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VÁŽENÍ PARTNEŘI KLUBU,
sparťanský A-tým koncem června uzavírá dvouměsíční období letní přípravy a již brzy vyjedou hráči pod vedením nového 

kouče na ledovou plochu a absolvují první přípravná utkání před startem nadcházející sezony. Do té povede mužstvo 

uznávaný německý trenér a někdejší legenda světových kluzišť Uwe Krupp. Jsme přesvědčeni, že jeho příchod je pro 

Spartu, ale i celý český hokej velkým krokem kupředu.

V extraligovém ročníku 2018/2019, který nás společně čeká, oslaví Sparta již 115. výročí své existence. Po celou tuto dobu 

má díky působení v Praze i díky dlouhodobému budování tradice výsadu být velmi sledovaným klubem, jehož součástí 

jste společně s námi i Vy a vaše společnosti.

Stejně jako v minulém roce, kdy jsme v prvním vydání inovovaného magazínu Sparta Business News vyslovovali chválu 

a poděkování za vaši přízeň, i nyní o rok později můžeme hrdě oznámit, že svou věrnost nám potvrdilo již více než 90 

procent z Vás. Na vrcholu pomyslné pyramidy je generální partner našeho klubu společnost BILLA, která v této pozici 

pokračuje a vstoupí v září již do své třetí sezony po našem boku.

Zajišťování prostředků do klubového rozpočtu není jen otázkou prodlužování stávajících kontraktů, ale i neustálého hle-

dání nových partnerství. Během tiskové konference 22. května došlo ke slavnostnímu podpisu nové víceleté smlouvy 

s významnou rakouskou pojišťovnou Merkur Versicherung. Tato unikátní událost před zraky televizních štábů, fotografů 

i zástupců píšících médií uvedla do sparťanské rodiny svého nového klíčového člena, jenž se vedle společností Master-

card, Sencor, PRE, Louda Auto a Pražská plynárenská zařadil do skupiny hlavních partnerů HC Sparta Praha. Rád bych 

ale přivítal i další nové partnery, kteří se rozhodli spojit jména svých společností se Spartou, a těmi jsou společnosti Me-

trostav, Clifford Chance a Office Depot.

Během sezony se společně pravidelně potkáváme ve VIP prostorách O2 areny, 

ať už na klubovém patře v sektoru Sparta business lounge, ve VIP Sparta 

Klubu v restauraci Lokomotivka nebo během vašich privátních akcí 

v Party boxech klubového patra. O tyto prostory registrujeme stejně jako 

loni touto dobou velký zájem a jak barová sezení na klubovém patře, 

tak místa kategorie VIP Sparta Klub jsou téměř vyprodaná. Společně 

se nám tak daří vytvářet na domácích zápasech skvělou atmosféru 

a ideální prostředí pro rozvoj stávajících či navazování nových 

obchodních vztahů.

Vzhledem k tomu, že rtuť v teploměru nezadržitelně stoupá a léto 

už je tady, dovolte mi, abych Vám jménem svým i svých kolegů 

popřál klidnou dovolenou a hezké prázdniny. V září se na Vás 

budeme těšit v nové sezoně Tipsport extraligy.

JAN KOUKOL
obchodní zástupce 
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JSME HRDÍ NA VAŠI PODPORU 
A TĚŠÍME SE NA NOVOU SEZONU S VÁMI!



NOVÝM HLAVNÍM PARTNEREM JE OD KVĚTNA 
SPOLEČNOST MERKUR VERSICHERUNG
SPARTA PŘIVÍTALA V KVĚTNU DO RODINY SVÝCH PARTNERŮ NOVÉHO ČLENA. JE JÍM RAKOUSKÁ 
SPOLEČNOST MERKUR VERSICHERUNG, KTERÁ JE TRADIČNÍ RAKOUSKOU POJIŠŤOVNOU SE SÍDLEM 
V GRAZU PŮSOBÍCÍ NA TRHU JIŽ ÚCTYHODNÝCH 220 LET! „V POSLEDNÍ DOBĚ JSEM MNOHOKRÁT 
OPAKOVAL, ŽE SPARTA BUDE VŽDY TAK SILNÁ, JAK SILNÁ BUDE PODPORA NAŠICH PARTNERŮ A FA-
NOUŠKŮ,“ ŘÍKÁ PETR BŘÍZA, MAJITEL A PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA KLUBU.
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popisuje Bříza. „Jeden z důvodů, proč se nám daří dlou-

