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ráda bych Vám poděkovala za uplynulou hokejovou sezonu 2020/2021. Pro nás všechny byla v mnoha ohledech nestandardní. 
V mnohém bylo potřeba se přizpůsobit i na úkor našeho komfortu. Děkuji Vám za solidaritu, spolupráci a disciplínu, kterou jste 
projevili při intenzivní komunikaci i dodržování vládních nařízení.

Ačkoliv byla sezona specifická a komplikovaná, nezměnila nic na naší vášni k hokeji. Alespoň napínavý závěr sezony jsme tak 
mohli sledovat v O2 areně společně. Největší dík proto patří zejména za Vaši neutuchající podporu. Už teď vím, že se s většinou 
z Vás uvidím i na začátku nové sezony, a to mě moc těší.
 
Všichni věříme, že sezona 2021/2022 již bude na společné akce opět bohatá. Vyhlížíme účast Sparty v prestižní hokejové Lize 
mistrů, ve Spenglerově poháru ve Švýcarsku či na Winter Classic ve Špindlerově Mlýně.

Nevšední akci ale zažijeme už na konci srpna, kdy se můžeme potkat na charitativním běžeckém závodu Sparťanská pětka. 
Ve třetím ročníku se opět můžete setkat s kompletním A-týmem a svým sportovním výkonem přispět na pomoc nemocnému 
Jakubovi, který trpí akutní formou leukemie. Pro naše partnery zde bude připravený speciální Business Lounge s drobným 
občerstvením a pro všechny účastníky zajímavý doprovodný program.

Za celý klub HC Sparta Praha Vám přeji krásné léto a těším se na Vás v nové sezoně.

Vážení partneři, věrní fanoušci, hrdí sparťani,

Lucie Hošková
OBCHODNÍ ZÁSTUPKYNĚ
HC SPARTA PRAHA, A. S.
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BILLA OPĚT 
PODPOŘILA 

NADAČNÍ FOND 
HC SPARTA

NEJVĚTŠÍM DONÁTOREM NAŠEHO 
NADAČNÍHO FONDU JE KAŽDOROČNĚ 

GENERÁLNÍ PARTNER, SPOLEČNOST BILLA. 
NA SPARŤANSKOU MLÁDEŽ PŘISPĚLA 

ÚCTYHODNOU ČÁSTKOU 350.000 KORUN. 
ZA PĚTILETOU DOBU ÚSPĚŠNÉ SPOLUPRÁCE 

VĚNOVALI NA KONTO NADAČNÍHO FONDU HC 
SPARTA JIŽ ČÁSTKU 1.500.000 KORUN!

„Neustále se snaží náš Nadační fond rozvíjet a pomáhat nejen 
mladým hráčům ze sociálně slabších rodin, ale také onkolo-
gicky nemocným dětem ve Fakultní nemocnici Motol a dětem 
v dětských domovech. Bez finanční podpory společnosti Billa 
bychom rozhodně nemohli pomáhat v takové míře. Za další vy-
soký příspěvek na dobrou věc jim moc děkujeme,“ uvedl před-
seda správní rady Nadačního fondu Vít Šubert.

„Nadační fond HC Sparta Praha podporuje sparťanskou mlá-
dež, což je i jeden z hlavních pilířů naší vzájemné spolupráce 
se Spartou,“ řekl generální ředitel BILLA ČR Jaroslaw Szczyp-
ka. „Aktuální koronavirová situace sice dětskému sportu příliš 
nenahrává, nicméně my věříme, že minimálně další sezóna za-
čne již bez restrikcí a děti se tak budou moci navrátit ke svému 
oblíbenému sportu,“ dodal Jaroslaw Szczypka.

Náš generální partner se dlouhodobě podílí na aktivitách 
prospěšných společnosti a prostředí, ve kterém žijeme. Kaž-
doročně je činný také v projektu Sparťanská krev, kterého se 
minulý rok bohužel nemohl kvůli pandemii koronaviru aktivně 
zúčastnit. Ač se v Bille odběry nekonaly, náš partner nezahálel 
a cestu, jak být prospěšný, si našel.

