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máme za sebou polovinu extraligové sezony 2021/2022. Ač ji opět 

negativně poznamenala pandemie, jsme moc rádi, že si můžeme užít 

zápasy alespoň s Vámi na tribunách. I díky tomu si můžete na utkání 

přečíst druhé vydání Sparta Business News, jehož prostřednictvím 

Vám přinášíme zajímavé příběhy a  aktivity našich partnerů, mezi 

které se řadíte i Vy.

Obrovskou radost nám udělala skutečnost, že se nám i s Vaší pomocí 

podařilo i  ve složité době překonat rekord našeho nejstaršího 

dobročinného projektu Sparťanská krev. V  jeho patnáctém ročníku 

se i  díky spolupráci Sparty s  Armádou České republiky dostavilo 

k darování krve neuvěřitelných 1253 dárců!

Velký úspěch jsme zaznamenali také na ledě. Sparta se probojovala 

v hokejové Lize mistrů mezi nejlepších osm týmů Evropy, když jako 

jediný český tým postoupila ze základní skupiny a dokráčela až do 

čtvrtfinále. Vnímáme to jako velký úspěch a  příslib do budoucna  – 

vždyť v  našem týmu zazářilo i  několik mladých sparťanů, v  čele 

s mladým reprezentantem Jakubem Konečným.

Těšíme se, že se s  Vámi opět brzy setkáme při společných akcích, 

ať už během Adventního bruslení v O2 areně či při dalších domácích 

zápasech Sparty. Díky naší speciální nabídce můžete opět využít také 

uzavřený party box, ve kterém můžete uspořádat večírek, firemní akci 

nebo soukromou oslavu.

Přejeme Vám vše nejlepší do roku 2022 a spoustu skvělých zážitků 

se Spartou.
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BILLA JIŽ 30 LET 
NA ČESKÉM TRHU



I přesto, že přesný den narozenin obchodního řetězce BILLA 

v  České republice je stanovený na 26.  října, oslavy začaly 

už o několik měsíců dříve, aby se program nabitý aktivitami 

stačil uskutečnit. Před samotnými oslavami se BILLA ještě 

ohlédla za minulostí a  zveřejnila pár zajímavých dat, které 

následně využila pro další komunikaci. Například to, že pat-

ří mezi průkopníky v zavádění privátních značek na českém 

maloobchodním trhu. Svoji nejstarší privátní značku Clever 

totiž založila už v roce 2000, a tak jako jeden z mála řetězců 

měla už počátkem nového tisíciletí vlastní produktovou řadu. 

Dnes jich je v sortimentu BILLA osmnáct a vyrábí je celkem 

254 dodavatelů, z nichž 134 jsou české firmy. Společnost pro-

vozuje také jeden z  nejstarších věrnostních klubů v  České 

republice, BILLA Bonus club. Ten nyní čítá celkem 2 650 000 

členů, kterým poskytuje výhody při nákupech a zatraktivní 

nabídku produktů ve speciálních kampaních.

 

Jak BILLA odměňovala zákazníky

Pro své zákazníky si společnost připravila celou škálu zají-

mavých věrnostních kampaní a aktivit, které odstartovaly už 

v létě a v průběhu podzimu na sebe pak navazovaly nebo se 

prolínaly. Členové BILLA Bonus clubu měli možnost soutěžit 

o elektrokoloběžky, vouchery na rodinné nákupy nebo balíč-

ky exkluzivního zboží BILLA Premium. V Praze a v Brně mohli 

zákazníci využít promo akcí a získat finanční bonus na další 

nákup při útratě nad 500 korun. Kampaň na atraktivní zboží 

Disney pro rodiče a děti odstartovala ve všech prodejnách 

BILLA hned v září a nesla se celým podzimem až do Vánoc. 

Od října do prosince se soutěžilo o  tři vozy Škoda Karoq. 

Oslavy doprovázelo i speciální vydání zákaznického časopi-

su Gusto se skvělým narozeninovým obsahem, vše o společ-

nosti bylo pak pečlivě shrnuto v publikaci BILLA 30 let.