hodobě spolupracovat se silnými a  tradičními společ-

nostmi, je fakt, že naším cílem je vždy rozvoj partnerství 

a kooperace s přidanými hodnotami.“

Pojišťovna Merkur byla založena v  roce 1798 a  její stě-

žejní činností je v současnosti soukromé zdravotní pojiš-

tění. Navíc platí za světovou jedničku v prevenci, jelikož 

podporuje své klienty ve zdravém životním stylu a prak-

tikuje filozofii preventivních programů. Samozřejmostí 

je tím pádem, stejně jako u generálního partnera klubu 

společnosti BILLA ČR, rovněž podpora sparťanské mlá-

deže.

„Merkur, jakožto zdravotní pojišťovna, má velký zájem na 

propagaci sportu,“ říká Gerald Kogler, generální ředitel 

této významné společnosti. „V  návaznosti na stávající 

podporu úspěšných tenisových hráček Karolíny a Kris-

týny Plíškových se pojišťovna Merkur rozhodla zahájit 

spolupráci s hokejovým klubem HC Sparta Praha,“ do-

dává. Merkur Versicherung není na poli ledního hokeje 

žádným nováčkem, jelikož stadiony v  Grazu a  také Ří-

čanech u  Prahy nesou jméno této společnosti. Každo-

ročně navíc organizuje letní hokejové kempy pro české 

a rakouské děti.

Zajištění rozpočtu je každoročně klíčovou záležitostí pro 

fungování klubu a  s  tím je samozřejmě spojená rovněž 

péče o stávající partnery a získávání těch nových. Jed-

ním takovým je nyní renomovaná rakouská pojišťovna 

Merkur. „Merkur Versicherung je významná rakouská 

společnost s dlouholetou tradicí a  jsme velmi hrdí, že ji 

můžeme přivítat v naší rodině partnerů,“ říká Petr Bříza. 

„Tvrdě jsme pracovali, abychom pro nadcházející sezonu 

„Stejně jako HC Sparta Praha, jeden z nejlepších hoke-

jových klubů s bohatou historií, se Merkur řadí k před-

ním pojišťovnám ve svém oboru. Oceňujeme klubovou 

věrnost, práci s mládeží a podporu sportovních aktivit. 

Jsme velmi rádi, že se můžeme stát hrdým partnerem 

HC Sparta Praha,“ pochvaluje si Gerald Kogler. Smlouva 

mezi jediným extraligovým klubem v Praze a společnos-

tí Merkur Versicherung byla slavnostně podepsána 22. 

května na tiskové konferenci v centru Prahy a má plat-

nost na tři roky. Sparta zároveň u této společnosti nově 

pojišťuje všechny své mládežníky od těch nejmenších až 

po členy své úspěšné akademie.

přivedli dalšího hlavního a významného partnera, a jsem 

rád, že se nám to podařilo,“ dodává klubový šéf.

Merkur Versicherung se tak připojuje do skupiny ke stá-

vajícím hlavním partnerům, kterými jsou společnosti 

Mastercard, Louda Auto, Sencor, PRE a Pražská plyná-

renská. „Ve spolupráci s našimi partnery nám nejde jen 

o umístění loga na dresu a splnění smluvních podmínek,“ 
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a  její sestrou Kristýnou a  také spolupracujeme s Merkur Ice 

Arenou v Říčanech. Překvapilo nás, jak velkou pozornost jsme 

s těmito dvěma aktivitami přilákali, a  hledáme dlouhodobou 

angažovanost v České republice.

Proto jste se rozhodli spojit jméno společnosti s HC Spar-

ta Praha?

Jako obvykle se mnoho věcí stane náhodou. Před několika 

měsíci jsem se dostal do kontaktu s  panem Břízou a  začal 

zkoumat možnosti spolupráce. Zvláště profesionální přístup 

Sparty na mne zapůsobil již od počátku a  začali jsme vidět 

mnoho příležitostí v tomto partnerství, zejména budování naší 

značky na českém trhu s našimi základními hodnotami, aktivi-

tou a životním stylem.