Billa tak od začátku koronavirové nákazy podpořila desítky 
pracovníků v prvních liniích, když darovala zdravotníkům v ně-
kolika nemocnicích v  České republice celkem 17 tun ovoce. 
Náš generální partner se pravidelně zapojuje do celonárodní 
Sbírky potravin. Epidemie totiž způsobila výrazný nárůst počtu 
lidí, kteří se ocitli v tíživé situaci. Pro potřebné Billa v uplynu-
lém roce vybrala rekordních 440 tun zboží.
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Opravdu k vám jezdí na servis i hokejisti HC Sparta se svý-
mi vozy?
Ano, náš servis a poskytované služby pro vozy Audi, Volks-
wagen a Škoda jsou vyhlášené a hokejisté to k nám mají ze 
stadionu jen kousek. Sídlíme totiž v Hloubětíně na Kolbeno-
vě ulici. Naší výhodou je i rychlost opravy a špičková kvalita. 
Také máme bezkonkurenčně širokou nabídku náhradních 
vozidel, která půjčujeme po dobu opravy. A jako velká firma 
s celostátní působností poskytujeme bonus v podobě non-
stop fungující asistenční linky, která dokáže zajistit výjezd 
servisního technika i odtahovou službu.

Co dalšího skrývá váš rozsáhlý hloubětínský areál Louda 
Auto?
Vedle servisu tady máme také autorizovaný prodej nových 
vozů Škoda a  Volkswagen, rádi vám u  nás představíme 
i nové modely od Audi, a  to včetně zkušební jízdy. Ochota 
našich prodejců vás mile překvapí, u nás všechno vyřídíte na 
jednom místě, včetně finančních služeb. Na každý vůz vám 
dokážeme nabídnout nejen úvěr a  pojištění, ale i  výhodný 
operativní leasing, který už zahrnuje cenu servisu. Pro kaž-
dého zákazníka najdeme vůz a služby přesně na míru.

A co když chci vyměnit starší auto za nové?
I  to u nás zvládnete rychle a na jednom místě. Hned v sou-
sedství autosalonu máme prodejnu ojetých vozů Louda 
Auto+. Pokud zvažujete prodej nebo koupi staršího vozu, 
určitě se u nás zastavte.

V čem se liší od ostatních velkých pražských autobazarů?
Především se odlišujeme férovým a slušným jednáním, k vý-
kupu i prodeji ojetých aut přistupujeme seriózně, stejně jako 
k novým vozům. Takže u nás nepotkáte žádné finty, skryté 
poplatky, předražené úvěry. Přijeďte se přesvědčit, naše vý-
kupní ceny ojetých aut patří k nejlepším na trhu. Rádi bez-
platně určíme hodnotu i vašeho vozu. U nás najdete prověře-
né automobily z programů Škoda Plus a Das Weltauto, jejichž 
prodej musí splňovat náročnou kontrolu kvality. V programu 
Louda Auto+ máme v Hloubětíně také salon exkluzivních zá-
novních vozů, zejména Audi.

A  co když jsem majitel firmy, dokážete mě také příjemně 
překvapit?
Ano, rádi vám přivezeme předváděcí vůz až k vám do firmy. 

Vyzkoušíte si ho při zkušební jízdě, a když se pro vůz rozhod-
nete, rovnou si ho můžete koupit. Pro firmy pak dokážeme 
připravit speciální nabídky, výhodné servisní smlouvy i pra-
videlnou obměnu vozového parku za nejlepších podmínek. 
Díky naší sesterské společnosti CAR4WAY jsme vám schopni 
nabídnout také jakkoliv dlouhý pronájem vozu, od minuty po 
pět let. CAR4WAY totiž provozuje největší půjčovnu v Čes-
ké republice, největší carsharing a vlastní operativní leasing 
na míru. Její produkty a služby nabízíme samozřejmě i v naší 
pražské pobočce Louda Auto.

Louda Auto už je několik let největším prodejcem vozů Ško-
da na českém trhu. Jaké to přináší výhody zákazníkům?
Máme nevídaně širokou nabídku aut díky propojení všech 
skladů na všech pobočkách, ze kterých vám nabídneme 
vůz ihned k  odběru. U  nás v  Hloubětíně najdete všechny 
modely skladem prakticky ve všech barvách i  stupních vý-
bavy. Nemusíte čekat půl roku nebo déle, než vám vyrobí 
nové auto. To je v dnešní době nedostatku nových vozů ob-
rovská výhoda. Celou naši nabídku si můžete prohlédnout 
na www.louda.cz.

V Hloubětíně máte i půjčovnu aut?
Ano, prostřednictvím sesterské společnosti CAR4WAY 
máme k  dispozici přes 1 200 vozů mladších jednoho roku, 
půjčujeme i užitková auta. Rádi vám zapůjčíme třeba Škodu 
Octavia na cestu na dovolenou, klidně i k moři. Udělejte si 
hezké léto s autem od nás!

