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VÁŽENÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI, 
VÁŽENÍ SPARŤANÉ,
nervozita, napětí, radost, odhodlání, bojovnost a hr-
dost. To je jistě jen úzký výčet pocitů, které se nám 
sparťanům na začátku nové extraligové sezony honí 
hlavou. A není se čemu divit, jen málokterý klub vyvolá-
vá tak vysoká očekávání a navazuje na tolik úspěšnou 
historii. Sparta je jen jedna.

V kabině i kancelářích jsme pro úspěch udělali maxi-
mum. Výsledky přípravných zápasů, a především výko-
ny, které v nich výrazně posílený kádr předvedl, jsou 
toho jasným důkazem. Velký optimismus ve mně vyvo-
lávají utkání, která jsme do vítězného konce nedotáh-
li. Nikdy jsme se totiž nezastavili, nikdy jsme nesložili 
zbraně. Právě naopak, vždy jsme bojovali do poslední 
vteřiny. To jsou základy, na nichž se dobře staví.

Stejně jako o poctivou práci v průběhu přípravy se mů-
žeme opřít o klubovou tradici i historické úspěchy. Je 

tomu totiž přesně třicet let, kdy jsme vybojovali první 
titul po sametové revoluci. Úlohu patrona sezony navíc 
přijal pan Viliam Sivek, který v pozici generálního ředi-
tele přivedl náš klub ke dvěma zatím posledním extrali-
govým titulům. Všichni věříme, že nám jeho zkušenosti 
pomohou a budeme opět slavit.

Velkou radost nám dělala celá sparťanská rodina i mimo 
led. Obzvlášť povedený a přínosný byl druhý ročník 
charitativního běhu Sparťanská pětka. Několik stovek 
fanoušků a běžců pomohlo vybrat více než 130 tisíc ko-
run, jež pomohou věrnému sparťanovi Dominikovi, kte-
rý i přes svůj handicap nevynechá jediný zápas. Děkuji, 
že jste akci podpořili i vy.

Jsme rádi, že jsme prodloužili většinu partnerství a zá-
roveň uzavřeli celou řadu nových. Bez vaší podpory by-
chom nemohli mířit k těm nejvyšším metám. 

JUDR. BARBORA SNOPKOVÁ HABEROVÁ
generální manažerka HC Sparta Praha
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SPARTA VSTOUPÍ DO SEZONY
S NOVÝM VEDENÍM I KAPITÁNEM

již silného týmu potřebnou kreativitu a hlavně stabilitu,“ 
doplnila generální manažerka. 

Roli patrona sezony přijal pan Viliam Sivek, velký ob-
líbenec fanoušků a někdejší generální ředitel Spar-
ty, který zvedl klub ze dna a v sezonách 2005/2006  
a 2006/2007 s ním vybojoval titul. „Sparta na mě půso-
bí velice silně, odhodlaně a bojovně. Cítím, že kabina, 
management i fanoušci jsou zpátky na jedné lodi. Spo-
lečně budeme nezastavitelní,“ věří nový patron sezony 
Viliam Sivek.

„Jsme Sparta, jeden z nejtradičnějších hokejových klu-
bů v Evropě. Značka, která vyvolává obavy a vzbuzuje 
emoce. Každý tým se proti nám chce vytáhnout. To nás 
ale nezastaví. Patříme do čela tabulky a nebojíme se to 
říct jasně a nahlas. Chceme bojovat o titul a děláme pro 
to maximum,“ prohlásila nová generální manažerka Bar-
bora Snopková Haberová. 

„Povedlo se nám přivést několik lídrů, které si před se-
zonou přál trenér Uwe Krupp. Rozdíloví hráči jako Mi-
chal Řepík, Marek Kvapil či Adam Polášek přinesou do 

Po úspěšné přípravě, ve které jsme porazili všechny 
české soupeře, finské KooKoo, německého mistra  
z Mannheimu a navíc svedli vyrovnané bitvy s TOP 
evropskými celky, vstupuje do sezony s optimismem 
i trenér Uwe Krupp. „Přivítal jsem v kádru několik ta-
lentovaných a kvalitních hráčů. Na nás teď je, aby-
chom ukázali, že jsou pro Spartu ti praví,“ pochvaluje 
si. „Nově příchozího Michala Řepíka jsme se rozhodli 
zvolit kapitánem. Je to stabilní člen české reprezen-
tace, sparťanský odchovanec, a především přirozený 
lídr kabiny,“ prozradil Uwe Krupp. 

Spokojený je na začátku sezony i sportovní manage-
ment. „Spolu s Jardou Hlinkou se snažíme být co nej-
více v kontaktu s Uwem i celou kabinou. Věříme, že 
pohodová a rovná atmosféra ponese ovoce,“ uvedl 
nový sportovní ředitel a nejlepší střelec sparťanské 
historie Petr Ton. Ten se znovu potkal se svým hoke-
jovým parťákem Hlinkou, nejproduktivnějším hráčem  

v historii klubu. „Potřebujeme zvládnout hlavně nabi-
tý start sezony, kdy hrajeme z prvních devíti zápasů 
jen dva doma. To pro nás bude klíčové. Chceme se 
hned od začátku sezony držet na nejvyšších místech 
tabulky,“ dodal Ton. 

Novinky na fanoušky čekají i mimo led. „Pro fanouš-
ky jsme připravili celou řadu překvapení. Ať už jde 
o kampaň NEZASTAVÍŠ, nové intro, na kterém jsme 
spolupracovali se známým rapperem Marpem, chys-
tané aktivity v rámci našeho Nadačního fondu HC 
Sparta Praha, nebo klasické stálice, jako Sparta 
vzdává hold, Sparťanská krev či charitativní závod 
Sparťanská pětka,“ připomíná nový člen předsta-
venstva Vít Šubert. „Už první zápas s Plzní 12. září 
bude skvělá show. Věřím, že si na zápasy Sparty 
najde cestu ještě více fanoušků než loni a společ-
ně naplníme podstatu nové kampaně NEZASTAVÍŠ,“ 
dodává Šubert. 

GENERÁLNÍM PARTNEREM ZŮSTÁVÁ UŽ ČTVRTOU SEZONU SPOLEČNOST BILLA ČR. 

