní ledové ploše na vlastní kůži 

a zcela zdarma vyzkoušeli hokejový trénink pod vedením profe-

sionálů. V rámci rozhovorů s vybranými hosty se mohli na ledové 

ploše zúčastnit také náborových tréninků se zkušebními testy.

Fanoušky hokeje potěšila rovněž autogramiáda s  vybranými 

sparťanskými hráči, nafukovací hřiště u hlavního vstupu, střelba 

na branku, Stiga hokej či stánky s upomínkovými předměty HC 

Sparta Praha. K vidění byla i náborová videa, vítězné poháry či 

hokejové výstroje a dresy. Děti a jejich rodiče si užili bohatě nabi-

tý doprovodný program plný her a soutěží o lákavé ceny jako byl 

například dres národního týmu, vstupenky na zápas HC Sparta 

Praha nebo nákupní poukázky do Galerie Harfa.

GALERIE HARFA: ČÍM CHCI BÝT? HOKEJISTOU!
O VÍKENDU 17. A 18. ÚNORA 2018 NABÍDLA GALERIE HARFA SVÝM NÁVŠTĚVNÍKŮM LETOŠNÍ PRVNÍ DÍL 
OBLÍBENÉHO EDUKATIVNÍHO SERIÁLU „ČÍM BUDU?“. PRO DĚTI I JEJICH RODIČE SI TENTOKRÁT POŘA-
DATELÉ VE SPOLUPRÁCI S HC SPARTA PRAHA A ČESKÝM SVAZEM LEDNÍHO HOKEJE PŘIPRAVILI ZÁBAV-
NĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM S HOKEJOVÝM TÉMATEM. NECHYBĚLA ANI AUTOGRAMIÁDA SPARŤANSKÝCH 
HRÁČŮ A NÁBOROVÁ AKCE KLUBOVÉ MLÁDEŽE. TENTO VÍKEND TAK NAVÁZAL NA PŘEDCHOZÍ ÚSPĚŠNÉ 
AKCE, KTERÉ KLUB DLOUHODOBĚ POŘÁDÁ VE SPOLUPRÁCI S GALERIÍ HARFA, JEŽ SE ŘADÍ DO SKUPINY 
SPARŤANSKÝCH PARTNERŮ GOLD PARTNER.
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Hned v pondělí časně ráno po utkání v Liberci sparťanská 

výprava bez šesti olympioniků odcestovala z  pražského 

letiště na pětidenní soustředění do katarského Dauhá, kde 

hráči absolvovali kondiční tréninky na suchu v  ideálních 

podmínkách, které využívala v  nedávné době například 

česká fotbalová reprezentace. 

„Díky společnosti CK Alexandria, která je naším váženým part-

nerem, měl tým možnost odcestovat na soustředění do Kataru. 

Za to patří této renomované cestovní kanceláři velké poděková-

ní,“ říká Adam Klavík, obchodní zástupce HC Sparta Praha. Hráči 

absolvovali na zahraničním soustředění důležité kondiční dávky 

na suchu, na které navázali po návratu zpět do Prahy dvoufázo-

vými tréninky na ledě. 
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SOUSTŘEDĚNÍ V KATARU S CESTOVNÍ 
KANCELÁŘÍ ALEXANDRIA

START OLYMPIJSKÉ PŘESTÁVKY, KTERÁ V ÚNORU NA TŘI TÝDNY PŘERUŠILA TIPSPORT EXTRALIGU, 
STRÁVILI SPARŤANŠTÍ HRÁČI A TRENÉŘI NA SOUSTŘEDĚNÍ V KATARU. DO EXOTICKÉHO PROSTŘEDÍ OD-
CESTOVALI DÍKY SPOLUPRÁCI S CK ALEXANDRIA. TATO RENOMOVANÁ SPOLEČNOST PATŘÍ DO SKUPINY 
SILVER PARTNER.
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