S LOUDOU NEMUSÍTE 
NA AUTO ČEKAT

JIŽ DO ŠESTÉ SEZONY VSTOUPÍ SE SPARTOU JEJÍ HLAVNÍ PARTNER, SPOLEČNOST LOUDA 
AUTO. ZNÁMÝ PRODEJCE AUT ZA TUTO DOBU VÝRAZNĚ ROZŠÍŘIL SVOU NABÍDKU VOZŮ, 
ALE TAKÉ SLUŽEB. „S NÁMI NEMUSÍTE ČEKAT DLOUHOU DOBU NA VÝROBU NOVÉHO AUTA. 
VŠECHNY ŽÁDANÉ MODELY MÁME SKLADEM,“ ŘÍKÁ LUKÁŠ BROŽEK, REGIONÁLNÍ ŘEDITEL 

LOUDA AUTO PRAHA.
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Společnost Mastercard pomocí svého programu Priceless 
umožnila fanouškům setkání se sparťanskými hokejisty i ve 
chvíli, kdy se nemohli přijít podívat přímo na stadion. Přes 
monitor si mohlo kvarteto výherců soutěží popovídat s bran-
kářem Matějem Machovským, obráncem Davidem Němeč-
kem, útočníkem Lukášem Rouskem a  asistentem trenéra 
a sportovním manažerem Jaroslavem Hlinkou.

Na webu Mastercard Priceless zároveň mohli fanoušci na-
hlédnout i  do zákulisí klubu. Poznali, jak vypadá komplet-
ní zápasový den Roberta Říčky, nebo práci sparťanských 
kustodů. „Jsme rádi, že jsme mohli v sezoně plné omezení 
nabídnout fanouškům možnost přímé komunikace se svými 
hrdiny,“ uvedl Adam Klavík, senior marketing consultant ve 
společnosti Mastercard.

Nejviditelnější formou spolupráce byla dobročinná akce, při 
které společnost Mastercard dokázala dostat dvě stovky 
fanoušků do uzavřené O2 areny, tedy alespoň symbolicky. 
Dvě stovky figurín s fotografiemi fanoušků se rozprodaly už 
za deset hodin!

„Bylo moc pěkné vidět nadšení fanoušků, kteří chtěli za kaž-
dou cenu podpořit svůj milovaný klub v rozhodujících bojích 
hokejové sezony přímo z  hlediště. Věřím, že na tento ne-
všední zážitek nikdo ze dvou stovek lidí nezapomene. Svou 
maketu totiž po sezoně obdrželi podepsanou od všech hrá-
čů Sparty,“ dodal Klavík.

O KROK BLÍŽE TÝMU 
S MASTERCARD
PARTNERSKÉ AKTIVITY SPARTY VE SPOLUPRÁCI S HLAVNÍM PARTNEREM, SPOLEČNOSTÍ 
MASTERCARD, I V LETOŠNÍ SLOŽITÉ SEZONĚ BAVILY HOKEJOVÉ FANOUŠKY. NEVŠEDNÍ 
A  INTERAKTIVNÍ AKCE JIM PŘIBLÍŽILY HOKEJOVÝ ŽIVOT, DVĚ STOVKY FANOUŠKŮ SE 
DOKONCE DOSTALY I NA SEMIFINÁLOVÉ ZÁPASY V O2 ARENĚ!
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Jaký je váš vztah ke sportu?
Čistě kladný, ale amatérský. Sport mám rád, umím tak nějak 
vše a dokážu se k tomu postavit, ale o profesionální úrovni se 
určitě mluvit nedá. Na olympiádu by to nebylo a obávám se, 
že už ani nebude.

Které sporty sám provozujete?
Skoro by se dalo říct, že od každého trochu. Tenis, hokej, kolo, 
v zimě lyže a běžky. Velmi rád mám také fotbal, který se synem 
sledujeme. Rádi chodíme na ligové zápasy. Bydlíme nedaleko 
stadionu Sparty, tak to ani nemáme daleko.

Vzhledem k vaší pracovní vytíženosti asi není snadné si na-
jít čas na pravidelné sportování. Pomáhá vám sport zvládat 
pracovní zátěž a stres?
Bez pravidelného sportování, nebo alespoň fyzické práce se 
podle mého názoru nelze dlouhodobě obejít. Podle mého je 
ideální se hýbat každý den aspoň hodinu nebo dvě hodiny 
třikrát týdně. Vzhledem ke své výšce se také musím starat 
o záda. Na to je pravidelný pohyb a sport ideální.

Změnilo období pandemie nějak vaše osobní návyky ve 
sportování?
Naštěstí ne dlouhodobě, ale bohužel byly někdy chvíle, kdy 
jsem kvůli přílišnému vyčerpání už nebyl schopen ani toho 
sportu. Tak jsem ho nahrazoval alespoň právě fyzickou prací. 
Nyní už je zase vše ve starých kolejích, vrátil jsem se ke svým 
zažitým sportovním návykům.