Smlouva byla podepsána na slavnostní tiskové konferenci 

v srdci Prahy. Jaké pocity ve vás probudil tento pozoru-

hodný okamžik?

Akce prokázala profesionální přístup HC Sparta Praha, vý-

znam značky v Praze, v České republice i v zahraničí, který 

byl podpořen obrovským zájmem tisku. V důsledku toho jsme 

byli ještě více přesvědčeni, že toto partnerství bude v příštích 

letech plodné.

Popište, jaké předpoklady jsou nezbytné pro dlouhodobé 

a úspěšné partnerství…

Jak již termín partnerství naznačuje, bude pro obě strany pří-

znivé, pokud se nebude omezovat pouze na prostý příspěvek 

z jedné nebo z druhé strany, ale obě se budou navzájem pod-

porovat v jakýchkoli obchodních potřebách.

Hokejové prostředí není pro společnost Merkur nové. 

Jaké jsou vaše další aktivity v oblasti ledního hokeje?

Jak jsem zmínil, snažíme se zejména podporovat mladou 

generaci, aby byla aktivní ve stále nezdravějším prostředí. 

V důsledku toho jsme začali nabízet našim mladším klientům 

letní a zimní tábory s různými sportovními aktivitami. Mezi ně 

v posledních letech patří každoroční hokejové kempy v České 

republice v České republice a naše partnerství s Merkur Ice 

Arenou v Říčanech.

Jaké konkrétní aktivity plánujete realizovat u mládeže HC 

Sparta Praha?

Vzhledem k tomu, že partnerství právě začalo, budeme se těšit 

na tradiční letní hokejovou školu, vánoční turnaj a doufáme, že 

budeme moci společně rozvíjet budoucí projekty, jakmile se 

dozvíme víc o velkém počtu aktivit tohoto slavného klubu.

A jaký máte vztah k aktivnímu sportování vy osobně?

Hrával jsem fotbal na poloprofesionální úrovni v první a druhé 

lize v Rakousku a zejména v mých dospívajících letech jsem 

Pane Koglere, mohl byste prosím představit vaši společ-

nost?

Merkur je nejstarší pojišťovnou v Rakousku a jednou z před-

ních zdravotních pojišťoven v zemi. Klademe důraz především 

na prevenci. Filozofie společnosti „prevence před uzdravová-

ním“ zdůrazňuje jedinečnou kompetenci při udržování kvality 

života našich zákazníků. Merkur se zabývá tématem preventiv-

ní zdravotní péče s vynikajícími odbornými znalostmi, s vlast-

ním týmem trenérů, terapeutů a  lékařů. Merkur se tak stává 

prvním takzvaným předpojistitelem ve světě v rámci prevence.

Jaké služby nabízíte a jaké jsou vaše současné cíle?

Poskytujeme služby našim klientům dříve, než nastane pojistná 

událost. Mezi naše tzv. preventivní služby patří například hote-

se snažil o řadu různých soutěžních aktivit, jako je plavání a ly-

žování. Také jsem v mládeži hrál hokej v mém rodném městě 

a dokonce jsme vyhráli i místní ligu, která nebyla samozřejmě 

na příliš vysoké úrovni – zejména pro české standardy.

Máte ještě nějaké další zkušenosti s hokejovým prostře-

dím?

Viděl jsem v zámoří na vlastní oči několik utkání NHL a byl to 

zážitek. Také jsem se setkal například s Mariánem Gáboríkem 

a Mariánem Hossou na letní škole, jsou to impozantní osob-

nosti a neuvěřitelně skromní lidé. Také zápasy Sparty mi vždy 

připadaly velmi vzrušující a bavily mne.

Rozhodli jste se pro spolupráci se Spartou i proto, že klub 

má velký mezinárodní význam?

Není pochyb o tom, že každý, kdo má trochu zájem o hokej, ví 

o Spartě, a také se domnívám, že angažování nového trenéra 

Uweho Kruppa, který byl velmi úspěšný a vybral si Spartu před 

jinými příležitostmi, to podporuje.