DO NADCHÁZEJÍCÍ SEZONY TIPSPORT EXTRALIGY VSTUPUJEME S TĚMI NEJVYŠŠÍMI CÍLI A HODLÁME 
NAPLNIT HLAVNÍ MYŠLENKU NOVÉ KLUBOVÉ K AMPANĚ NEZASTAVÍŠ. VÝRAZNĚ POSÍLENÝ K ÁDR NOVĚ 
POVEDE JAKO K APITÁN MICHAL ŘEPÍK. NOVINKY OZNÁMILO NOVÉ VEDENÍ NA TISKOVÉ KONFERENCI  
V OBNOVENÝCH PROSTORÁCH RESTAURACE LOKOMOTIVK A V DOMÁCÍ O2 ARENĚ.
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BILLA SE STARTEM HOKEJOVÉ EXTRALIGY 
NASAZUJE NOVÝ SPOT PODPORUJÍCÍ MLÁDEŽ

prvním domácím zápase sezony 2019/2020, ve kterém 
se Sparta utká s Plzní a odstartuje boj za mistrovským 
titulem.

Nový reklamní spot byl vytvářen v přímé spolupráci  
s mladými hokejisty pražské Sparty a hlavní role byla 
svěřena hráči druhé třídy, Matyášovi Sorianovi, který se 
svojí rodinou a spoluhráči hrají ústřední postavy celého 
příběhu. 

V průběhu natáčení nám maminka mladého usměva-
vého Matyáše, Monika Sorianová, poskytla krátký roz-
hovor.

Společnost BILLA podepsala v průběhu jara partnerství 
s hokejovou Spartou na další hokejovou sezonu. Před 
začátkem hokejové extraligy, kdy se hráči A-týmu inten-
zivně připravovali a sbírali energii do bojů o cenné body, 
se spolupráce obou partnerů koncentrovala na podpo-
ru mládeže a rozvoj budoucích hokejových generací. 
BILLA tak již po čtvrté podpořila Letní hokejovou školu 
v Litoměřicích nebo srpnový BILLA Cup, ve kterém se 
sparťanský dorost umístil na skvělém třetím místě.

Význam podpory mládeže umocní jednička na poli ma-
loobchodních řetězců v nadcházející sezoně nasazením 
nového reklamního spotu. Jeho premiéra proběhne na 

Váš syn Matyáš hraje hlavní roli v novém spotu společ-
nosti BILLA. Má nějaké herecké zkušenosti nebo jak 
se k této roli dostal? 
Pro Matyáše to byla úplně nová zkušenost. V minu-
lém roce si jej BILLA vybrala pro nafocení imagových 
materiálů s hráči sparťanského A-týmu,  ale jinak je  
v reklamním světě prakticky nováčkem. Na casting byl 
přizván právě na základě pozitivních zkušeností z fo-
cení a po absolvování dvou kol se mu podařilo vyhrát. 

Matyáš není ale jediný z vaší rodiny, kdo si ve spotu zahrál. 
To je pravda, nakonec jsme si v klipu zahráli celá ro-
dina. I když jsou to opravdu jen mini role a Matyášovi 
tam děláme spíše křoví, jsme rádi, že nás produkce 
oslovila a mohli jsme být Matyášovi při natáčení opo-
rou. Možná i proto to nakonec tak hezky zvládnul. 

Byla jste kvůli Matyášovi při natáčení nervózní? 
Upřímně byla až do poslední klapky. Stejně jako v ho-
keji jsem mu věřila i fandila, ale poprvé v životě jsem 
viděla, jak takové natáčení probíhá a představa, ko-
lika lidem to mohl Matyáš zkazit, mě dost znervóz-
ňovala. A nervózní jsem byla i z vlastního hereckého 
výkonu, i když trénink na dobíhání se svačinou k autu 
před odjezdem do školy, na tréninky nebo zápasy 
mám prakticky denně. 

Příběh reklamního spotu je postaven na životě rodiny 
okolo malého hokejisty před jeho prvním zápasem. 
Vzpomínáte si i na ten Matyášův? 
Nejen na jeho ale i na první zápas jeho staršího bra-
tra Martina, který ve Spartě také už od mala hraje. 
Tím, že jsem se účastnila celého natáčení, tak mi ně-
které scény připomínaly i momenty z našeho vlast-
ního života. 
 
Společnost BILLA v celém spotu ukazuje důležitost 
podpory sportovních začátků dětí. Vnímáte i reálnou 
podporu, která se dostává sparťanské mládeži? 
Ve Spartě máme oba syny, a to co vnímáme nejvíc, 
jsou svačiny pro děti po tréninku. Někomu to může 
připadat jako drobnost, ale v objemu dětí a velikos-
ti celého klubu je to velká podpora. Při turnajích se 
potkávám s „hokejovými maminkami“ z jiných klubů 
a mohu potvrdit, že takový servis samozřejmostí roz-
hodně není. Navíc jsme oba s manželem byli sami ak-
tivní sportovci a cítíme, jak důležitá je pro děti dobrá 
a pravidelná strava včetně doplnění energie hned po 
tréninku. Pro naše kluky jsou produkty z BILLY něco, 
co dobře znají, protože cestou domů v březiněvské 
BILLE pravidelně nakupujeme. Takže jsme tak tro-
chu BILLA rodina byli ještě před natáčením spotu. 
(smích)

Nový reklamní spot budou moci 
zhlédnout návštěvníci O2 areny 

při každém zápasu Sparty, nicméně 
dostane svůj prostor i v onlinu a ve formě 

sponzorských odkazů poběží také v rámci 
živých TV přenosů na ČT Sport nebo O2 TV. 

MLADÝ SPARŤAN V HLAVNÍ ROLI
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Z RODINY SPARŤANSKÝCH PARTNERŮ
KIKA

Do další sezony vstoupí Sparta opět se společnos-
tí KIKA nábytek, která prodloužila s klubem smlouvu  
a nadále zůstává v kategorii GOLD partnerů. „Moc nás 
těší, že se nám podařilo prodloužit smlouvu s takto vý-
znamnou nábytkářskou společností, jako je právě KIKA 
se svými devíti pobočkami, z nichž tři fungují v Praze,“ 
pochvaluje si obchodní zástupce Sparty Jan Koukol.

MYSELF
Myself kancelářská technika také nově podpoří Spar-
tu. Hlavní činností společnosti, která působí na tuzem-
ském trhu již od roku 1995, je prodej, pronájem a servis 
kancelářské techniky. Největší prodejce značky Konica 
Minolta se zařadil do skupiny VIP Club Partner. „Vzhle-
dem k tomu, že se kromě kádru přes léto rozrostl i man-
agement klubu, bude se nám spolupráce se společností 
Myself kvůli kancelářské technice rozhodně hodit,“ těší 
obchodního zástupce Sparty Jana Koukola.

