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je před námi těžká sezona plná atraktivních sportovních výzev. V  tomto ročníku totiž chceme zanechat velkou stopu i na evropské hokejové 

mapě. Už během září náš posílený tým dokázal, že se může měřit i s nejlepšími týmy švédské a finské ligy v rámci hokejové Ligy mistrů. Po třech 

výhrách ve čtyřech zápasech máme postup do další fáze ve svých rukou. V prosinci se navíc zúčastníme prestižního turnaje pro zvané, tradičního 

Spenglerova poháru a čeká nás rovněž zápas pod širým nebem ve Špindlerově mlýně!

Je mi velkou ctí, že tyto skvělé hokejové okamžiky můžete prožívat spolu s  námi. Po uplynulé, hodně složité sezoně, jsme téměř o  žádného 

partnera z naší rodiny nepřišli. Jsme vděční, že se už více než pět sezon můžeme spolehnout na dlouhodobé partnerství se společnostmi Billa, 

Mastercard, Louda Auto, Sencor, Van Graaf, Austis, Sprinkler a mnoha dalšími.

Skvělou zprávou je, že se nám před sezonou podařilo spojit s téměř dvěma desítkami nových partnerů. Mezi nimi jsou i dva hlavní – společnosti 

Fortuna a Czechoslovak Group. Za celou Spartu věřím, že i tato partnerství vydrží dlouhé roky.

Moc se těšíme, že si novou sezonu vychutnáme již spolu s Vámi na tribunách. Pouze společně totiž můžeme dokráčet k tomu, po čem ve Spartě 

všichni moc toužíme.

Ať žije Sparta!

Vážení partneři našeho klubu,

RADEK MAŠÍN
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
HC SPARTA PRAHA, A. S.
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„Podporu mládeže Sparty vnímáme jako jeden z  nejzásad-

nějších bodů naší spolupráce. Jsme moc rádi, že se mohly 

děti po složité sezoně opět vrátit na led. Jejich nadšení je 

motorem naší spolupráce se Spartou,“ říká Jaroslaw Szczyp-

ka, generální ředitel BILLA ČR.

BILLA PODPOŘILA
KLÍČOVÉ AKCE

SPARŤANSKÉ MLÁDEŽE
DVA NEJTRADIČNĚJŠÍ PROJEKTY SPARŤANSKÉ MLÁDEŽE MĚLY I LETOS VELKÉHO SPOLEČNÉHO 
PODPOROVATELE. GENERÁLNÍHO PARTNERA SPARTY, SPOLEČNOST BILLA! TRADIČNÍ ŘETĚZEC 

SUPERMARKETŮ, KTERÝ LETOS SLAVÍ JUBILEJNÍCH TŘICET LET NA ČESKÉM TRHU, PŘEVZAL 
ZÁŠTITU JAK NAD PATNÁCTÝM ROČNÍKEM LETNÍ HOKEJOVÉ ŠKOLY V LITOMĚŘICÍCH, TAK NAD 

46. ROČNÍKEM TURNAJE HRÁČŮ DO PATNÁCTI LET, KTERÝ NESE NÁZEV BILLA CUP!
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Ještě před startem sezony jsme se zastavili u hlavního partnera, společnosti Louda Auto, na 
pobočce v pražském Hloubětíně. Z O2 areny jsme to měli cestou na zápas v Poděbradech jen 
kousek. Moc nás těší, že s vozy Louda Auto jezdíme společně za výhrami už šestou sezonu!



DALŠÍ REKORD! SPARŤANSKÁ 
PĚTKA POMOHLA KUBOVI

Pražská Stromovka patřila na konci srpna sparťanským hrdi-

nům, kteří se rozhodli běžet pro dobrou věc. Ani nepříliš op-

timistická předpověď počasí neodradila 434 běžců k účasti 

v závodu! Těsně před startem navíc ustal déšť a Sparťanskou 

pětku si tak mohli všichni zúčastnění naplno užít.

“Ze závodu jsme moc nadšení a  opravdu dojatí z  vybrané 

částky. Moc děkujeme Spartě i všem zúčastněným běžcům,” 

vzkázala maminka nemocného Jakuba.