 

NÁŠ GENERÁLNÍ PARTNER, OBCHODNÍ ŘETĚZEC BILLA, TENTO ROK OSLAVIL 30. VÝROČÍ VSTUPU 
NA ČESKÝ TRH. OSLAVY ZAHÁJIL ŠIROKOU KAMPANÍ S PŘÍZNAČNÝM NÁZVEM „JÍDLO JE NAŠE 
LÁSKA“, KTERÁ SE OBJEVILA V PODSTATĚ VŠUDE. TELEVIZNÍMI A  RÁDIOVÝMI STANICEMI 
SE ROZEZNĚLY REKLAMNÍ SPOTY, VE VŠECH OBCHODECH SE OBJEVILY SPECIÁLNÍ POLEPY, 
PLAKÁTY, OZNAČENÍ REGÁLŮ V DUCHU OSLAV, LETÁKY PRO ZÁKAZNÍKY SE SKVĚLOU SPECIÁLNÍ 
NABÍDKOU, TO VŠE POD SRDCOVÝM LOGEM BILLA 30 LET. NUTNO ZMÍNIT, ŽE ZA 30 LET PŮSOBENÍ 
NA RETAILOVÉM TRHU V ČESKÉ REPUBLICE SI BILLA VYBUDOVALA SILNOU EXPERTÍZU A POZICI 
LEADERA V  TÉTO OBLASTI. PROTO TAKÉ U  PŘÍLEŽITOSTI VÝROČÍ NEVÁHALA USPOŘÁDAT 
ODBORNOU KONFERENCI S  NÁZVEM 30 LET MALOOBCHODU V  ČR PRO SVÉ ZÁKAZNÍKY, 
NOVINÁŘE A ODBORNOU VEŘEJNOST. PROBĚHLA V ZÁŘÍ, V PALÁCI ŽOFÍN A BILLA ZDE OZNÁMILA 
I SVÉ NEMALÉ PLÁNY A CÍLE DO BUDOUCNA A ZÁSADNÍ ZMĚNY VE VEDENÍ SPOLEČNOSTI.

Konference na Žofíně

U  příležitosti oslav společnost BILLA v  září uspořádala také 

odbornou panelovou diskuzi v  Paláci Žofín na téma 30 let 

maloobchodu v  České republice. Účastnili se jí dodavatelé, 

novináři a odborníci z maloobchodu, kteří diskutovali na téma 

českého retailu z pohledu minulosti, současnosti, ale také bu-

doucnosti. Mezi řečníky z oboru se dostavil například ředitel 

Svazu obchodu a cestovního ruchu, pan Tomáš Prouza, dále 

pan Petr Hanka, předseda Zelinářské unie či paní Renata Bu-

rianová, předsedkyně Odborového svazu pracovníků obcho-

du. Ve večerních hodinách se prostory Žofína otevřely všem 

zaměstnancům BILLA. Právě zde totiž probíhaly interní oslavy.

 

Nová éra BILLA obchodů

K bilancování nad třiceti letou existencí na trhu a úspěchy patří 

i pohled do budoucna. Společnost BILLA hned v září oznámila 

dva další významné kroky v  dění společnosti BILLA. Jedním 

byla změna na pozici generálního ředitele. Společnost se roz-

loučila s dlouhodobým generálním ředitelem Jaroslawem Szc-

zypkou, který ji vedl celých 28 let a díky jehož profesionalitě 

a osobnímu nasazení se řetězec může těšit dnešní silné pozici 

na trhu. Za jeho přínos mu zaměstnanci poděkovali nejen zdra-

vicí na slavnostní akci na Žofíně, ale také mu byl věnován patřič-

ný prostor formou rozhovorů v rozličných zpravodajích a tisku. 

Na Žofíně byl zároveň oznámen nový generální ředitelem spo-

lečnosti. Od 1. září 2021 se jím stal Dariusz Tomasz Bator, který 

dosud působil na postu generálního ředitele BILLA Slovenská 

republika, kde úspěšně řídil síť supermarketů. Příchod nového 

generálního ředitele předznamenal změny ve strategii řetězce, 

které BILLA oznámila. Jednou z hlavních, která naznačuje nové 

směřování společnosti, je posílení digitalizace a vstup do ob-

lasti online prodeje, který společnost odstartuje v roce 2022.
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ALAVIS MAXIMA 
PRO MAXIMÁLNÍ 
VÝKONY!
ALAVIS™ je respektovaná značka v  oblasti veterinární me-