Je něco, co si ze sportu přenášíte do práce nebo naopak?
Věřím, že v přístupu ke sportu člověk pozná sám sebe. Když 
hrajete například tenis, musíte se umět soustředit na výkon, na 
každý balon, a to bez ohledu na výsledek. Z přístupu ke spor-
tu se dá poznat, jakou filozofii člověk uplatňuje třeba i v práci 
nebo doma. Když jde zápas do finále nebo proti mně stojí lepší 
soupeř, roztřesou se mi kolena a zpanikařím, nebo zatnu zuby 
a prostě jedu? Třeba v hokeji je to ale jiné, to je podle mého 
nejlepší týmový sport. Sám ho amatérsky hraju, a  rád. I můj 
syn ho hrál, dnes spolu chodíme na tréninkové zápasy. Hokej 
je jednoznačně založený na týmovém výkonu. Jeden člověk 
celý zápas sám nezvládne, ale může pomoci ostatním být lep-
ší. V tomto ohledu se to dá srovnat s řízením firemního týmu.

Jak je na tom vaše firma a sport, podporujete nějaké aktivi-
ty vašich zaměstnanců?
Kdykoliv máme školení nebo výjezdní zasedání, vždycky to 
kombinujeme s nějakou sportovní událostí. Také podporuje-
me akce a regionální týmy našich zaměstnanců, například jim 
platíme pronájem sportoviště a podobně.

Vaše firma je okenářská jednička v Česku. Jaké dopady 
měla pandemie na vaše podnikání? Jaké hlavní obtíže 
vám přinesla?
Díky známosti naší značky nám lidé dali důvěru, čehož si 
velice ceníme. Ukázalo se, že VEKRA pro ně představuje 
kvalitu a  jistotu. Ke každé zakázce totiž přistupujeme tak, 
jako bychom ji realizovali pro nás samotné. Problémem byl 
nepříznivý vývoj kurzu eura, který nám zvýšil náklady. Ale 
nakonec jsme vývoj zápasu s  pandemií otočili v  náš pro-
spěch, konečné skóre za loňský rok ukazovalo asi sedmi-
procentní nárůst tržeb. Situace však nebyla jednoduchá 
ani pro nás.

Dařilo se rozšiřovat družstvo VEKRY i v době pandemie? 
Jací hráči jsou pro vás nejzajímavější a co jim na oplátku 
můžete nabídnout?
Nábory probíhaly průběžně, ale trochu jsme ztlumili plán 
expanze. Do budoucna se chystáme otevřít několik nových 
showroomů, také rozšiřujeme týmy po celé republice. Díky 
naší tradici a stabilitě je VEKRA pro lidi atraktivní i jako za-
městnavatel, navíc jim umožňujeme profesní rozvoj, a  to 
hlavně v technických oborech. Rádi pracujeme s absolven-
ty. Přinášejí do našich řad objektivní nadhled, a navíc bývají 
flexibilní v práci s výpočetní technikou. Bez toho se členo-
vé našeho týmu dnes už neobejdou. V posledních letech 
totiž hodně investujeme do digitalizace celého procesu 
výroby, obchodu a montáže.

Jaký očekáváte další vývoj do konce roku 2021 v okenář-
ství a stavebnictví?
V  našem oboru teď pozorujeme výrazný boom. Lidé byli 
nuceni od začátku pandemie trávit doma více času, tak 
více investovali do bydlení. Očekáváme ale, že koncem 
roku tato vlna trochu opadne. Obecně se v poslední době 
trh potýká s nedostatkem materiálu a kapacit. Některé fir-
my měly problémy kvůli odlivu zahraničních dělníků. To 
ale naštěstí nebyl náš případ, protože VEKRA stojí na ryze 
vlastním týmu. Nenajímáme si agenturní zaměstnance, 
máme například asi tři sta kmenových montážníků.

Jaké máte podnikatelské plány do budoucna?
Chystáme velké věci, zatím je ale vše ve fázi příprav. Můžu 
zmínit snahu o maximální přehled o stavu objednávky, od 
zadání do výroby přes předání zakázky až po následný 
servis. Namísto člověka s blokem a tužkou, který vše musí 
nosit v  hlavě, jsme vsadili na systém, který nám pomůže 
dosáhnout lepšího a  přesnějšího výsledku, což přinese 
větší užitek i zákazníkovi. Chceme vítězit, proto budujeme 
československou jedničku.