Celkový vítěz si ve třetím ročníku běhu připsal již svou druhou 

výhru v závodu! „Počasí bylo ideální, mnohem lepší než ve-

dro v roce 2019,“ pochvaloval si Tomáš Vocetka, který zvládl 

pětikilometrovou trať uběhnout za 16 minut a 56 sekund. „Už 

se těším na příští rok, abych se pokusil o treble!“ vyhlašuje 

běžec, který má sparťanskou permanentku již třetí sezonu. 

Svou hlavní cenu tak věnuje někomu blízkému.

Stejný plán má i  nejlepší žena v  závodě, Petra Vavříková. 

„Běželo se mi moc hezky, dokonce jsem se dostala pod svůj 

plánovaný čas, paráda,“ užívala si v cíli, do kterého doběhla 

v čase 20 minut a 11 sekund. Oba běžci navíc patřili do nej-

lepšího týmu kategorie družstev, adidas Runners Prague.

Po závodě a předání šeku malému Jakubovi následovala au-

togramiáda sparťanských hokejistů, kterou si všichni zúčast-

nění moc užili.

Celou akci významně podpořili sparťanští partneři. Ge-

nerální partner, společnost Billa, připravila pro závodníky 

občerstvení zdarma. Účastníci si navíc mohli pochutnat na 

vynikající zmrzlině od Daikinu, české jedničky na trhu s vy-

tápěním a chlazením. Hlavní partner Louda Auto představil 

na startu flotilu svých vozů, společnost Stiga zase zabavila 

účastníky svým stolním hokejem.

DOBRÁ VĚC SE OPĚT PODAŘILA. DÍKY FANOUŠKŮM HOKEJOVÉ SPARTY SE VE TŘETÍM ROČNÍKU 
CHARITATIVNÍHO ZÁVODU SPARŤANSKÁ PĚTKA PODAŘILA VYBRAT REKORDNÍ ČÁSTKA PRO 

MALÉHO KUBU, KTERÝ BOJUJE S AKUTNÍ FORMOU LEUKÉMIE. DÍKY ÚČASTI 434 BĚŽCŮ ZÍSKAL 
NA PODPORU SVÉ LÉČBY SKVĚLÝCH 137.028 KORUN!
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Proč jste se rozhodli podporovat právě hokejovou Spartu?

Podporujeme různé aktivity a projekty, regionální i  rozsáhlejší, 

jak je potřeba. V  době největšího šíření covidu jsme finančně 

pomáhali nemocnicím a sociálním službám. Teď se více zamě-

řujeme na podporu sportu a  pohybu obecně. V  postcovidové 

době je důležitější než kdy předtím. Chceme, aby se lidé, zejmé-

na děti, ke sportu vrátili. Podporujeme hokejové, ale i fotbalové 

kluby a v nedávné době jsme se stali hrdými partnery turnajů ve 

streetballu pro žáky základních a středních škol. Podpora hokeje 

jakožto našeho národního sportu nám dává velký smysl, a navíc 

HC Sparta je i pro nás známkou úspěchu, bojovnosti a prestiže.

Jaký je váš vztah ke sportu?

Sportuji rád a  odmalička jsem byl ke sportu veden, hlavně 

k fotbalu, plavání a atletice. Stejně tak k němu vedu i své děti. 

K  hokeji mám blízko, jelikož můj děda hokej hrál závodně, 

byl brankářem. Odmalička jsem k němu vzhlížel. Já sám jsem 

však špatný bruslař, i když se synem chodíme v zimě bruslit 

na rybník. Pokud zamrzne.

Kde všude vaše společnost působí?