dicíny. Veterinární lékaři, kteří její přípravky podávají svým 

čtyřnohým pacientům, se shodují, že kvalita, šetrnost a účin-

nost každého přípravku ALAVIS™ jsou mimořádně vysoké 

a  nemají konkurenci. Z  těchto důvodů je ALAVIS™ ve své 

kategorii možná jako jediný podáván špičkovým závodním 

koním, kterým pomáhá vyhrát ještě předtím, než je odstar-

továno. Důkazem je i Hegnus, kůň, kterému by rok předtím, 

než se stal vítězem 130. ročníku Velké pardubické, jen málo-

kdo dával šance na vítězství. Jeho klouby nebyly zcela v po-

řádku, ale roční pravidelné užívání veterinárního přípravku 

ALAVIS™ Triple Blend Extra Silný, rehabilitace, profesionální 

trénink a touha po vítězství dovedly Hegnuse, koně s bojov-

ným srdcem, i žokeje Lukáše Matuského společně k vítězství 

v jednom z nejtěžších závodů v Evropě.

Stalo se však něco, s  čím jsme nepočítali. Dobrá pověst 

veterinárních přípravků ALAVIS™ se rychle ší řila a  s  tím 

přišla i  jakási móda užívání veterinárních přípravků lidmi. 

Naším cílem však je, aby přípravky pro koně byly určeny 

pouze koním.

Z  tohoto důvodu jsme nyní vstoupili na trh humánních do-

plňků stravy se značkou ALAVIS™ MAXIMA. Řada ALAVIS™ 

MAXIMA je určena pro aktivní a sportovně laděné lidi a bu-

deme ji promyšleně i kvalitativně rozšiřovat. Skutečnost, že 

ALAVIS™ MAXIMA i v oblasti doplňků stravy zvedá pomysl-

nou laťku kvality, dokládá fakt, že doplňky stravy ALAVIS™ 

MAXIMA pro své výkony užívají naši vojáci na zahraničních 

vojenských misích, protiteroristická jednotka Policie České 

republiky a také profesionální sportovci, například i ti z hoke-

jového týmu Sparta Praha.

Pro celý náš tým ALAVIS™ je to velký závazek i do budoucna 

a uděláme vše, co je v našich možnostech, abychom důvěru 

v nás vloženou nezklamali.
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Co pro vás osobně hokej znamená?

Jsem velký fanoušek a v poslední době si dost vážím každé 

příležitosti na hokej zajít. Mám sice pocit, že poslední dva roky 

už ho vídám i  jinde než jen na ledě, ale našeho byznysu se 

pandemie naštěstí nedotkla. Jsem rád, že sponzoring hokejo-

vé Sparty pokračuje.

Který zážitek se Spartou vám nejvíc zůstává v paměti?

Společně s našimi partnery jsme využili možnost navštívit zápas 

soutěže Champions Hockey League ve Švédsku s týmem Skel-

leftea, kde jsme zažili úžasnou atmosféru a  snad jsme naším 

fanděním pomohli k vítězství Sparty 3:1 nad domácím týmem.

Máte nějaké nové zajímavé projekty, které se v  poslední 

době navzdory situaci podařilo rozeběhnout?

Soustředíme se hodně na to, abychom našim stávajícím i bu-

doucím zákazníkům co nejvíce usnadnili život. Pomáháme 

hlavně majitelům a  provozovatelům komerčních i  průmyslo-

vých budov, od kanceláří přes obchodní centra až po sklady 

nebo zimní stadiony. V roce 2021 jsme spustili program L∞P by 

Daikin Recover – Reclaim – Reuse.

Co si pod tím můžeme představit?

Náš tým přijede na místo, bezpečně odčerpá použité chladi-

vo ze systému pro chlazení a vytápění, správci budovy vysta-

víme certifikát, chladivo si odvezeme, zregenerujeme a znovu 

použijeme v nových výrobcích Daikin. Náš zákazník má službu 

zdarma, a  navíc udělal mnoho dobrého pro životní prostředí. 

Pomůže mu to i vylepšit skóre při zelené certifikaci jeho budovy.

Určitě to má výhodu i pro vás, je to tak?

Ano. My touto regenerací ročně ušetříme 250 000 kilogramů 

nových chladiv. Rád bych zde zmínil pilotní projekt s  firmou 

Toyota Kolín, která se jako první zapojila do projektu L∞P, 

a jsem rád, že vzhledem k zájmu koncových zákazníků se nám 

nyní podařilo realizovat i několik dalších projektů.