PODLE PŘÍSTUPU 
KE SPORTU ČLOVĚK 
POZNÁ SÁM SEBE

SPARTA SE V UPLYNULÉ SEZONĚ SPOJILA S OKENÁŘSKOU JEDNIČKOU V ČESKÉ REPUBLICE, 
ZNAČKOU VEKRA. „DÍKY ZNÁMOSTI NAŠEHO JMÉNA NÁM LIDÉ DALI DŮVĚRU, ČEHOŽ SI VELICE 
CENÍME,“ ŘÍKÁ JAN TUŠL, SPOLUMAJITEL ZNAČKY VEKRA, ČLEN PŘEDSTAVENSTVA A ZÁROVEŇ 

NADŠENÝ SPORTOVEC.
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Jak jste se k výrobě hodinek dostal?
Hodinky jsem sledoval a  líbily se mi už dávno předtím, než 
jsem pomyslel na to, že bych mohl pracovat na jejich výrobě. 
Když se tedy naskytla možnost se přihlásit do výběrového 
řízení společnosti ELTON, neváhal jsem.

V čem spočívá vaše práce?
Společně s  kolegy pracujeme na vylepšení současných 
modelů a  tvorbě nových hodinek. Chceme posunout znač-
ku PRIM zase o něco dál. Každý rok vytvoříme několik jedi-
nečných sérií hodinek, které jsou mezi zákazníky a fanoušky 
hodně populární. Ve své podstatě zhmotňujeme naše před-
stavy a díky kolegům ve výrobě se to daří.

Proč zrovna hodinky PRIM, čím jsou pro vás výjimečné?
PRIM je pro mě označení něčeho mimořádného. Jako tra-
diční výrobce hodinek v České republice se značka dlouhé 
roky vepisuje do povědomí lidí. Konkrétně od roku 1949. 
Proč jsou primky unikátní? Protože se snažíme každému zá-
kazníkovi udělat hodinky na míru, přesně podle jeho přání. 
Jsme schopni individualizovat naše standardní modely ane-
bo postavit úplný originál. Takové hodinky jsou pak jediné 
na světě. Být jediný mezi miliardami už je hodně výjimečné.

Co vás na výrobě hodinek překvapilo nejvíc?
Stejně jako každého, kdo naši výrobu vidí na vlastní oči, mě 
ohromilo množství dílů, ze kterých se hodinky skládají, a také 
jejich velikost. I když slovo velikost v tomto případě asi není 
úplně namístě. Nejmenší z dílů, které vyrábíme přímo v No-
vém Městě nad Metují, má totiž průměr 0,08 mm. To je méně 
než tloušťka papíru.
Co mě ale zaujalo úplně nejvíc, je nečekaně vysoký podíl 
lidské práce na každých hodinkách. Všechny díly se ručně 
brousí, leští a v konečné fázi skládají na montáži. Každé ho-
dinky mají svůj příběh, protože za nimi stojí několik desítek 
až stovek hodin práce konkrétních lidí. To je v dnešní době 
robotizace a automatizace něco nevšedního.

Nosíte hodinky? Nebo jste jako ta pověstná kovářova 
kobyla?
Hodinky nosím každý den. Když se stane, že je ve spěchu 
zapomenu doma, je to, jako bych chodil bez bot. Mým ob-
líbencem jsou hodinky ORLÍK a  SPORT, ze společenských 
modelů pak určitě SPARTAK.

Na čem právě teď pracujete? Prozraďte nám nějaké záku-
lisní informace.
V současné době pracujeme na několika projektech. V na-
šem týmu je pánská převaha a je nám často vyčítáno, že upo-
zaďujeme hodinky pro dámy. Abychom to trochu napravili, 

dokončujeme jeden speciální model určený právě pro ženy. 
Hrajeme si také s využitím neobvyklých a zajímavých materi-
álů. Na sklonku roku chystáme velké překvapení, výjimečný 
model, který má ambice oslovit každého fanouška letectví.

Co vy a hokej?
Jako většina kluků v Česku jsem i já hrál hokej odmala. A stá-
le mě to ještě nepustilo, už nějakých 25 let. Všechna sou-
těžní utkání jsem odehrál za HC Hronov, kde působím i teď 
v  druholigovém týmu jako vedoucí mužstva. Jako hráč si 
chodím zahrát s týmem HAAS Clowns naši amatérskou ligu 
v Hronově.
S hodinkami se sice hrát nedá, na ledě by precizní mechanic-
ký strojek dlouho nepřežil, ale filozofie hraní hokeje a výro-
by náramkových hodinek si jsou v mnohém podobné. Když 
chcete, aby vám hodinky dobře šlapaly, musíte být v  jejich 
výrobě precizní. Tak je to i v hokeji. Chcete-li dát gól a vyhrát, 
nesmíte si dovolit žádné přešlapy, musíte se držet stanovené 
taktiky. V hodinařině i v hokeji je důležité mít stanovený cíl 
a vůli tu cestu ujít až do konce.