Akvizicí Pražské teplárenské se Praha loni stala nejvýznam-

nějším městem v našem portfoliu a zásadně jsme tak posílili 

naši pozici na trhu tradičních municipálních služeb v hlavním 

městě a  v  České republice vůbec. Silné zastoupení máme 

tradičně na severní Moravě a  ve Slezsku, kde prostřednic-

tvím jedné z nejrozsáhlejších sítí dálkového tepla ve střední 

Evropě dodáváme tepelnou energii více než 176 tisícům do-

mácností a dalším zákazníkům z řad průmyslových firem, ne-

mocnic, škol či institucí. A například s městem Olomouc jsme 

čerstvě uzavřeli důležité memorandum, kterým navážeme na 

dlouhodobou spolupráci a  budeme společně pracovat na 

dalším rozvoji teplárenské soustavy.

Jak moc vaši firmu a váš byznys zasáhl covid?

Na prodejích tepla se odrazilo omezení škol či úřadů a uza-

vření hotelů a lázeňských provozů, restaurací i dalších drob-

ných provozoven. Nejvýznamněji samozřejmě v turistických 

městech jako například Praha nebo Mariánské Lázně. Muse-

li jsme se také velmi rychle přeorganizovat. Během krátké 

doby bylo nutné de facto celou firmu „přesadit“ z kanceláří 

domů, zajistit všem jak hardware, tak software a dálkové pří-

stupy do všech používaných systémů. A navíc ještě těm, kdo 

na to nebyli zvyklí, vysvětlit, jak se vším pracovat. Na zaměst-

nancích bylo znát, že přišli o „small talks“ u kafe nebo během 

oběda, a nebylo je najednou čím nahradit. Ale zároveň po-

chopili vážnost situace a uměli se rychle přizpůsobit, takže 

ten přechod do on-line prostředí považuji za relativně úspěš-

ný. Digitalizace je ale téma, na kterém dlouhodobě pracuje-

me, ať už v oblasti obchodní, technické, nebo administrativní.

Energetiku ovlivňují i  další faktory, které jsou ty nejvý-

znamnější?

Je to hlavně klimatická politika EU, která přinesla mimo jiné 

drastický nárůst cen povolenek CO2. Jejich ceny za poslední 

rok vzrostly na dvojnásobek a už stojí více než samotný ná-

kup uhlí. Rostou i ceny energetických vstupů – uhlí i zemního 

plynu – a logicky jsou tyto nárůsty reflektovány i v ceně elek-

třiny. Odklon Evropy od využívání uhlí je a bude pro celou 

Českou republiku velmi náročný. S tím vším musíme pracovat 

a  neustále se přizpůsobovat novým trendům. Musíme, ale 

i chceme. Šetrnější přístup k životnímu prostředí je součástí 

filozofie skupiny Veolia. Chceme být ekologickým transfor-

mačním lídrem celého odvětví a udávat směr.

Jaké jsou vaše ekologické cíle?

Naším cílem je zredukovat do roku 2030 produkci oxidu uh-

ličitého, který ovlivňuje klima, o více než 50 procent. Většina 

našich zdrojů bude po transformaci už po roce 2025 a nej-

později do roku 2030 zcela opustíme uhlí. Jde o  největší 

transformaci teplárenství od sametové revoluce a pochopi-

telně o miliardové investice.

Jak toho chcete dosáhnout?

Uhlí postupně nahradíme zemním plynem, biomasou a další-

mi obnovitelnými zdroji a ekologicky šetrnějšími palivy. Dů-

ležitý směr je také energetické využívání odpadů, ve kterém 

zatím Česko zaostává. Trendem jsou i komplexní řešení pro 

jednotlivé lokality nebo zákazníky zaměřené na větší ener-

getickou soběstačnost, například prostřednictvím fotovol-

taických panelů, a další optimalizační procesy, úspory ener-

gií a podobně.