 

O které jde?

Dalším projektem, který souvisí s úsporami zdrojů chladiv, je 

platforma Retreadables, jejímž prostřednictvím je možné s po-

užitými chladivy obchodovat a po recyklaci je opětovně vy-

užít. Daikin je jedním ze zakládajících členů. Jiným důkazem 

toho, že se snažíme výstavbu i správu budov našim komerč-

ním a průmyslovým zákazníkům zjednodušit, je i naše pojetí 

„all in one“ řešení.

 

Co zahrnuje?

Kompletní nabídku nejen HVAC-R (vytápění, větrání, klimati-

zace a chlazení, pozn. aut.) produktů, ale i všechny potřebné 

navazující služby. Například zpracování celého projektu, další 

související podporu zelené certifikace budov, pomoc s vyřizo-

váním dotací a podobně. To ale není vše.

Povídejte…

Provádíme také instalaci zařízení, včetně dalších komponentů 

navazujících na systém Daikin. Dokážeme klientům zapůjčit 

dočasné zdroje vytápění i  chlazení. Zařídíme i  zábor, pokud 

je potřeba instalace těžkou technikou třeba na střeše budovy. 

Samozřejmostí je pak uvedení zařízení do provozu nebo napo-

jení budovy na vzdálený monitoring.

K čemu je monitoring určen?

Uživateli umožní nejen sledovat spotřebu energií a využití sys-

tému, ale také dobře plánovat servisní prohlídky a předcházet 

případným poruchám. Zároveň optimalizuje nastavení provo-

zu nainstalovaného zařízení tak, aby bylo využito co nejefek-

tivněji a tím také šetřilo náklady na spotřebu energie.

Nabízíte také technickou podporu?

Samozřejmě. Jeden z našich hlavních cílů je včas vyřešit kaž-

dý problém tak, aby ho uživatelé dané budovy ideálně vůbec 

nepocítili.

Co vám dělá největší radost?

Zejména to, že se náš Daikin tým, zaměřený na komerční 

a průmyslové aplikace, postupně stává profesionálním konzul-

tantem pro zákazníky, kterým jsme schopni v souladu s jejich 

potřebami najít optimální řešení. A na to jsem velmi pyšný.HOKEJEM ŽIJEME 
UŽ I V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ
SPOLEČNOST DAIKIN JE TRADIČNÍM SPONZOREM HOKEJOVÉ SPARTY. K  LEDU MÁ BLÍZKO, 
PROTOŽE UŽ VÍCE NEŽ PĚTADEVADESÁT LET VYVÍJÍ ZAŘÍZENÍ PRO CHLAZENÍ I VYTÁPĚNÍ BUDOV. 
VEDENÍ TÝMU, KTERÝ PEČUJE O  KOMERČNÍ A  PRŮMYSLOVÉ ZÁKAZNÍKY, MÁ V  DAIKINU NA 
STAROSTI LUBOŠ KONYVKA.
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NOVÝ REKORD 
SPARŤANSKÉ KRVE
PATNÁCTÝ ROČNÍK DOBROČINNÉHO PROJEKTU SPARŤANSKÁ KREV BYL NAVZDORY SLOŽITÉ 
AKTUÁLNÍ SITUACI REKORDNÍ! I  DÍKY POMOCI ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY SI K  ODBĚRŮM DO 
VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE A SPORTOVNÍ HALY V HOLEŠOVICÍCH NAŠLO CESTU O ČTYŘI 
DÁRCE VÍC, NEŽ V DOSUD REKORDNÍM ROČNÍKU 2019.

Celkový počet dárců se zastavil na čísle 1253, z toho 235 pr-

vodárců. V  konečném součtu se darovalo přes 563 litrů ži-

votně důležité tekutiny. „Nikdo z  nás nečekal, že vzhledem 

k okolnostem může být tento ročník tím rekordním. Moc mě 

těší, že se u našich fanoušků stala Sparťanská krev tradičním 

listopadovým rituálem. Všem patří obrovský dík,“ uvedla ge-

nerální manažerka HC Sparta Praha Barbora Snopková Habe-

rová, která se spolu s Petrem Tonem a Pavlem Šrekem rovněž 

přidala mezi listopadové dárce.