FALCON SECURITY
Falcon Security rozšíří řady sparťanských VIP partnerů. 
Pražská společnost se zabývá nejen bezpečnostními, 
ale také speciálními a pořadatelskými službami, rov-
něž správou pohledávek, monitoringem a PCO, úklidem  
a správou nemovitostí a technickými řešeními. „Jsme 
rádi, že se společnost Falcon Security rozhodla spolu-
pracovat kromě fotbalové Sparty také s námi,“ uvádí Bar-
bora Matusová, obchodní zástupkyně Sparty.  

JRC GAMING
Fanoušci se v další sezoně opět mohou těšit na propo-
jení s elektronickým sportem. Zajistí to spolupráce se 
společností JRC Gaming ve spojení s významným vý-

robcem konzolí, společností Xbox. „Chybět opět nebu-
dou originální druhy interaktivní prezentace, například 
formou social hubu na kostce nad ledem či turnaje na 
konzoli Xbox v předzápasových programech,“ upřesňu-
je obchodní zástupce Sparty Jan Koukol. 

WIA
Společnost WIA je celonárodním poskytovatelem da-
tových, hlasových a internetových služeb. Nově pode-
psala smlouvu se Spartou a stala se tak novým členem 
ve skupině VIP Club Partner. Úspěšně rozšiřuje svou 
působnost akvizicemi infrastruktur lokálních providerů, 
jako například NEXTRA nebo IPEX.

ALAVIS
Rodina partnerů Sparty se rozrostla o společnost Ala-
vis, jež se zabývá hlavně výrobou veterinárních do-
plňků, ale také přípravků kloubní výživy pro vrcholové 
sportovce, kterými bude zásobovat i sparťanský A-tým.

PROCERAM
Společnost ProCeram se stala novým GOLD partnerem 
Sparty. ProCeram se specializuje na obklady, dlažby, 
sanitární techniku a vybavení koupelen. Vzorkovny spo-
lečnosti můžete navštívit v Praze, Plzni, Brně, Karlových 
Varech či Bratislavě. „Těšíme se, že se budeme se zástup-
ci ProCeramu potkávat na našem klubovém patře, kde  
i naši noví partneři mohou najít nové obchodní příležitosti,“ 
říká obchodní zástupce Sparty Radek Mašín. Společnost 
disponuje také vlastním výrobním závodem na úpravy ke-
ramických obkladů a dlažeb či na výrobu kuchyňských  
a barových desek, schodů nebo dekorací na míru.

Společnost BILLA není jen generální partnerem A-tý-
mu Sparty, ale v posledních letech velmi výrazně 
podporuje i sparťanskou mládež. Pro nadcházející 
sezonu jsme se proto v naší komunikaci rozhodli ak-
centovat zejména tuto část partnerství. Jsem ráda, 
že spot, který má toto spojení propagovat je natočen 
formou krásného příběhu, ve kterém se najde každý 

rodič, jehož děti sportují. Podpora budoucích hokejo-
vých generací pro nás neznamená jen být u toho, kdy 
ze sparťanské mládeže vzejde budoucí hráč A-týmu 
či reprezentace, ale především podpora dětí v lásce 
k tomuto krásnému sportu i sportu obecně. Protože 
budoucí hokejové generace mohou být i hokejoví fa-
noušci či celoživotní amatérští hráči.

VYJÁDŘENÍ DANY BRATÁNKOVÉ, MANAŽERKY KORPORÁTNÍ KOMUNIK ACE SPOLEČNOSTI BILLA 
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MERKUR PODPOŘIL 13. ROČNÍK 
LETNÍ HOKEJOVÉ ŠKOLY

ho Smejkala či Martina Dočekala. Jeden odpolední tré-
nink proběhl právě za jejich účasti, kde předali dětem 
své zkušenosti a na závěr se jim i podepsali na kartičky 
či výstroj. 

„Moc jsme si trénink s dětmi užili. Bylo na nich vidět, že 
je sport baví, což je v dnešní době parádní!“ řekl spar-
ťanský obránce Jeremie Blain, jeden ze zúčastněných 
hráčů A-týmu.

Filozofií společnosti Merkur Versicherung je „preven-
ce před uzdravením“, do které koncept Letní hokejové 
školy skvěle zapadá. Všichni sparťanští mládežníci již 
mají se společností Merkur uzavřené výhodné pojištění, 
nejstarší rakouská pojišťovna navíc pomocí zábavných 
aktivit vede děti ke sportu a učí je zdravému životnímu 
stylu.

V letních horkých dnech poskytla litoměřická Kalich 
arena zchlazení pro hokejové talenty, kteří přijeli zdo-
konalovat své umění pod dohledem sparťanských tre-
nérů mládeže, uznávaných odborníků a hráčů A-týmu. 
Partner Sparty Merkur Versicherung jim například 
umožnil potrénovat balanc na přístroji Challenge disk, 
skládajícím se z nestabilní desky napojené na aplikaci 
na tabletu, která zanalyzovala jejich schopnost udržet 
rovnováhu.

Nejoblíbenějším stanovištěm jak dětí, tak dospělých se 
ovšem stal cyklotrenažér, kde si zúčastnění mohli šla-
páním vytvořit osvěžující zdravé smoothie z ovoce a ze-
leniny. Trenažéru neodolali ani hokejisté A-týmu, kteří 
si přijeli s malými nadějemi zatrénovat. Děti se mohly 
po ledě prohánět po boku svých sparťanských hrdinů 
Jeremieho Blaina, Tomáše Pavelky, Roberta Říčky, Jiří-

NOVÁ K AMARÁDSTVÍ, HOKEJOVÉ DOVEDNOSTI, SPOUSTA LEGRACE I EFEKTIVNÍHO TRÉNINKU. TO VŠE 
PŘINESL JIŽ 13. ROČNÍK LETNÍ HOKEJOVÉ ŠKOLY V LITOMĚŘICÍCH! V ČERVENCI SE ZDE OPĚT SEŠEL 
HOJNÝ POČET MALÝCH HOKEJISTŮ A HOKEJISTEK Z RŮZNÝCH KOUTŮ SVĚTA. DÍKY SPOLEČNOSTI MER-
KUR VERSICHERUNG, KTERÁ JE JIŽ DRUHÝM ROKEM JEDNÍM Z HLAVNÍCH PARTNERŮ SPARTY, SI MOHLI 
VYZKOUŠET SPOUSTU ZÁBAVNÝCH AKTIVIT. 
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SPARŤANSKÁ PĚTKA PŘINESLA 
ČTVRT MILIONU FANOUŠKOVI DOMINIKOVI

Program odstartoval už dopoledním závodem studentů, 
kteří si spolu s hokejisty A-týmu zaběhli trať na tři kilo-
metry. Na start závodu se postavilo přes dvě stě žáků 
středních škol. Vrcholem večera byl však hlavní závod 
na pět kilometrů. Několik stovek závodníků si přišlo užít 
příjemný čtvrteční podvečer s nabitým doprovodným 
programem, ale hlavní cíl Sparťanské pětky byl jediný 
– pomoci nemocnému Dominikovi. Ten trpí nejtěžší for-
mou dětské mozkové obrny, kvůli které je trvale upou-
tán na invalidní vozík. 