Budete osobně sledovat domácí zápasy v O2 areně?

Rozhodně!

Co se vám líbí na České republice, potažmo přímo na Pra-

ze?

Domnívám se, že mezi českým a rakouským přístupem k ži-

votu existuje jisté společné východisko. Setkal jsem se s řa-

dou velmi otevřených a úspěšných lidí v České republice. Co 

se týče Prahy, věřím, že je to jedno z nejkrásnějších, ne-li nej-

krásnější město na naší planetě a já si užívám každý okamžik. 

Stejně jako si užívám české pivo. (usmívá se)

Co byste popřál sparťanským hráčům, trenérům a  fa-

nouškům do další sezony?

Pokud bychom mohli načrtnout analogii k angažovanosti Ka-

rolíny Plíškové, která byla osmá v pořadí WTA, když jsme začali 

spolupráci, a po několika měsících se stala světovou jednič-

kou, tak pevně věřím, že Sparta letos vyhraje titul. Alespoň v to 

doufám. Nicméně víme, že úsilí, které je do týmu vkládáno, je 

neuvěřitelně profesionální, a přejeme týmu mnoho štěstí pro 

nastávající sezonu. A doufejme, že se dostane až do finále.

lové pobyty, lázeňská péče, kurzy jógy, cvičební lekce a mnoho 

dalších a mnoho dalších nabídek týkajících se životního stylu. 

Snažíme se zvýšit povědomí o zdravém aktivním životním sty-

lu, který by měl samozřejmě začít už od raného věku. Proto 

také nabízíme pojistné produkty a zdravé aktivity i pro mladé 

generace. Máme vhodné pojistné produkty pro každý věk. Za-

měřujeme se především na zdravotní, úrazové a jiné neživotní 

produkty.

Můžete prosím popsat svůj vstup na český trh?

Analyzovali jsme český trh několik let a začali jsme v uplynulém 

roce nejprve pozvolna, protože jsme velmi flexibilní a snažíme 

se přizpůsobit produkty a služby v probíhajícím procesu. V loň-

ském roce jsme vstoupili do partnerství s Karolínou Plíškovou 
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GERALD KOGLER: PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP 
SPARTY NA MNE OKAMŽITĚ ZAPŮSOBIL
MERKUR VERSICHERUNG JE NEJSTARŠÍ POJIŠŤOVNOU V RAKOUSKU A V KVĚTNU SE STALA JEDNÍM 
Z HLAVNÍCH PARTNERŮ HC SPARTA PRAHA. SLAVNOSTNÍMU PODPISU SMLOUVY, KTERÝ PROBĚHL 
V RÁMCI TISKOVÉ KONFERENCE V RESTAURACI HERGETOVA CIHELNA V CENTRU PRAHY, SE SAMO-
ZŘEJMĚ ZÚČASTNIL I JEJÍ GENERÁLNÍ ŘEDITEL GERALD KOGLER. 

GERALD KOGLER, 50 let, generální ředitel Merkur 
Insurance Group, studoval obchodní vědy se zamě-
řením na pojištění a získal rozsáhlé odborné zkuše-
nosti doma i v zahraničí u společností KPMG Vídeň, 
Londýn a Berlín, IBM a Ernst and Young. Stal se čle-
nem představenstva společnosti Merkur Versiche-
rung jako finanční ředitel v říjnu 2009 a generálním 
ředitelem v lednu 2014.
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nete. Od té doby jsme si vždy našli chvíli prohodit pár slov, 

i když šlo třeba o světový šampionát, kde jsou všichni hodně 

zaneprázdnění a vystresovaní. To, že se spolu známe, tedy 

určitě hrálo velkou roli v mém rozhodnutí přijmout nabídku 

od Sparty.

Co se vám jako první vybaví, když se řekne slovo Sparta?

No zcela upřímně, i když to bude znít dost povrchně, mi na 

mysli jako první vytane film 300. (směje se) Ten film mám 

moc rád. Je to o kultuře starověkých válečníků a nenapadá 

mě lepší jméno, jaké by mohl sportovní tým mít. „Sparta“ 

prostě hovoří za vše!