„Sparta nám už popatnácté významně pomohla ke zvýšení 

počtu dárců v tomto měsíci. Věříme, že se mnoho z dvou sto-

vek prvodárců vrátí do našich odběrových místností i v násle-

dujících měsících. Krev je totiž potřeba u  nejrůznějších ne-

mocí, úrazů a operací celoročně. Děkujeme všem sparťanům, 

kteří mají chuť tímto způsobem pomáhat," uvedla po úspěš-

ném listopadu vrchní sestra z transfuzního oddělení Všeobec-

né fakultní nemocnice Mgr. Ilona Drdová.

Ke společným odběrům dorazilo také několik desítek zá-

stupců Armády České republiky, kteří se vedle tradiční akce 

Sparta vzdává hold přidali také k nejstaršímu sparťanskému 

dobročinnému projektu. Konkrétně šlo o  vojáky z  Agentury 

logistiky a  členy Vojenské policie. „Prostory mi připomínaly 

zázemí vojenské nemocnice. Krev jsem za svůj život darovala 

už sedmkrát, nicméně v prostorách hokejové arény úplně po-

prvé. Navíc nás hokejisté provedli kabinou a zázemím, takže 

kromě dobrého pocitu jsem zažila i netradiční hokejový záži-

tek,“ svěřila se četařka Olga Kmentová z Agentury logistiky 

z Kostelce nad Labem.
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PRO SPARŤANY JSME 
UPRAVILI PRODUKTY 
NA MÍRU

SPOLEČNOST PENCO LETOS OSLAVILA 30 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ. NAVÍC JE JIŽ DRUHÝM 
ROKEM NAŠÍM VÝŽIVOVÝM PARTNEREM. „HOKEJISTÉ SPARTY OD NÁS ODEBÍRAJÍ HLAVNĚ 
IONTOVÉ NÁPOJE, NEJVÍC SI PAK POCHVALUJÍ ENERGETICKÉ A PROTEINOVÉ TYČINKY,“ ŘÍKÁ 
MAJITELKA SPOLEČNOSTI VERONIKA READE.

Společnost Penco založil před třiceti lety váš tatínek. Jak 

dlouho v ní pracujete vy? Změnilo se za tu něco?

Do společnosti jsem nastoupila v roce 2015. Je naprosto jas-

né, že věcí se změnila je spousta. Za tu dobu jsme se stihli 

sestěhovat ze tří oddělených pracovišť do jednoho velkého, 

v Praze – Čakovicích. Tehdy na tom společnost nebyla dob-

ře, bylo nutné snížit náklady. V té době jsme také koketovali 

s myšlenkou prodeje části společnosti, ale nakonec jsme se 

rozhodli, že to zvládneme sami. Naštěstí se nám to povedlo.

To jsou v téhle době skvělé zprávy. Dokonce jste už expan-

dovali i na Slovensko.

Na Slovensku s  maloobchodním prodejem teprve začíná-

me. Asi před měsícem jsme spustili slovenskou verzi webu 

a oslovili několik sportovců ke spolupráci. Ale dlouhodobě 

nám fungují dodávky pro profesionální sportovce a  týmy, 

včetně hokeje.

Jaké máte cíle na další roky?

Rádi bychom se vydali do německy mluvících zemí. Po Ma-

ďarsku a Polsku, kde budeme v roce 2024 výživovým part-

nerem mistrovství Evropy v  závodech na horských kolech 

(MTB), je to zcela logický krok. Ale uvidíme. Zatím je to v roz-

jednaném stavu.

Máte hodně širokou nabídku produktů. Které jsou ty nej-

prodávanější?

Zcela s přehledem jsou nejoblíbenější LONG ENERGY SNA-

CKY, kterým běžně říkáme sójové suky. Jsou to energetické 

suky, jejichž chuť nezaměnitelně připomíná klasické kokoso-

vé suky, které naše generace zná z dětství. Pokud bychom 

se ale bavili o tom, kterého produktu se prodá na tuny nejvíc, 

tak je to určitě instantní bezlepková kaše PELUPA.

Jaké produkty byste doporučila hokejistům?

U hokejistů je samozřejmě základem pitný režim, doporučo-

vala bych tedy jakékoliv iontové nápoje. Dost hokejistů si 

také chválí energetické, ale i proteinové tyčinky. Jen s pří-

pravky na regeneraci to šidí. Takže tady bych si určitě přisa-

dila a doporučila například nápoj RESTART.