SPORT JE TEĎ 
DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ

KDY DŘÍVE
PARTNEREM HC SPARTA SE STAL PŘEDNÍ DODAVATEL SLUŽEB V OBLASTI VODOHOSPODÁŘSTVÍ, 
ENERGETIKY A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. SKUPINA VEOLIA MÁ, PODOBNĚ JAKO SPORT, ZA SEBOU 
NÁROČNÝ ROK A PŘED SEBOU VELKÉ VÝZVY, NEJEN KVŮLI COVIDU. ČÍM PROCHÁZÍ, POPISUJE 

V ROZHOVORU ŠÉF ENERGETICKÉ SEKCE REDA RAHMA, KTERÝ V NÍ PŮSOBÍ OD ROKU 2001.
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SVĚTOVÝ 
UNIKÁT

dinosauria.cz
FANSHOP.HCSPARTA.CZ
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NOVÝM PARTNEREM HC SPARTA PRO SEZONU 2021/2022 JE SKUPINA VAMED MEDITERRA, 
SOUKROMÝ POSKYTOVATEL ZDRAVOTNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE. DÍKY NASTAVENÉ 

SPOLUPRÁCI MOHOU NYNÍ HRÁČI A PARTNEŘI HC SPARTA VYUŽÍVAT SLUŽEB A ZDRAVOTNÍ 
PÉČE REHABILITAČNÍ KLINIKY MALVAZINKY, KTERÁ DO ZMÍNĚNÉ SKUPINY PATŘÍ. O HOKEJI, 

SPORTU OBECNĚ, STAVU ČESKÉHO I CELOSVĚTOVÉHO ZDRAVOTNICTVÍ A O TOM, CO JEJ NA 
JEHO PRÁCI TĚŠÍ, JSME SI POVÍDALI S PŘEDSEDOU PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI VAMED 

MEDITERRA, DIPL. ING. DR. JOCHENEM SAGADINEM, MBA.

JE VELMI NAPLŇUJÍCÍ PŮSOBIT 
V OBLASTI, KDE JE KAŽDODENNÍM 

POSLÁNÍM POMÁHAT LIDEM

Stojíte v čele skupiny, která v Česku provozuje zdravotnic-

ká zařízení a  střední zdravotnickou školu. Zároveň pod-

porujete hokej, kterého jste velkým fanouškem. Jak toto 

spojení vzniklo?

Na našich klinikách se léčili sportovci odjakživa, takže to 

spojení tam vždy bylo, my jsme ho jen zesílili. Jsme za toto 

propojení velmi rádi. Máme v plánu v něm pokračovat.

Kdy začala vaše láska k hokeji?

První zápas s HC Sparta jsem viděl kdysi v Tipsport areně, 

krátce potom, co jsme zde založili skupinu VAMED MEDI-

TERRA. Pobýval tu kolega, který měl za úkol podpořit inte-

grační proces do celosvětové skupiny VAMED, a on byl vel-

kým fanouškem Vienna Capitals. Vzal mě na zápas Sparty 

a byla to láska na první pohled!

Sportujete? Lákala vás někdy kariéra sportovce?

Ano, sportuju. Do svých dvaceti let jsem byl velmi aktivním 

tenisovým hráčem na mezinárodní úrovni a  poté jsem hrál 

americký fotbal v rakouské první lize, tam jsme hráli také na 

mezinárodní úrovni. Měl jsem ambici být profesionálním te-

nisovým hráčem, to se ale naplno nerealizovalo, což mě při-

vedlo k americkému fotbalu. Teď moc rád hraju golf.

Téměř třináct let jste jednatelem skupiny VAMED MEDI-

TERRA, to je dlouhá doba. Co pro vás vaše práce znamená?

Je skvělé, když můžete v životě dělat něco tak smysluplné-

ho, jako je provozovat síť zdravotnických zařízení a pomáhat 

tolika lidem, být schopen zlepšovat služby a  být každým 

dnem lepší. Je to velmi naplňující profese.

Jak vzpomínáte na své začátky? Jaké jsou nejzásadnější 

milníky vaší kariéry?

Bylo to opravdu obtížné, byl to kulturní střet. Pro mnoho lidí 

to může být překvapivé, protože rakouská a  česká kultura 

jsou velmi podobné, jenže pod tím podobným povrchem jsou 

zároveň opravdu hodně rozdílné. Musel jsem se naučit, jaké 

jsou ty rozdíly a jak s nimi zacházet.

Milníky mé kariéry nejsou o mně, já jsem šťastný, když spo-

lečnost prospívá a daří se jí. Ty důležité body byly, když se 

nám například podařilo úspěšně uzavřít důležité transakce. 