Jaké byly vaše první kroky ve Spartě?

Nejprve jsme si s  celým realizačním týmem a  sportovním 

oddělením sedli a řekli si, co a jak. Každý, kdo v klubu pra-

cuje s hráči, hraje důležitou roli. A aby vše klapalo, musí být 

všichni na stejné vlně a  pracovat pospolu jako tým. Aby-

chom dovedli Spartu tam, kde ji chceme.

Jaký jste měl z prvních dní ve Spartě pocit?

Výborný. S Petrem Břízou jsem byl v kontaktu dlouhodobě 

a v Berlíně za mnou byl před tím i Michal Broš, takže jsme 

se poznali už s předstihem. Tady jsem se setkal i s dalšími 

kolegy včetně Jardy Nedvěda a Franty Ptáčka. Řešili jsme 

všechny věci týkající se mužstva a startu přípravy. Chceme 

odvádět co nejlepší práci s těmi, které máme, ale zároveň 

být také co nejsilnější. Snažím se v první řadě poznat kaž-

dého hráče.

Jaký máte názor na svůj nový tým?

Jakmile přijde nový kouč, musí každému hráči dát možnost 

začít s nepopsaným listem papíru. Mám rád týmy, které tvr-

dě pracují a jsou ctižádostivé, kde jsou hráči hrdí na to, co 

Co rozhodlo o tom, že jste přijal nabídku Sparty?

Předně je to obrovská čest. Jsem si vědomý toho, jakou 

dlouhou historii má lední hokej v České republice a předtím 

v Československu. A čím víc si o tom zjišťuju, tím víc jsem 

ohromen tím, jaký význam má hokej v celé zemi. To, že jsem 

dostal důvěru vést takový tým, jako je Sparta, je pro mě ob-

rovská čest.

dělají. Snažím se se všemi mluvit a co nejdříve se seznámit 

s tím, kdo s námi je na palubě. Chci, abychom byli úspěšní.

Jako kouč jste působil u německé reprezentace, v Kolí-

ně a naposledy ve velkoklubu Eisbären Berlín. Je tamní 

prostředí srovnatelné se Spartou?

Myslím, že Kolín, Berlín i Praha mají dost věcí společných. 

Všechny kluby mají velké jméno a do každé sezony vstupují 

s vysokými očekáváními. Všechny tři musí hrát atraktivní ho-

kej, aby naplnily velké areny, a své soupeře vždy namotivují 

k nejlepším výkonům. A samozřejmě jsou hodně mediálně 

sledované.

Máte spoustu zkušeností se sledovanými velkokluby 

i reprezentací. Jak se těšíte na práci v dalším slavném 

klubu?

Hodně! Bude to velká výzva pro všechny - pro hráče, reali-

zační tým, management i pro fanoušky. Budeme společně 

pracovat na dosažení našich společných cílů.

Se sparťanským majitelem a  předsedou představen-

stva Petrem Břízou jste se setkal v Landshutu během 

výluky NHL v roce 1994. Hrálo i to roli ve vašem rozho-

dování?

Nejprve jsem Petra potkal v  Landshutu ještě jako hráče, 

několik let poté už jako činovníka Českého svazu ledního 

hokeje na mistrovství světa. S některými lidmi si prostě sed-
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BÝT KOUČEM SPARTY JE PRO MĚ OBROVSKÁ 
ČEST, ŘÍKÁ NOVÝ TRENÉR UWE KRUPP
NOVÝM SPARŤANSKÝM KOUČEM PRO DVĚ NADCHÁZEJÍCÍ SEZONY JE NĚMECKÁ LEGENDA UWE KRUPP. 
JAKO HRÁČ MÁ NA KONTĚ 810 ZÁPASŮ V NHL, S COLORADEM ZÍSKAL STANLEY CUP. PO SKONČENÍ 
SVÉ SKVĚLÉ HRÁČSKÉ KARIÉRY SE PŘESUNUL NA LAVIČKU NĚMECKÉHO NÁRODNÍHO TÝMU A V PO-
SLEDNÍCH LETECH VEDL VELKOKLUBY V KOLÍNĚ NAD RÝNEM A BERLÍNĚ. NYNÍ MÁ PŘED SEBOU NOVOU 
TRENÉRSKOU VÝZVU. „TO, ŽE JSEM DOSTAL DŮVĚRU VÉST TAKOVÝ TÝM, JAKO JE SPARTA, JE PRO 
MĚ OBROVSKÁ ČEST,“ ŘÍKÁ KRUPP.