Chystáte i nějaké novinky?

Plánujeme hlavně nové příchutě, u  stávajících produktů 

přidáváme nové hmotnostní varianty. Zejména kvůli vyso-

ké poptávce od různých sportovních týmů. Zákazníci si tak 

budou moct koupit naše produkty v malých baleních i vel-

kých kbelících. Chystáme také novou rozpustnou formu 

magnesia. Tady jsme dost dbali na to, aby se magnesium 

dobře rozpustilo a neusazovalo se na dně obalu. Zároveň 

pracujeme na vývoji nového nadupaného iontového nápoje 

pro sportovce, hlavně pro takové ty, co jsou v zátěži několik 

hodin. Tedy hlavně pro ultramaratonce, triatlonisty a další, 

aniž by jim nápoj zatěžoval žaludek. Tento produkt je ale 

zatím v rané fázi vývoje.

your fuelyour fuel
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V POZICI JEDNATELE VEDE SPOLEČNOST CSI LOGISTICS, SILVER PARTNERA NAŠEHO KLUBU. 
JIŘÍ KUNZ SE ALE KROMĚ OBLASTI LOGISTIKY SKVĚLE VYZNÁ I VE VÍNĚ. SPOLU S MANŽELKOU SI 
SPLNIL SEN A V CENTRU PRAHY OTEVŘEL KAVÁRNU U SV. VOJTĚCHA, KAM DOVÁŽÍ TO NEJLEPŠÍ 
VÍNO Z OBLASTI BEAUJOLAIS.

Jak se rozvíjela vaše podnikatelská činnost? S čím jste začí-

nal, než jste se propracoval až do vedení CSI Logistics?

Hned po roce 1989 jsem začal pracovat v logistice u zahranič-

ních logistických společností. Pracoval jsem ve společnostech 

s americkým kapitálem, německým kapitálem, francouzským ka-

pitálem, italským a nakonec i čínským. Poznal jsem kulturu mno-

ha zemí a to byl i impuls k založení mojí společnosti CSI Logistics, 

jejímž jsem majitelem a jednatelem.

Co všechno CSI Logistics zajišťuje?

Nabízíme spolupráci menším společnostem na trhu v  oblasti 

skladování, dopravy a nastavení logistických procesů, což vede 

k  provozním úsporám. V  poslední době jsme schopni dodat 

i pracovníky do skladů a výroby.

Jak vás napadlo si vedle vaší hlavní společnosti, CSI Logis-

tics, otevřít ještě vlastní kavárnu? Byl to váš sen?

Moje manželka je absolventka hotelové školy, i když se dlouho-

době věnuje účetnictví a daňovému poradenství. Kavárna byla 

vždy náš společný sen, chtěli jsme udělat něco pro zákazníky, 

kteří si rádi posedí v krásném prostředí „retro kavárny“. A hlavně 

nabízet výborné francouzské suché víno.

Jedná se o dost nesourodé obory. Měl jste v kavárenství ně-

jaké zkušenosti?

Jak jsem již uvedl, největší zkušenosti má moje manželka, praco-

vala v různých společnostech v gastro oboru, proto je to hlavně 

její zásluha, že kavárna funguje. I když jsme ji otevřeli 10. úno-

ra 2021, což nebylo zrovna dobré datum.

Ve vaší kavárně se vedle tradičního sortimentu specializujete 

na vína z francouzské oblasti Beaujolais. Proč jste se zaměřili 

právě na tato vína?

V této oblasti žije můj kamarád, který se narodil v Praze, mládí 

strávil v Maroku a posledních 30 let žije nedaleko Lyonu a pracu-

je jako lékař. Jeho kamarád, vinař, je právě můj dvorní dodavatel 

vína. Jedná se o rodinné vinařství Domaine de Baluce.

Dodáváte je z domácího vinařství. Jezdíte tam pravidelně tes-

tovat sortiment?

Ano, pravidelně, cca čtyřikrát ročně jezdíme s kamarády na víno, 

v uvedené oblasti je mnoho rodinných vinařství a celá tato ob-

last je známá bílým a růžovým vínem odrůdy Chardonnay a čer-

veným vínem odrůdy Gamay. Jiné odrůdy v  této oblasti se ani 

nepěstují, je to v závislosti na půdě.