V roce 2013 jsme připojili do skupiny tři zařízení – Nemocni-

ci Mostiště, Centrum léčby pohybového aparátu, Nemocnici 

Mělník –, na to jsem byl hrdý. Další důležité momenty byly 

například, když jsme obdrželi důležitá ocenění za finanční 

zdraví nemocnice (Nemocnice Mělník, 2020) a  za bezpeč-

nost a spokojenost hospitalizovaných pacientů (Nemocnice 

Mostiště, 2019; Nemocnice Tanvald, 2017).

Skupina VAMED MEDITERRA je členem nadnárodního hol-

dingu VAMED. Vidíte napříč Evropou či světem nějaké roz-

díly v přístupu ke zdravotnictví?

Rozdíly jsou obrovské. Systémy zdravotnictví jsou tak odliš-

né, že není na světě nic, co by neexistovalo. Například ve 

Velké Británii jsou opravdu velice dlouhé čekací lhůty na 

ortopedické operace, ruští pacienti mají často problém se 

dostat k onkologické léčbě. Můžeme být opravdu šťastní, že 

žijeme v této zemi, protože zde je kvalita zdravotní péče vý-

borná. Podle mého názoru je systém zdravotní péče v České 

republice skvělý, v  systému jsou nějaké strukturální nedo-

statky, ale obecně si myslím, že jdeme správným směrem.

Zdravotnická zařízení velmi výrazně zasáhla pandemie co-

vidu-19. Široká veřejnost si více než kdy jindy začala uvě-

domovat důležitost zdravotnické profese a oceňovat nasa-

zení zdravotníků. Jak situaci hodnotíte vy?

Je to přesně, jak říkáte. Byla to ohromná rána pro systém, 

na vrcholu krize jsme nikdy nevěděli, co přinese další den, 

prokousávali jsme se dnem hodinu za hodinou, infekce mezi 

personálem byla na vzestupu, opravdu to bylo obtížné. Ne-

mohu dostatečně vyjádřit obdiv, který cítím k  našim lidem, 

kteří každý den velmi tvrdě pracovali a obětovali i svůj volný 

čas, když byli navíc vystaveni riziku nákazy. Žádné ocenění 

nebude nikdy dostatečné, chtěl bych jim proto i tady vyjádřit 

obrovské poděkování.
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Odhalila pandemie nějaké nedostatky, na kterých si myslí-

te, že je třeba zapracovat?

Pandemie ukázala prstem na nedostatky systému – že nám 

chybí zdravotní sestry a další zdravotnický personál. Pande-

mie na to posvítila. Je zásadní, abychom systém vylepšili tak, 

že budeme schopni přitáhnout více mladých lidí ke studiu na 

zdravotnických školách, a  také bychom měli usnadnit vstup 

do našeho zdravotního systému pracovníkům ze zahraničí.

V České republice provozujete devět zdravotnických zaříze-

ní různého zaměření. V čem se od sebe liší?

Strukturujeme naši skupinu tak, že každé zařízení se speci-

alizuje na něco jiného. Nevěříme v systém, kdy každé zdra-

votnické zařízení nabízí všechny obory či druhy péče. Máme 

centra specializovaná na rehabilitaci, ortopedii, gynekologii, 

porodnictví, následnou intenzivní péči, robotickou operativu 

a tak dále. Je to cenné nejen pro pacienty, ale i pro zaměst-

nance, protože vysoká míra specializace je atraktivní. Pacienti 

dostanou vysoce kvalitní specializovanou péči těch nejlep-

ších specialistů, lékaři a sestry zase pracují v prvotřídním spe-

cializovaném prostředí.

Do skupiny patří i  vyhlášená Rehabilitační klinika Malva-

zinky. Léčí se zde mnoho známých osobností a sportovců, 

včetně některých našich hokejistů. Čím si podle vás rehabi-

litační klinika získala svou skvělou pověst?

Klinika si získala pověst tím, že poskytovala tu nejlepší léčbu. 