133 250 KČ
ČÁSTKA VYBRANÁ PRO FANOUŠKA DOMINIKA, 
KTEROU SKUPINA KAPRAIN NAVÍC ZDVOJNÁSO-
BILA NA FINÁLNÍ ČÁSTKU 266 500 KČ, ZA KTE-
ROU SI JIŽ POŘÍDIL NOVÝ ELEKTRICKÝ VOZÍK.

„Je to neuvěřitelná částka. Moc děkujeme všem lidem 
ve Spartě, partnerům akce i samotným běžcům, kteří 
pomohli Dominikovi k novému vozíku. On sám si závod 
moc užil, zejména jeho konec, kdy jej do cíle dovezli 
sparťanští hokejisté,“ děkoval všem zúčastněným Do-
minikův tatínek, který jej doprovází na většinu domá-
cích zápasů. Třiceti tisíci korunami se na celkové část-
ce podílel také A-tým Sparty. „Dominik je náš věrný 
fanoušek, byla pro nás samozřejmost mu jeho věrnost 
alespoň tímto způsobem vrátit,“ usmíval se pokladník 
Lukáš Pech. 

Čtvrteční Sparťanská pětka nebyla pouze o běhání. 
Závodníci si mohli užít občerstvení od generálního 

VÍTĚZOVÉ T ÝMOVÉHO Z ÁVODU
SPARŤANSKÉ PĚTK Y: 

1. PREFA PR AHA A.S  1:52:34

2. MAT TONI FREERUN PR AHA-LETNÁ 1:53:24

3. STIGA    1:54:37

partnera klubu společnosti Billa, která připravila chut-
nou svačinku i zásoby ovoce. O pitný režim závodní-
ků se pro změnu postaraly společnosti Head Drinks  
a Birell. Závodníci i hráči podepisující se na autogrami-
ádě stovkám fanoušků ocenili také točenou zmrzlinu 
od nového partnera, společnosti Daikin, lídra na trhu 
klimatizací, která v horkém počasí všechny přítomné 
zchladila tentokrát tímto způsobem. Volné chvíle si lidé 
mohli užít u stolního Stiga hokeje, střeleckého koutku 
pojišťovny Merkur, ale také při prohlídce nových vozů 
od společnosti Louda Auto či prezentaci firmy Austis. 
Od všech výše zmíněných partnerů dostali nejrychlejší 
běžci hodnotné dary, na milé pozornosti se ale mohli 
těšit úplně všichni účastníci závodu.

NEUVĚŘITELNOU ČÁSTKOU 133 250 KČ POMOHLI ÚČASTNÍCI CHARITATIVNÍHO BĚHU SPARŤAN-
SK Á PĚTK A K NOVÉMU ELEKTRICKÉMU VOZÍKU VELKÉMU FANOUŠKOVI SPARTY DOMINIKU BO-
HUŇOVSKÉMU! MEZI STOVK AMI BĚŽCŮ, KTEŘÍ STARTOVALI NA HRACÍ PLOŠE TIPSPORT ARENY  
A V OBOU ZÁVODECH PROBĚHLI PRAŽSKOU STROMOVKOU, SE NEZTRATILI ANI SPARŤANŠTÍ HOKEJIS-
TÉ. MEZI NIMI SE V OBOU PŘÍPADECH NEJLÉPE BĚŽELO MLADÉMU ÚTOČNÍKOVI TOMÁŠI PŠENIČKOVI. 
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HOKEJOVÝ DEN
V PODĚBRADECH S LOUDA AUTO

Ještě před utkáním se sparťanský autobus spolu s ve-
dením klubu i celým hráčským kádrem zastavil v cen-
trále společnosti Louda Auto v Choťánkách nedaleko 
Poděbrad. Tým se zde vyfotil se všemi zaměstnanci 
společnosti, generální manažerka Barbora Snopková 
Haberová navíc od předsedy představenstva Louda 
Auto Pavla Loudy obdržela klíčky k flotile automobilů 
Škoda, kterou bude klub po celou sezonu opět využívat.
 
Tou dobou už před stadionem v Poděbradech startoval 
doprovodný program zápasového dne. Děti si užívaly 
zábavu v nafukovacím bludišti, nechávaly si malovat 
obrázky na obličej nebo řádily s oběma maskoty Sparty. 
Dospělí zase soutěžili o věcné ceny u stánku společ-
nosti Louda Auto. 

Samotný hokejový zápas nabídl výbornou a emotivní 
podívanou, v níž sparťané stáhli jednogólové manko 
a nakonec porazili Mladou Boleslav 3:1. „Jsem hrozně 

rád, že se tahle akce opakuje už třetím rokem. Atmo-
sféra v hale byla úžasná, byl to trochu venkovský zá-
pas, kde diváci mohli stát přímo za plexisklem a užít si 
bezprostřední kontakt s hokejisty,“ pochvaloval si akci 
Pavel Louda. 

„Spolupráce se Spartou je pro nás o emocích. Sparta 
patří k týmům, které je vyvolávají. Jsme hrdým part-
nerem Sparty, což potvrzujeme i polepem na všech 
vozech, které jsme dali klubu k dispozici. Fandíme za 
každých okolností a věříme, že letos budeme sahat po 
titulu,“ přeje do nové sezony předseda představenstva 
společnosti Louda Auto. 

Po utkání ještě čekaly stovky fanoušků na hráče na při-
pravené autogramiádě. Příznivců přišlo opravdu hodně 
– důkazem budiž, že podpisová akce se protáhla až do 
setmění a hráči si na podpisové karty museli svítit bater-
kami v mobilech. 