Víno dodáváte i našemu klubu. Jak toto spojení vzniklo?

Toto spojení vzniklo díky spolupráci mezi mojí společností 

a sparťanským obchodním oddělením, jmenovitě s Radkem Ma-

šínem, který mi nabídl prezentaci vína ve spojení se Spartou.

Na hokej chodíte už přes pětatřicet let. Jaká je vaše první 

vzpomínka na hokejovou Spartu?

Na Spartu jsem začal chodit již v šesti letech, takže je to určitě 

víc než 35 let. Moje první vzpomínka na Spartu se váže k roku 

1968 nebo 1969, kdy Sparta porazila v Praze tehdy nejlepší čes-

ké mužstvo, ZKL Brno, 8:7.

Kdybyste měl poskládat sestavu ze svých největších sparťan-

ských oblíbenců, kdo by to byl?

Během tolika let jsem viděl mnoho skvělých hráčů – Gustu Ha-

vla, Jana Horešovského, Jirku Hrdinu, Pavla Richtera a další. Je 

těžké všechny vyjmenovat, každá doba měla své nej hráče. Ale 

pokud bych měl vybrat za všechny ty roky super tým, byli by to: 

Jiří Holeček – Jaroslav Šíma, Miroslav Kuneš – Jiří Hrdina, Jiří 

Kochta, Pavel Richter.

LOGISTIKA, VÍNO 
A HOKEJ
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NOVÉ
PARTNERSKÉ POSILY

Společnost Ruukki Construction je dodavatelem ocelových 

stavebních produktů a služeb pro střešní a fasádní systémy 

ekologicky udržitelných budov. Společnost má silné zastou-

pení v  deseti evropských zemích, čisté tržby činily v roce 

2020 přibližně 470 milionů eur. 

Hilti znamená kvalitu, inovace a přímé vztahy se zákazníky, 

což v důsledku obnáší přibližně 250 000 individuálních kon-

taktů se zákazníky každý den. Společnost, která sídlí v Scha-

anu v  Lichtenštejnsku, má 30 000 zaměstnanců po celém 

světě, kteří pomáhají, aby stavebnictví fungovalo jednodu-

šeji, rychleji a bezpečněji.

Wavin Czechia je součástí skupiny Wavin  – předního svě-

tového poskytovatele plastových potrubních systémů pro 

obytné, nebytové a stavební projekty. Produktové portfolio 

společnosti Wavin Czechia zahrnuje ucelené systémy pro 

rozvody vody či vytápění, ale součástí nabídky jsou i kana-

lizační šachty, komplety pro odvodnění plochých střech či 

unikátní systémy pro bezvýkopovou pokládku a renovaci ka-

nalizací, vodovodů a plynovodů.

Společnost AZ klima se specializuje na technická zařízení budov 

a dodávku vzduchotechniky a chladicí techniky pro různé typy 

budov; administrativní a obchodní centra, letiště, nemocnice, ale 

třeba také kulturní domy a restaurace. Od jejich založení nasbírali 

zkušenosti na více než 5 000 projektech jak v České republice 

a na Slovensku, tak třeba v Anglii, Japonsku či na Antarktidě.

Společnost ISOTHERM je předním výrobcem izolačních dvoj-

skel a bezpečnostního kaleného skla. Významnou část své 

činnosti zaměřuje i na opracování plochého skla pro nábyt-

kářský průmysl. K dosažení nejvyšší kvality výrobků používá 

společnost ISOTHERM nejmodernější technologie známých 

značek, jako jsou například firmy LISEC, Bavelloni, Bottero, 

Tamglas, Triulzi nebo Schiatti.

Lindab je dodavatel výrobků a  systémových řešení, která 

usnadňují procesy výstavby a zlepšují vnitřní prostředí v bu-

dovách. Díky úzké spolupráci se zákazníky, otevřené organi-

zaci firmy, profesionalitě zaměstnanců a silné firemní kultuře 

vyvíjí řešení, která snižují dopad na životní prostředí a nabízí 

zákazníkům vyšší užitnou hodnotu.

FANSHOP.HCSPARTA.CZ20



AUTOMATIZACE JE 
PRO FIRMY JAKO VAKCÍNA

Málokdo asi zná pojem ERP systém. Co si pod ním máme 

představit?