Dobrá pověst jde v lékařském prostředí vždy ruku v ruce s kva-

litní léčbou. Stále pracujeme na zlepšování našich standardů. 

Například teď začneme nabízet i službu online telerehabilitace, 

abychom zůstali v této oblasti v České republice v popředí.

Vyžaduje péče o profesionální sportovce jiný přístup, než jaký 

je u běžných pacientů? Je Rehabilitační klinika Malvazinky je-

diné místo, kde se věnujete profesionálním sportovcům?

Profesionálním sportovcům i ostatním pacientům se věnujeme 

kromě Rehabilitační kliniky Malvazinky ještě v  Centru léčby 

pohybového aparátu (CLPA). Je samozřejmost, že každý paci-

ent dostane stejně vysokou kvalitu péče, ušitou na míru jeho 

zdravotnímu stavu. Důvodem, proč na Malvazinkách a v CLPA 

léčíme profesionální sportovce, je, že tam máme specialisty 

na sportovní zranění.

Je pro vás důležité pomáhat lidem?

Pomáhat lidem je podstata mé práce. Je velmi naplňující moci 

působit v profesi, kde můžete lidem pomáhat. Je to každoden-

ní mise, zlepšovat se, udělat vše, co je třeba, abychom mohli 

lidem pomoci ještě lépe. Ano, je to pro mě velmi důležité.

Jochen Sagadin vystudoval Material Sciences & Economics & Business Sciences na Montan 
University v Leobenu v Rakousku a poté program MBA se specializací na mezinárodní man-
agement nemocnic na Frankfurt School of Finance and Management. Od roku 2003 pracoval 
ve VAMED – KMB jako head of technical controlling pro vídeňskou všeobecnou nemocnici. 
Od roku 2008 působí v  Česku a  zastává funkci chief executive officer ve VAMED MEDI-
TERRA. Ve skupině odpovídá jak za celkové směřování firmy, tak za oblasti lékařského řízení, 
provozu, lidských zdrojů a managementu biomedicínského zařízení. Mezi jeho záliby patří 
sport, kino a kultura. Má rád Čechy a jeho čeština příjemně překvapí.

Skupina VAMED MEDITERRA je členem nadnárodního holdingu VAMED, který je vedoucím 
globálním poskytovatelem celé řady služeb pro nemocnice a další zdravotnická a lázeňská za-
řízení ve světě. Od výstavby nemocnic až po celkové provozní řízení takových zařízení. Historie 
holdingu VAMED sahá až do roku 1982 a v současnosti působí ve více než 95 zemích světa.

VAMED MEDITERRA provozuje v České republice celkem devět zdravotnických zařízení 
a také střední zdravotnickou školu na Mělnicku. Za dobu působení skupiny získaly její jednot-
livé nemocnice a kliniky řadu prestižních ocenění a certifikací, ať už za finanční stabilitu, či za 
pozitivní hodnocení pacientů.

O SKUPINĚ VAMED MEDITERRA
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JIŽ DRUHÝM ROKEM JE PARTNEREM HOKEJOVÉ SPARTY SPOLEČNOST WI TECHNOLOGY, PROVO-
ZUJÍCÍ OBCHODNÍ ZNAČKU NAŠEDÍLY. NA TUZEMSKÉM TRHU DLOUHODOBĚ PATŘÍ K NEJVĚTŠÍM 
VELKOOBCHODNÍM HRÁČŮM V  OBLASTI PRODEJE NÁHRADNÍCH DÍLŮ A  PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO 
MOBILNÍ TELEFONY. „CHCEME NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM POSKYTNOUT NĚCO, CO OD KONKUREN-
CE PROSTĚ BĚŽNĚ NEDOSTANOU. VSTUPNÍ KONTROLU KVALITY DÍLŮ, TECHNICKÉ KONZULTACE 
PRO SERVISY, UCELENÁ PORTFOLIA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PREZENTACI NA OBCHODNÍCH MÍS-
TECH A  INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP. ALE PŘEDEVŠÍM OPRAVDU OTEVŘENÝ A  DLOUHODOBÝ PART-
NERSKÝ VZTAH, ZALOŽENÝ NA FÉROVÉ KOMUNIKACI. ZKRÁTKA TO CHCEME DĚLAT JINAK,“ ŘÍKÁ 

SEBASTIAN ROCH, ŘEDITEL SPOLEČNOSTI.