DŮLEŽITÝ JE CÍL A VŮLE 
K JEHO DOSAŽENÍ

JAKUB BIELIK SE VE SPOLEČNOSTI ELTON HODINÁŘSKÁ, PATŘÍCÍ DO HOLDINGU CZECHOSLOVAK 
GROUP, PODÍLÍ NA KONSTRUKCI A VÝVOJI NOVÝCH HODINEK PRIM. SOUČÁSTÍ UNIKÁTNÍ ČESKÉ 
VÝROBY NÁRAMKOVÝCH HODINEK JE JIŽ TÉMĚŘ ČTYŘI ROKY. JAK SE DO SVĚTA SOUČÁSTEK, 
MENŠÍCH NEŽ ZRNKO MÁKU, DOSTAL? CO MÁ PODLE NĚJ SPOLEČNÉHO VÝROBA HODINEK 
S HOKEJEM, KTERÉMU SE VĚNUJE OD DĚTSTVÍ? TO PROZRADÍME V ZAJÍMAVÉM ROZHOVORU, 
KTERÝ JSME S JAKUBEM VEDLI V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ, NA MÍSTĚ, KDE TRADICI VÝROBY 

HODINEK DRŽÍ VÍCE NEŽ 70 LET.
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Povíte nám ve zkratce, čím se společnost Nej.cz zabývá?
Patříme mezi největší poskytovatele vysokorychlostního in-
ternetu a televizního vysílání v České republice. V tuto chví-
li poskytujeme služby ve více než 150 městech pro téměř 
200 000 zákazníků z řad domácností a firem. Dále spolupra-
cujeme i s operátory, kterým poskytujeme datové linky.

Který typ připojení k internetu v dnešní době hraje prim?
Bezpochyby internet po optické síti. Optika je spolehlivá 
a můžete s ní surfovat rychlostí až 1 Gbps. A na připojení po 
optické síti se samozřejmě zaměřujeme i my. Je pravda, že 
mnoho našich lokalit je připojeno ještě k metalické síti, nic-
méně naším záměrem je upgradovat sítě na optiku tak rych-
le, jak to jen půjde.

Do popředí zájmu se dostává tzv. odložené sledování tele-
vize, díky kterému si můžete pořady nahrát a sledovat poz-
ději. Klasické sledování v reálném čase je tedy na ústupu?
To ne. Jsou tu pořady, které určitě nechcete sledovat ze zá-
znamu. Typicky to jsou třeba sportovní přenosy. Sledovat 
hokejový zápas ze záznamu zkrátka nemá kouzlo. Trend od-
loženého sledování je zřetelný především u filmů nebo se-
riálů. Nemyslím si ale, že by sledování v reálném čase mělo 
u diváků úplně skončit.

Jak telekomunikační branži ovlivnila koronavirová pande-
mie? Je tu něco, co zákazníci začali u vašich služeb řešit více?
Mnoho zákazníků pracovalo a stále pracuje z domova, tak-
že vyžadují velmi spolehlivý internet, a to za retailové ceny. 
Jinými slovy, tu kvalitu, kterou kdysi požadovali firemní zá-
kazníci, nyní požadují i domácnosti. Když pracujete z domova 
a  jste závislí na kvalitě připojení, tak internet zkrátka musí 
běžet jak hodinky.

Nej.cz se pohybuje na trhu telekomunikací od roku 2008. 
Který rok byl pro společnost z obchodního pohledu klíčový?
Řekl bych, že to byl rok 2016, kdy se společnost Nej.cz stala sou-
částí investiční skupiny KAPRAIN. S ní Nej.cz získala jistotu, že se 
bude dál rozvíjet a rozrůstat. Díky tomuto spojení se už blížíme 
téměř k dvacítce úspěšných akvizicí za posledních pět let.

Čekají letos společnost Nej.cz nějaké významné milníky?
Už můžeme prozradit, že nás čeká vstup na trh mobilních slu-
žeb. Pro zákazníky máme připravené zajímavé mobilní tarify 
na třetí čtvrtletí tohoto roku. Dále nás čekají i plánované fúze 
s firmami, které jsme koupili v minulém roce. A samozřejmě 
budeme jednat s dalšími firmami, které by pasovaly do rodiny 
Nej.cz.