JIŽ POTŘETÍ PŘIJELI SPARŤANÉ ODEHRÁT PŘÍPRAVNÝ ZÁPAS DO PODĚBRAD, MĚSTA, KTERÉ JE KROMĚ 
PROSLULÉHO LÁZEŇSTVÍ SPOJENÉ TAKÉ SE SPOLEČNOSTÍ LOUDA AUTO, HLAVNÍM PARTNEREM NAŠE-
HO KLUBU. NEJENŽE SPARŤANÉ VÍCE NEŽ TISÍCOVCE FANOUŠKŮ ROZZÁŘILI ÚSMĚV VÍTĚZSTVÍM 3:1 
NAD MLADOU BOLESLAVÍ, PŘÍZNIVCI SI NAPLNO UŽILI I BOHATÝ DOPLŇKOVÝ PROGRAM. 

VIDEO
Z HOKEJOVÉHO DNE
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BARBOR A SNOPKOVÁ HABEROVÁ:
CHCEME BOJOVAT O TITUL

Jste součástí a vlastně i symbolem něčeho, co by se 
dalo nazvat sparťanským zemětřesením. Jak vnímáte 
svůj start v klubu?
Moc dobře jsem věděla, že naskakuji do rozjetého vla-
ku, který není možné na měsíc dva zastavit a v klidu 
vše do detailu zanalyzovat a naplánovat. Během krátké 
doby se nám ale podařilo sestavit skvělý manažerský 
tým, který pomůže vrátit Spartu tam, kam vždy patřila. 

A kde to podle vás je?
Jsme Sparta. A Sparta je jedním z nejtradičnějších 
klubů. Je to klub, který vyvolává obavy, klub, na který 
se každý náš soupeř speciálně připravuje. Patříme do 
čela tabulky a nejužšího boje o titul. Věřím nám. 

S tím by měli pomoct i Petr Ton a Jaroslav Hlinka, které 
jste si do klubu přivedla. Jak máte rozdělené role?
Jako generální manažer nesu zodpovědnost za kom-
pletní chod, a především za rozvoj klubu. Mám ráda 
dialog s celým managementem i trenérem Kruppem. 
Sbírám názory, které jsou mnohdy velmi odlišné, ale 
vždy musíme dojít ke konsenzu. U Petra s Jardou jde  
o hlavní mužstvo a mládežnický hokej. Finální rozhod-
nutí jsou ale vždy na mně. 

Proč právě duo Ton a Hlinka?
Na Petra jsem dostala doporučení od Vítka Šuberta, 
místopředsedy představenstva, který se ve Spartě po-
hybuje několik let. Petr klub skvěle zná a díky svým 
zkušenostem mu může hodně pomoct. S Jardou je ta 
situace vlastně úplně stejná. A byla to dobrá volba.  
Pro mě je v práci hodně důležitá i lidská stránka a ta je 
u obou perfektní. Hlavní mužstvo tvrdě maká a vztahy 
mezi managementem a kabinou jsou teď opravdu vý-
borné. 

A majitel klubu Karel Pražák? Zasahuje do vedení klu-
bu?
Pan Pražák je skvělý manažer a obchodník, a navíc 
velký hokejový fanda, který sám ještě hokej aktivně 
hraje. Strategický rozvoj klubu s ním rádi konzultuje-
me, zajímá se a chodí teď i na přípravné zápasy.

S kým trávíte v práci nejvíc času?
To asi nedokážu říct. Uvnitř týmu se neustále potká-
vá každý s každým, těžko to nějak seřadit. Ze začátku 
to bylo se sportem, teď s marketingem a pochopitelně 
průběžně s obchodem. Za velmi krátkou dobu musíme 
připravit celou sezonu. Teď jsme v kanceláři od rána 
do večera, ale baví nás to, jsme jeden tým, a tak ten 
čas asi ani nevnímáme.

Posilami jste práci zpříjemnili i Uwemu Kruppovi. Je  
s posilami spokojen? A uvažovali jste někdy o hledání 
jiného trenéra?
Rozhodně neuvažovali. Potkali jsme se hned druhý 
den po nástupu do funkce. Uwe je skvělý trenér, velký 
profesionál a vzor v kabině. Věděla jsem to hned, jak 
přišel, po pár větách. Náš klub dovede daleko. O tom 
nepochybuji. Kádr jsme posílili výrazně a sám Uwe by 
jistě potvrdil, že mu to dělá radost. Na výběru hráčů 
se samozřejmě spolupodílel. Máme dohodu, že nové-
ho hráče podepíšu až potom, co mi Petr, Jarda i Uwe 
řeknou, že ano. Vše je o dialogu. Teď bude na Uwem, 
aby s posíleným kádrem předváděl co nejlepší výkony. 
Tréninky a výsledky prvních přípravných zápasů uka-
zují, že jdeme správnou cestou. Kluci na ledě makají  
a fanoušci se výborně baví. Zatím je vše, jak má být,  
a tak to, pevně věřím, i zůstane. 

Na úvod nás čeká křest ohněm s Plzní. K té máte navíc 
sama velmi blízko. Bude pro vás ten zápas něčím spe-
ciální?
Můj dědeček je v Plzni tak trochu legenda, manžel je 
navíc jejich kondiční trenér. Jistě zajímavá kombinace. 
(smích) To utkání bude ale speciální z úplně jiného dů-
vodu. Bude to první soutěžní zápas nové sezony. Prv-
ní, na kterém se budeme podílet. Od května děláme 
všechno pro to, aby to byl první zápas té Sparty, které 
se znovu každý bojí a kterou nikdo nezastaví.

HOKEJ K JEJÍMU ŽIVOTU PATŘÍ STEJNĚ NEODMYSLITELNĚ JAKO ZODPOVĚDNOST SPOJENÁ S V YSO-
K ÝMI MANA ŽERSK ÝMI FUNKCEMI.  I PŘES TO NÁSTUP BARBORY SNOPKOVÉ HABEROVÉ NA POZICI 
GENER ÁLNÍ MANA ŽERK Y A PŘEDSEDK YNĚ PŘEDSTAVENST VA SPART Y V YR A ZIL DECH VĚTŠINĚ VE-
ŘEJNOSTI, A TO NEJEN TÉ HOKEJOVÉ. „PRVNÍ MĚSÍCE BYLY OPR AVDU NÁROČNÉ, ALE V ÝSLEDK Y 
PŘÍPR AVNÝCH Z ÁPASŮ UK A ZUJÍ, ŽE JSME SE V YDALI SPR ÁVNÝM SMĚREM,“ ŘÍK Á VE SVÉM PRVNÍM 
ROZHOVORU NEJV ÝŠE POSTAVENÁ ŽENA ČESKÉHO HOKEJE.
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Z ÁK A ZNÍKŮM NABÍZÍME
K ANCEL ÁŘ BEZ STAROSTÍ

Společnost Office Depot je významný hráč na poli do-
davatelů vybavující kanceláře, jaký sortiment přesně 
nabízíte? 
Nabízíme co nejlepší a zároveň nejširší portfolio tra-
dičních kancelářských produktů včetně papírů, tonerů, 
psacích, archivačních a balících potřeb, zavážíme ob-
čerstvení a drogerii, ale nabízíme také ochranné pra-
covní pomůcky, židle a nábytek včetně návrhu 3D de-
signu kanceláří, nabízíme také kalendáře, diáře s logem 
zákazníka, dokážeme připravit formuláře, tiskopisy, 
dárkové nebo reklamní předměty, a v neposlední řadě 
také prodej a pronájem tiskáren. Abych nezapomněl, 
druhým rokem nabízíme velmi široké IT a HW portfolio, 
jako jsou notebooky, mobily, kuchyňské spotřebiče, ka-
merové systémy nebo auto-elektronika. Našim zákazní-
kům prostě nabízíme „kancelář bez starostí“.