Jak vlastně vznikla společnost NašeDíly?

Jsme ryze česká společnost, nicméně naše kořeny sahají vlastně 

až do Číny do roku 2013. Někde úplně na začátku vzniku firmy 

byla naše nespokojenost s kvalitou náhradních dílů na českém 

trhu. Tak jsme se rozhodli jet přímo ke zdroji a najít pro naše zá-

kazníky něco lepšího, než měl v té době zbytek republiky. Zboží 

jsme vozili taxíkem z  trhu s elektronikou v Šen-čenu do našich 

improvizovaných prostor a posílali ho tak trochu amatérsky do 

České republiky. Dnes transportujeme velké kontejnery s  tisíci 

kusy zboží. V Číně provozujeme vlastní kancelář, která nám im-

port značně usnadňuje. Sídlo firmy i  sklady máme ale v Praze, 

odkud pocházíme.

Kam v současné době NašeDíly směřují?

Máme velké plány. Za poslední dva roky jsme personálně troj-

násobně vyrostli a přibrali do týmu celou řadu specialistů. Pře-

stěhovali jsme se do nových kancelářských i skladových prostor, 

protože nám ty stávající už nestačily. Už dnes vím, že i tohle je jen 

dočasné řešení. Samozřejmě to jde ruku v ruce s růstem našeho 

objemu podnikání. Umíme už nejen dovážet kvalitní náhradní díly, 

ale poslední dva roky jsme pronikli i do segmentu příslušenství 

k mobilním telefonům, kde vystupujeme v roli dodavatele největ-

ších retailových a etailových hráčů na trhu. Do budoucna chce-

me velkoobchodně dodávat i na trhy mimo Česko a Slovensko. 

A v neposlední řadě spustit platformu B2C pro prodej koncovým 

zákazníkům.

Poznamenala vás nějak koronavirová krize?

Tak jako všechny na světě. Již před krizí jsme částečně diverzi-

fikovali naše podnikání. Náš segment podnikání s díly obecně 

nebyl zasažen tolik jako některé jiné, nicméně restriktivní opat-

ření v souvislosti s šířením viru ovlivnila část našich retailových 

zákazníků. Snažili jsme se takovým partnerům vyjít vstříc ve 

splatnostech faktur i v dalších podmínkách, abychom jim usnad-

nili co nejrychlejší návrat do běžného fungování. Etail s příslu-

šenstvím i díly byl naopak v tomto období velmi úspěšný. Celko-

vě se nám v tomto růst zpomalil, ale nezastavil.

Na čem momentálně v NašeDíly pracujete?

To by byla velmi obsáhlá odpověď. Ale pokud to mám shrnout 

do nějakých uchopitelných témat mimo těch, co jsem už jmeno-

val, bylo by to nejspíše radikální rozšíření a zkvalitnění portfolia 

příslušenství a jeho dostupnosti na našem e-shopu a rozšíření 

nabídky originálních dílů na Samsung a Huawei na e-shopu. Pa-

ralelně s tím řešíme kompletní přechod firmy na jiné IT firemní 

řešení. Ale tohle je opravdu jen jeden malý kousek z velké sklá-

dačky projektů, které u nás běží.

Proč jste se rozhodli sponzorovat zrovna hokejovou Spartu?

Pro mě osobně je to čistě srdcová záležitost. V naší rodině všich-

ni fandili Spartě a já nejsem výjimka. Nevynechám jediný zápas, 

takže vidět naše logo ve spojení s oblíbeným hokejovým klubem 

mi samo o sobě zvedá náladu. Obchodně to pro nás znamená 

možnost propagace značky a  potenciál získat nové obchodní 

partnery pro spolupráci. Líbí se mi dravost týmu. Pevně věřím, že 

letošní sezona skončí vítězstvím a zaslouženým pohárem.