Co vám osobně dělá v práci největší radost?
Asi to, že zatím nejsme korporace, že jsme pořád v  takové 
velikosti, kdy se téměř všichni se všemi známe. Taky jsem 
rád, že nemusíme všechno řešit na úrovni velkých meetingů, 
že umíme být rychlí a pružní v rozhodování.

Když najdete čas na televizi, máte nějaké oblíbené pořady 
nebo filmy, ke kterým se rád vracíte?
Hodně sleduju publicistiku České televize, pořady 168 hodin 
a Reportéry. S filmy je to složitější, ale mám rád spíše starší 
klasiku, která je k zamyšlení, třeba oblíbený film Forrest Gump.

Dovedete si představit, že byste byl několik dní úplně „offli-
ne“, bez telefonu i internetu?
No to si úplně představit nedokážu. Když odjedu na dovole-
nou, snažím se nebýt ve spojení s firmou, nicméně v okamži-
ku, kdy se připojím k datům, tak už na mě vyskakují zprávy 
z aplikací a jsem zpátky v dění firmy. Ale není to nic, co by mi 
nějak ubližovalo. (smích)

Co vy a hokej? Jste velký fanoušek, nebo si dokonce i ně-
kdy zahrajete?
Bohužel, hokej hrát neumím. Vyrůstal jsem sice na Pardubic-
ku, kde to hokejem taky žije, nicméně za nějakého velkého 
fanouška se nepovažuju. Ale třeba taková mistrovství světa 
v hokeji, ta si jako divák ujít nenechám.

Jak vlastně vzniklo partnerství se Spartou?
Máme společného majitele, investiční skupinu KAPRAIN, 
takže v rámci skupiny spolupracujeme. Jsme za tuto spolu-
práci moc rádi a myslím, že má potenciál i do budoucna. Přál 
bych si, abychom se Spartou v příštím roce získali titul!

BEZ INTERNETU A  TELEVIZE BY NAŠE SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY NEBYLY TOLIK VIDĚT. PROTO 
JSME RÁDI, ŽE MEZI SPARŤANSKÉ PARTNERY PATŘÍ I  POSKYTOVATEL RYCHLÉHO INTERNETU 
A TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ NEJ.CZ. JAK TELEKOMUNIKAČNÍ BRANŽI OVLIVNILA KORONAVIROVÁ 
PANDEMIE? A ZMĚNILY SE BĚHEM POSLEDNÍHO ROKU POŽADAVKY ZÁKAZNÍKŮ NA INTERNETOVÉ 

PŘIPOJENÍ? TO PROZRADIL JAROSLAV HANYK, GENERÁLNÍ ŘEDITEL SPOLEČNOSTI NEJ.CZ.

SLEDOVÁNÍ HOKEJE 
ZE ZÁZNAMU CHYBÍ 

KOUZLO
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GASTRONOMICKÉ ZÁŽITKY 
A ZÁBAVA POD OTEVŘENÝM 
NEBEM NA TERASÁCH HARFA

Zábava pod otevřeným nebem
Galerie Harfa je známá nabídkou kvalitní gastronomie. Na-
jdete zde stylové restaurace pro komorní se setkání s přáteli 
nebo obchodními partnery i  food court s pestrým výběrem 
pro rychlý oběd. Zábavu a posezení pod otevřeným nebem 
pak nabízí Terasy Harfa. Občerstvení na čerstvém vzduchu 
se street food konceptem je zde dostupné už druhý rok a má 
velký úspěch. Letos přibyly ke stávajícím další stánky, napří-
klad s čerstvými krevetami, gyrosem nebo kvalitní kávou.

V autentickém prostředí Teras si užijete dobré jídlo, pití, ale 
i zážitky. Můžete zde třeba strávit večer s přáteli při společ-
ném sledování sportovního klání na obří televizní obrazovce. 
Letošní sezónu společného fandění odstartovaly zápasy MS 
v  ledním hokeji, v  červnu navázaly tenisový Roland Garros 
nebo mimořádně atraktivní zápasy Euro 2020.

Originální kulturní zážitek
Letošní léto se odehraje na střeše Galerie Harfa už 10. roč-
ník oblíbené divadelní přehlídky Letní scéna Harfa. Sou-
částí programu jsou sobotní dopolední hry pro děti, pro 
dospělé pak večerní představení od 20, respektive od 19 
hodin. V rámci prázdninových měsíců nabídne Letní scéna 
Harfa celkem 46 představení. Diváci se mohou těšit na ob-
líbené a už klasické kusy jako Poslední ze žhavých milen-
ců, A do pyžam, Natěrač, Příště ho zabiju sám!, Blbec k ve-
čeři nebo Caveman. Povětšinou komediální představení se 
skvěle hodí k prázdninové atmosféře. Ideální variantou, jak 

si užít další radost navíc, je spojit návštěvu divadla s  pří-
jemným posezením na Terasách a před kulturním zážitkem 
si dopřát malé občerstvení.