To vše nabízíte skladem v katalogu Office Depot? 
V hlavním katalogu Zítra nebo Zdarma, který máte na 
mysli (garance, že je zboží dodáno do druhého dne, po-
kud ne, zákazník získá objednané zboží zdarma – pozn. 
redakce) máme opravdu přes 7 000 položek skladem. 
Celkem však v online katalogu, nejen v tom tištěném, 
a také v customizovaných dodávkách na míru, máme 
dnes k dispozici přes 35 000 položek. 

Office Depot je úspěšná nadnárodní firma s dlouholetou 
tradicí, ale jak si stojíte v České republice a na Sloven-
sku? 
Musím se pochlubit, že jsme jeden z nejúspěšnějších 
regionů v Evropě v rámci celé skupiny Office Depot. Již 
pět let v řadě se nám daří držet významný růst v trž-
bách, a to téměř ve všech produktových kategoriích  
a blížíme se k obratu 2 miliardy korun. Minulý rok jsme 
měli rekordní, vypravili jsme téměř půl miliardy objed-
návek k více než 30 000 zákazníkům. Ale odpovím tro-
chu abstraktněji. Prodali jsme a dovezli vodu v množství 
rovnající se objemu dvou olympijských bazénů nebo na 
židle, které jsme prodali, by se posadila vyprodaná O2 
arena a ještě by zbylo na obyvatele celé Hostivice, kde 
sídlíme. 

Jak vlastně vznikne partnerství mezi dodavatelem kan-
celářských potřeb a extraligovým hokejovým klubem? 
Jednoduše, v Office Depotu žijeme sportem a v našich 
řadách máme mnoho aktivních sportovců. Hrajeme fi-
remní fotbal, soutěžíme v cyklistických výzvách nebo 
běháme. A samozřejmě mnoho našich zaměstnanců  
a partnerů fandí extraligovému hokeji. Upřímně, pro nás 
není úplnou prioritou zviditelnit se ve formě loga part-
nera, ale mít možnost, pro naše zaměstnance, obchod-

ní partnery a zákazníky setkání mimo běžné prostředí  
v příjemném prostředí O2 arény. 

Podporujete i jiné oblasti sportu? Nedávno jste se stali 
oficiálním partnerem golfistky Kláry Spilkové, je to tak? 
Ano, je to tak, od letošního roku jsme se stali partne-
rem Kláry Spilkové. Tohoto partnerství si velmi vážíme 
a musím říct, golfové úspěchy Kláry sleduji od začátku 
její sportovní kariéry. Klára pro nás představuje jeden  
z největších mladých sportovních talentů a moc nás po-
těšila zpráva, že bude mít šanci pokračovat na LPGA  
i příští rok. Navíc nás čeká olympiáda v Japonsku a gol-
fisté tam budou také bojovat o medaile. Věříme, že také 
Klára bude mít šanci.

Zmiňoval jste, že pro své zaměstnance organizujete růz-
né sportovní aktivity, budou mít nyní možnost přijít se 
podívat na domácí zápas Sparty?  
Určitě. Za Office Depot budeme posílat sestavy v růz-
ných útočných formacích a pravidelně docházet, těšíme 
se na zajímavá klání a spousty sportovních zážitků. 

Jaký je váš osobní vztah k hokeji? 
Hokej je úžasný sport, chlapský, rychlý a dynamický. 
Kdysi jsem sám aktivně hrával za jeden z týmů pražské 
amatérské hokejové ligy. Říkali jsme s nadsázkou, že 
kromě dvou pražských S (Sparta a Slávia), my jsme třetí 
S – HC Sněhuláci Praha. Dokonce i během svého pra-
covního pobytu v Hongkongu před mnoha lety jsem se 
hokeji mohl věnovat, byť jsme hráli v nákupním středisku 
v osmém patře, kde bylo kluziště o velikosti dvou třetin 
standardního hřiště NHL, ale bylo tam plno Kanaďanů  
a Američanů, expatriotů, kteří kdysi hráli hokej profesi-
onálně i v NHL. Na to rád a s úsměvem vzpomínám. 

Budeme vás moci vidět na stadionu? 
Pokud bude čas, určitě se rád přijdu podívat. Spar-
tě přejeme za Office Depot hodně úspěchů, aby měla 
skvělou a dlouhou sezonu a probojovala se do play-off.

SPOLEČNOST OFFICE DEPOT JE DRUHÝM ROKEM GOLD PARTNEREM HC SPARTA PR AHA. „NENÍ PRO 
NÁS PRIORITOU SE ZVIDITELNIT VE FORMĚ LOGA PARTNER A. JE SK VĚLÉ MÍT MOŽNOST SETK AT SE  
V PŘÍJEMNÉM PROSTŘEDÍ O2 ARENY S NAŠIMI OBCHODNÍMI PARTNERY, Z ÁK A ZNÍK Y I Z AMĚSTNAN-
CI,“ ŘÍK Á MIL AN BAR AN, VICEPRESIDENT Z A REGION STŘEDNÍ EVROPY. 
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sobí – sponzorujeme například slavný belgický fotba-
lový  tým FC Brugge, dálkové běhy na lyžích v Norsku 
či mistrovství světa v rychlobruslení, které naposledy 
proběhlo v Německu. Ani samotný hokej není pro Dai-
kin novinkou, sesterská prodejní organizace ve Francii 
je sponzorem národního týmu a v Rakousku byl Daikin 
partnerem mistrovského týmu Vienna Capitals i národ-
ního hokejového týmu.