Někdy se používá také označení podnikový informační systém 

nebo třeba systém pro řízení podniku. Zjednodušeně se dá 

říct, že je to nástroj na řízení firmy. Jeden systém, ve kterém 

máte všechny firemní agendy.

Takže komplexnost je to nejlákavější na ERP systému?

Jednoznačně. Nemusíte mít zvlášť systém na účetnictví, mzdy, 

logistiku, výrobu, CRM… Nemusíte překlikávat mezi aplikace-

mi, komunikovat s několika dodavateli.

Existují ještě nějaké další důvody, proč pořídit ERP systém?

Těch přínosů je celá řada. ERP systém drží pravidla a řídí firem-

ní procesy, hlídá legislativu, automatizuje, uchovává potřebná 

data o zákaznících, zaměstnancích i produktech, dle oprávnění 

sdílí informace, vedoucí pracovníci mají spolehlivý a přehledný 

nástroj na kontrolu, vyhodnocování i plánování… V konečném 

důsledku tak zjednodušuje a zefektivňuje práci, čímž šetří čas, 

firmy zvládají více zakázek. To bychom si mohli povídat dlouho. 

(smích) Shrnul bych to tím, že ERP systém pomáhá firmám růst.

Takže automatizace, o  které se dnes hodně mluví a  píše, 

pro vás musí být velmi aktuální téma.

Pravda, covid-19 spoustu firem nakopl. Otevřel jim oči. Ale pro 

nás automatizace není nic nového. Inovativnější firmy už si dáv-

no užívají její výhody. A my jim s tím pomáháme. Myslím, že v au-

tomatizaci firem se skrývá recept, jak firma může nejen přežít 

těžké časy, ale také dále růst. Vlastně je to podobné jako s vak-

cínou, která je obecně také považována za záchranu a naději.

 

 

Jaká je role ERP systému v automatizaci firem?

Naprosto klíčová. ERP systém zejména slouží jako tako-

vý mozek f irmy. Představuje hlavní a  jediné řídicí místo. 

Sbíhají se zde veškerá data, která se následně vyhodno-

cují. Udávají se v něm pokyny. Zároveň zajišťuje kontrolu. 

Nicméně ERP systém není jedinou podmínkou úspěšné 

automatizace.

Jak to myslíte?

Smyslem automatizace je, ať místo lidí přemýšlí a  pracuje 

systém. Když to jen trochu jde. Z toho pohledu to zní para-

doxně, ale právě bez lidí se automatizace neobejde. Sys-

tém samotný firmu nespasí, potřebuje někoho, kdo mu bude 

dávat data. Ale především, firmy potřebují někoho, kdo jim 

s automatizací pomůže.

S tím firmám také umíte pomoct?

Ne nadarmo náš slogan zní „Péče je náš byznys“. Lidé jsou 

největší konkurenční výhoda Byznysu. Naši zkušení konzul-

tanti o zákazníky skutečně pečují. Jsou to odborníci, kteří 

umí navrhnout i zrealizovat nejvhodnější řešení. Mají know-

-how, které ve firmách těžko najdete.

Můžete prozradit, které firmy si takovou péči užívají? Kdo 

patří mezi zákazníky Byznysu?

Celkový počet zákazníků Byznysu dnes překračuje hranici 

1 200. Jsou to firmy napříč obory. Z  těch zajímavých jmen 

bych vypíchl například Manufakturu, Vltava Labe Media, Bo-

hemia Apple či Ravak. Některé uživatele registrujeme i mezi 

sparťanskými partnery. Těšíme se, až se potkáme na hokeji.

CO TO VLASTNĚ JE ERP SYSTÉM? PROČ HO FIRMY VYUŽÍVAJÍ? V ČEM POMÁHÁ? A JAK JE TO 
S AUTOMATIZACÍ VE FIRMÁCH, KTERÁ SE DNES V SOUVISLOSTI S COVIDEM-19 TOLIK ZMIŇUJE? 
NA ROZHOVOR JSME SI POZVALI MATĚJE ŠTOCHLA, OBCHODNÍHO ŘEDITELE ERP SYSTÉMU 
SOLITEA BYZNYS, KTERÝ PATŘÍ MEZI SPARŤANSKÉ PARTNERY OD ROKU 2018.
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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