Dvakrát týdně čerstvá nálož od farmářů
Nově můžete v  oblíbeném obchodním centru nakoupit 
i  v  rámci Farmářských trhů Harfa. Kromě tradičních náku-
pů zde pořídíte i  čerstvé produkty od českých farmářů. 
Sortiment jako je ovoce, zelenina, uzeniny, pečivo, mléčné 
výrobky, sýry, vejce, med, houby nebo koření nakoupíte 
každou středu venku před Galerií Harfa nebo každou sobo-
tu v  rámci rodinných farmářských trhů Harfa v prostorách 
Teras. Přijďte si doplnit zásoby kvalitních českých dobrot 
nebo pořídit prvotřídní čerstvé suroviny pro vaše víkendo-
vé kouzlení v kuchyni.

Pokud vás předchozí řádky přesvědčily k  návštěvě Gale-
rie Harfa, vězte, že to není všechno. Obchodní centrum 
připravuje řadu dalších novinek, například dětský koutek 
v blízkosti restaurační zóny, místnost pro rodiče s malými 
dětmi, kde mohou děti nakojit nebo nakrmit anebo nové 
odpočinkové zóny s bohatou zelení. Na podzim pak v ob-
chodním centru přibudou nové prodejní plochy, těšit se 
můžete například na v Čechách unikátní koncept obchodu 
HalfPrice se značkovou módou a doplňky za zvýhodněné 
ceny. Samozřejmostí je parkování zdarma pro návštěvníky 
obchodního centra. Veškeré informace naleznete na no-
vých webových stránkách galerieharfa.cz.

MODERNÍ OBCHODNÍ CENTRA FUNGUJÍ JAKO ZDROJ RYCHLÝCH A POHODLNÝCH NÁKUPŮ 
POD JEDNOU STŘECHOU. ČÍM DÁL VÍC ALE ZÍSKÁVÁ NA VÝZNAMU I JEJICH SOCIALIZAČNÍ 
ROLE, KDY FUNGUJÍ JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ, ZÁBAVY, ZÍSKÁVÁNÍ NOVÝCH ZKUŠENOSTÍ 
A ZÁŽITKŮ. S TÍMTO KONCEPTEM PRACUJE I OBCHODNÍ CENTRUM GALERIE HARFA. SVOU 
LOKACÍ V  ŠIRŠÍM CENTRU PRAHY A  DOBROU DOSTUPNOSTÍ JE ATRAKTIVNÍM MÍSTEM 
NEJEN PRO PRAŽANY. NEJVĚTŠÍM LÁKADLEM JSOU PAK PŘEDEVŠÍM V LETNÍCH MĚSÍCÍCH 
TERASY HARFA, UNIKÁTNÍ VENKOVNÍ PROSTOR NA STŘEŠE OBCHODNÍHO CENTRA.
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SPARTA BUSINESS LOUNGE

CENÍK JEDNORÁZOVÉ
VIP HOSPITALITY
ZÁKLADNÍ ČÁST 2021 / 2022

VELKÝ PARTY BOX

MALÝ PARTY BOX SKY BOX

CENA: 3 000 Kč

CENA: 60 000 Kč

CENA: 40 000 Kč CENA: 30 000 Kč

Cena cateringu je 800 Kč včetně DPH / osoba.

Jednorázová VIP vstupenka.
Cena za sedadlo na klubovém patře včetně cateringu.

(včetně DPH)

Kapacita: 62 míst
K ceně pronájmu je nutné připočítat cenu za catering,
která odpovídá skutečnému počtu hostů (minimálně 

však 30 osob).

Kapacita: 48 míst
K ceně pronájmu je nutné připočítat cenu za catering,
která odpovídá skutečnému počtu hostů (minimálně 

však 30 osob).

Kapacita: 20 míst (14 míst k sezení a 6 míst na stání )
K ceně pronájmu je nutné připočítat cenu za catering, 

která odpovídá skutečnému počtu hostů.
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SPARŤANSKÁ
PĚTKA
31. SRPNA OD 18:30 
ve Stromovce

Registruj se na 
HCSPARTA.CZ/PETKA

GENERÁLNÍ
PARTNER