Kde všude společnost Daikin působí a čím se zabývá?
Společnost Daikin je největší světový dodavatel za-
řízení pro chlazení, vytápění, ventilaci, úpravu vzdu-
chu a chladírenství. Hlavní sídlo společnosti založené  
v roce 1924 je v japonské Ósace, s pobočkami v USA, 
Číně, na Filipínách, v Austrálii, Indii, jihovýchodní Asii, 
Jižní Americe a samozřejmě také v Evropě. Já repre-
zentuji českou prodejní organizaci, která čítá mezi 40 
a 50 pracovníky. Jsme lídrem na českém trhu chlazení 
a vytápění jak v komerčním, tak rezidenčním segmen-
tu. Mezi evropskými výrobními závody jsou dva také  
v České republice – v Plzni se vyrábí klimatizační jed-
notky a v Brně tepelná čerpadla. Málokdo asi ví, že s 
investicemi do obou výrobních závodů, kde pracuje 
přes 2 500 zaměstnanců, je naše společnost v první 
desítce zahraničních investorů za posledních 30 let 
v České republice. Pro zajímavost mohu uvést, že vy-
rábíme například také zařízení pro chlazení ledových 
ploch v hokejových halách. 

Jaký mají k hokeji vztah zaměstnanci firmy, případně 
hrajete vy osobně také? 
Jako většina českého národa máme k hokeji vřelý 
vztah. Kdo z nás alespoň někdy v dětství na zamrzlém 
rybníce neproháněl puk mezi brankami ze dvou kame-
nů? Řada našich kolegů hokej aktivně hrála rekreačně 
nebo hraje dodnes, případně hraje mladší generace 
našich dětí nebo někdo další z rodiny. To je také můj 
případ – hokej sice aktivně nehraju, ale pravidelně sle-
duju zápasy a hokejový vývoj svého jedenáctiletého 
syna, který hraje za HC Slavoj Velké Popovice. Naše 

sledování hokejových aktivit pochopitelně nabralo 
vyšší obrátky od doby, kdy jsme uzavřeli sponzorský 
vztah s klubem HC Sparta. Ve firemní kuchyňce visí 
plakát hokejistů s podpisy hráčů, který jsme si přines-
li ze Sparťanské pětky, každou změnu v hokejovém 
kádru a výsledky bedlivě sledujeme a těšíme se na to, 
že budeme také svým způsobem součástí hokejové-
ho dění. Jako perličku mohu zmínit, že v našem týmu 
máme také jednoho sparťanského odchovance, který 
hrával do dorosteneckého věku za A-tým hokejové 
Sparty.

Na jaké hokejové zážitky se nejvíc těšíte?
Těšíme se samozřejmě na to, že si budeme společně  
s našimi obchodními partnery a kolegy užívat sledo-
vání hokeje naživo v O2 areně. Ale těšíme se i na dal-
ší akce, které HC Sparta pořádá, a nejen ty hokejové. 
První takovou akcí, kterou jsme si společně velmi užili, 
byl charitativní běh Sparťanská pětka ve Stromovce. 
Za Daikin běžel desetičlenný tým podporovaný domá-
cími fanoušky. O našem srdcařském nasazení hovo-
ří i to, že někteří z kolegů po doběhu u piva přiznali, 
že těch pět kilometrů běželi dokonce poprvé v živo-
tě! Na HC Sparta nám je také velmi sympatické to, že 
se věnuje mnoha dalším prospěšným projektům, jako 
je například Sparta vzdává hold, podpora dětského  
a sledge hokeje nebo projekt Sparťanská krev, do kte-
rého se plánujeme také zapojit. 

Co byste chtěl hokejistům i společnosti Daikin do další 
sezony na závěr popřát?
Spartě samozřejmě výborné hokejové výsledky, přízeň 
fanoušků a radost ze hry. Cílem nás ve společnosti Dai-
kin je vytváření perfektního klimatu pro každého. Rádi 
bychom tedy nejen vytvořili dokonalé vnitřní klima pro 
domácnosti a kanceláře, ale také podpořili optimální 
klima pro rozvoj sportovních aktivit v České republice.

NA TRADICI SPARTY SE DÁ STAVĚT

Proč jste se rozhodli spojit vaši společnost právě se 
Spartou?
Když jsme uvažovali o partnerství s domácím sportov-
ním klubem, byl pro nás hokej celkem jasná volba, pro-
tože je to národní a nejpopulárnější sport u nás. V klu-
bu HC Sparta pak vidíme obrovskou tradici, na které 
se dá stavět. Naše společnost je lídrem ve svém oboru 

na českém i světovém trhu. Vždy si klademe nejvyšší 
cíle, snažíme se růst a neustále zlepšovat a zároveň 
hrajeme fair play. Podobné hodnoty vnímáme také  
u klubu HC Sparta Praha – tedy posun dopředu, tah na 
branku a silnou vůli vítězit. Jednoduše řečeno, na obou 
stranách chceme být jedničkou. Sport se těší podpoře 
i v dalších částech světa, kde společnost Daikin pů-

PŘED NOVOU SEZONOU JSME PŘIVÍTALI DO RODINY SPARŤANSKÝCH GOLD PARTNERŮ SPOLEČNOST 
DAIKIN. „JE NÁM VELIKOU CTÍ, ŽE JSME MOHLI SPOJIT JMÉNO SPARTY S DALŠÍ VELKOU ZNAČKOU 
ZNÁMOU PO CELÉM SVĚTĚ,“ ŘEKLA NA ZAČÁTKU KVĚTNA GENERÁLNÍ MANAŽERK A KLUBU BARBORA 
SNOPKOVÁ HABEROVÁ POTÉ, CO UZAVŘELA PARTNERSTVÍ S PANEM JOSEFEM BROŽEM, GENERÁLNÍM 
ŘEDITELEM SPOLEČNOSTI DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE CZECH REPUBLIC, KTERÝ PO-
SKYTL PRO SPARTA BUSINESS NEWS SVŮJ PRVNÍ ROZHOVOR. 

Daikin Emura – designová klimatizační jednotka
pro ideální komfort se skvělou účinností

Daikin team před startem letošní Sparťanské pětky
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Právě nová manažerka se zkušenostmi z nejužšího 
vedení České pošty je na první pohled nejviditelněj-
ší změnou v tradičním pražském klubu. Hokej pro ni 
ale rozhodně není cizí prostředí. Právě naopak. Obě 
její příjmení napovídají, že pochází z hokejové rodiny. 
Její dědeček je legenda plzeňského hokeje Zdeněk 
Haber, otec dlouholetý extraligový rozhodčí Ivo Ha-
ber a manžel Jan Snopek, bývalý hokejista a nyní kon-
diční trenér extraligové Plzně. Nová manažerka hned 
po nástupu potěšila fanoušky příchodem někdejších 
dvou sparťanských ikon.