 
DĚLÁME TO JINAK
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NOVÉ
PARTNERSKÉ POSILY

Společnost působící v  oblasti čištění, úklidu a  desinfekce. 

Pro každou oblast poskytují systémy, produkty, poradenství 

i servis, tedy vše potřebné k budování dobré pověsti, ochra-

ně obchodních značek a k udržování vysoké úrovně bezpeč-

nosti, čistoty a efektivity práce i nákladů.

Hlavními obory CSG jsou strojírenství, automobilový, želez-

niční, letecký průmysl a obranný průmysl. Výrobní portfolio je 

pestré: od hodinek přes vlakové brzdy až po nákladní auto-

mobily. Neméně důležitou oblastí jsou i radarové a navigační 

systémy pro civilní i obranný průmysl.

Historicky první a nejstarší poskytovatel kurzových sázek na 

území České republiky. Sázková kancelář Fortuna je široké 

veřejnosti známá zejména svými aktivitami ve fotbalovém 

prostředí. Nyní se rozhodla razantně vstoupit i  do hokeje 

a stala se hlavním partnerem našeho klubu!

Společnost EMPATE, a.s. se specializuje na výrobu moderních 

schodišť a zábradlí. Do jejich výrobního programu spadá nejen 

rozsáhlá nabídka standardizované modelové řady schodišť a zá-

bradlí, ale umí splnit i originálních návrhy architektů a projektantů.

Prolicht je celosvětovou úspěšnou firmou zabývající se osvět-

lením, co dokáže vyjít vstříc všem požadavkům svých klientů.

Společnost BIS Czech nabízí komplexní služby v oblasti vý-

stavby a údržby výrobních a energetických zařízení. Největší 

zkušenosti a reference mají zejména v chemickém, energe-

tickém, teplárenském, plynárenském průmyslu a příbuzných 

průmyslových odvětvích.

Společnost patří mezi přední poskytovatele operativního 

leasingu. Společnost má dlouhou tradici jako specialista na 

operativní full-service leasing, který v  ČR poskytuje již od 

roku 1998.

Geze nabízí široké portfolio systémů dveří, oken a bezpeč-

nostních technologií a  jsou předním tahounem v zautomati-

zování budov. Geze zařídí celý proces od návrhu po imple-

mentaci a údržbu.

Společnost MYSELF kancelářská technika, s.r.o. se zabývá 

prodejem, pronájmem a servisem kancelářské techniky. Jsou 

autorizovanými specialisty značky Konica Minolta se zamě-

řením na profesionální poskytování komplexních tiskových 

služeb, provádění technické a servisní podpory, realizaci tis-

kových řešení na míru, prodej produktů a financování kance-

lářské techniky formou výhodného značkového pronájmu.

Campers4U je akreditovaným prodejcem karavanů a  obyt-

ných vozů Adria pro ČR. Pokud vyrážíte na cesty, Campers4U 

je tou správnou volbou.

2Score s.r.o. vám pomůže v  momentu, kdy potřebujete 

nastartovat svou marketingovou komunikaci sportu nebo 

prostřednictvím sportu chcete zvýšit přítomnost své znač-

ky ve veřejném prostoru. Jejich předností je výborná zna-

lost sportovního prostředí. Pracují jak s federacemi, tak i na 

úrovni profesionálních a amatérských klubů, médií a spor-

tovních sponzorů.

Společnost LUKSÍK-PROMEX s.r.o. nabízí v současné době 

prodej zboží v 5 segmentech svého portfolia. Nejvýznam-

nější jsou dva, a to ochranné pracovní pomůcky a hygienic-

ké potřeby, které nabízí již přes 20 let. V  těchto segmen-

tech se společnost vyprofilovala v předního hráče na trhu, 

o jehož zboží je zájem od mateřských školek po významné 

výrobní závody.
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SPARTA BUSINESS LOUNGE 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.

CENÍK JEDNORÁZOVÉ
VIP HOSPITALITY

ZÁKLADNÍ ČÁST 2021 / 2022