LEGENDY OPĚ T SPOLU
Do sportovního úseku totiž přivedla dvě legendy ho-
kejové Sparty, nejlepšího střelce Petra Tona na post 
sportovního ředitele a nejproduktivnějšího hokejistu 
116 let dlouhé historie klubu Jaroslava Hlinku do funk-
ce sportovního manažera. „Petra a Jardu není tře-

ba chválit, mluví za ně činy. Atmosféra mezi kabinou  
a managementem se dle ohlasů o mnoho zlepšila  
a kádr se nám podařilo výrazně posílit,“ připomíná gene-
rální manažerka. 

Fanoušci se tak během léta mohli radovat z příchodu 
útočníka Marka Kvapila, druhého nejproduktivnějšího 
hráče loňské extraligové sezony, nebo forvarda Mi-
chala Řepíka, klubového odchovance, který letos re-
prezentoval české barvy na mistrovství světa na Slo-
vensku. „Když jsem viděl, jak nové vedení skládá tým  
a jaký má cíl, řekl jsem si, že bych toho byl rád součás-
tí. Líbí se mi směr, kterým se má klub ubírat,“ pozna-
menal po svém příchodu Marek Kvapil. Podobná slova 
volil i Michal Řepík. „Zaujalo mě nové vedení, vize lidí, 
kteří v něm jsou. Chci napomoct k tomu, abychom zno-
vu bojovali o tituly,“ říká šikovný forvard. 

NOV Ý ELITNÍ ÚTOK
Ten si v přípravě výborně sedl s dalšími dvěma nově přícho-
zími hráči – kromě Marka Kvapila nastupoval v jedné řadě 
také s Vladimírem Růžičkou mladším. „Rozumíme si na ledě 
i mimo něj. Jsou to zkušení kluci, umí zrychlit i zpomalit hru, 
mají navíc geniální hokejové myšlení. Je radost vedle nich 
hrát,“ konstatuje Růžička. Užil si parádní entrée ve sparťan-
ském dresu, když dvěma góly pomohl v prvním přípravném 
duelu skolit Slavii, klub, kde hokejově vyrůstal pod vede-
ním svého otce. Fanoušci jeho jméno bouřlivě vyvolávali  
a od té doby jej berou jako důležitou součást týmu. „Bylo to 
krásné. Zažil jsem toho v hokeji už hodně, ale tohle mě fakt 
dojalo,“ konstatoval sympatický útočník. 

Do kádru se skvěle začlenily i další posily. Vrátili se obránci 
Adam Polášek a Marek Ďaloga, v klubu přivítali i nadějného 
slovenského reprezentanta Matúše Sukeľa, odchovance 
Davida Dvořáčka a na roční hostování se do týmu přidal  

i důrazný forvard Martin Dočekal. „Tým je nyní zkonso-
lidovaný, trenér Uwe Krupp si nové posily nemůže vyna-
chválit. Všichni se už nemohou dočkat startu sezony,“ 
dodává Snopková Haberová. 

Nový ročník bude opět okořeněn hned několika sparťanský-
mi projekty. Novinkou však bude zápas pod širým nebem 
v německých Drážďanech, k němuž byla Sparta pozvána 
místními pořadateli a „domácím“ Litvínovem. Hrát se bude 
v sobotu 4. ledna 2020. „Bude to velký hokejový svátek. 
Málokterému hráči se poštěstí zahrát si před takto velkou 
návštěvou, navíc pod širým nebem,“ připomíná kapacitu 32 
tisíc fanoušků na drážďanském stadionu sportovní ředitel 
Petr Ton. Sparťané jsou však na vysoké návštěvy zvyklí.  
V uplynulé sezoně se mohl klub opět pyšnit rekordní ná-
vštěvností v rámci extraligy, která poprvé přesáhla hranici 
devíti tisíc – konkrétně 9 042 diváků na zápas! 

SPARŤANSK Á RENESANCE
NOV Ý MA JITEL A VEDENÍ, POSÍLENÝ K ÁDR
I Z ÁPAS POD ŠIRÝM NEBEM
KVĚTNOVÉ ZEMĚTŘESENÍ V HOKEJOVÉ SPARTĚ ŠLO JEN TĚŽKO PŘEHLÉDNOUT. KLUB KOUPILA SKUPI-
NA K APRAIN FINANČNÍK A K ARLA PRAŽÁK A A S PŘÍCHODEM NOVÉHO MAJITELE SE ZAČALY DÍT VĚCI. 
JEDINÝ PRAŽSKÝ EXTRALIGOVÝ KLUB VSTOUPÍ DO NOVÉ SEZONY S OBMĚNĚNÝM VEDENÍM A CITELNĚ 
POSILNĚNÝM K ÁDREM. „NENÍ DŮVOD ZAMLČOVAT NÁŠ CÍL, TEN JE JASNÝ. VRÁTIT SPARTU TAM, K AM 
HISTORICKY PATŘÍ. NA VÝSLUNÍ ČESKÉ EXTRALIGY,“ ŘÍK Á NOVÁ GENERÁLNÍ MANAŽERK A BARBORA 
SNOPKOVÁ HABEROVÁ. 
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D O M Á C Í  U T K Á N Í  2 0 1 9 / 2 0 2 0

GENER ÁLNÍ PARTNER

P Ř E DP R ODE J V  S Í T ÍCH A N A W E B O V Ý C H S T R Á NK Á C H P O S K Y T O VAT E L Ů 
T IC K E T P OR TA L A T IC K E M A S T E R A V  Z Á K A Z NIC K É M C E N T R U HC S PA R TA P R A H A V O 2 A R E NĚ .

Ne 2 2 .  p rosince 
 16 .00 h. 

P o 30.  p rosince 
 18 . 30 h. 

Ne 1.  p rosince 
 16 .00 h. 

Ne 8.  p rosince 
 16 .00 h. 

S t 18.  p rosince 
 18 . 30 h. 

Ne 3.  l is t opa du 
 16 .00 h. 

S t 1 3.  l is t opa du 
 18 . 30 h. 

Pá 15 .  l is t opa du 
 18 . 30 h. 

Č t 1 2 .  z á ř í 
 18 . 30 h. 

Č t 19.  z á ř í 
 18 . 30 h. 

Ú t 15 .  ř í jn a 
 18 . 30 h. 

Ne 20.  ř í jn a 
 16 .00 h. 

S t 2 3.  ř í jn a 
 18 . 30 h. 

Ú t 2 9.  ř í jn a 
 18 . 30 h. 