UWE KRUPP

Narozen: 24. června 1965
Hráčská kariéra: Kolín nad Rýnem, Rochester 
(AHL), Buffalo Sabres (NHL), NY Islanders (NHL), 
Landshut, Quebec Nordiques (NHL), Colorado 
Avalanche (NHL), Detroit Red Wings (NHL), Atlanta 
Thrashers (NHL).
Statistiky v NHL: 810 utkání, 310 bodů (75+235)
Největší úspěch: Stanley Cup 1996 (v  roce 2002 
neodehrál předepsaný počet utkání, aby mohl být 
zapsán na pohár)
Trenérská kariéra: německá reprezentace, Kolín 
nad Rýnem, Eisbären Berlín
Největší úspěch: 4. místo na MS 2010
Ocenění: člen Síně slávy IIHF (přijat v roce 2017)

DOKÁŽU VIDĚT VĚC Z OBOU STRAN, JAK 
Z TÉ TRENÉRSKÉ, TAK Z HRÁČSKÉ. KDYŽ 

JSTE SÁM HOKEJ HRÁL, VÍTE, JAKÉ TO JE 
BÝT NA LEDĚ. POMŮŽE VÁM TO V TOM, ŽE 

VÍTE, JAK SE HRÁČI CÍTÍ A JAK PŘEMÝŠLÍ.
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Prodloužení úspěšného partnerství, jehož součástí je i spo-

lečné rozdávání zážitků v rámci programu Mastercard Pri-

celess Prague, došlo v  dubnu, čili ještě před vypršením 

kontraktu stávajícího. „Jsme moc rádi, že jsme mohli náš 

společný klub podpořit v minulé sezoně a stejně tak tomu 

bude i v ročníku nadcházejícím,“ vysvětluje Lukeš. „Těšíme 

se na další zápasy, protože Sparta nám dala hodně hezkých 

emocí a  je to naprosto unikátní klub v  rámci Prahy i  celé 

České republiky. Náš společný klub budeme podporovat 

i nadále!“ 

Sparťanští útočníci Lukáš Pech a Jan Buchtele v rámci pro-

dloužení spolupráce navštívili centrálu společnosti Master-

card v multifunkčním komplexu a obchodním domě Palladi-

um v centru Prahy na Novém Městě. „Bylo to velmi příjemné 

setkání. Je zajímavé poznat se osobně s tak úspěšnými lidmi 

v rámci své pracovní činnosti,“ říká Buchtele, jenž potěšil Mi-

roslava Lukeše svým originálním hraným dresem s podpisy 

hráčů z  uplynulé sezony. „A  samozřejmě si velmi vážíme 

podpory od společnosti Mastercard a děkujeme za ni,“ do-

dává sparťanský útočník.
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TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLEČNÝ ROK SE 
SPARTOU, ŘÍKÁ MIROSLAV LUKEŠ

MASTERCARD PRICELESS PRAGUE NA SPARTĚ

JEDNÍM Z PRVNÍCH VÝZNAMNÝCH PARTNERŮ HC SPARTA PRAHA, KTERÝM SICE VYPRŠELA PO UPLY-
NULÉ SEZONĚ PARTNERSKÁ SMLOUVA, ALE DOŠLO K  JEJÍMU PRODLOUŽENÍ, BYLA SPOLEČNOST 
MASTERCARD. „JSME RÁDI, ŽE MŮŽEME DÁLE PODPOROVAT NEJLEPŠÍ SPORTOVNÍ KLUB V ČESKÉ 
REPUBLICE, A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLEČNÝ ROK S HC SPARTA PRAHA,“ ŘÍKÁ MIROSLAV LUKEŠ, 
GENERÁLNÍ ŘEDITEL SPOLEČNOSTI, JEŽ V RODINĚ SPARŤANSKÝCH SPOLEČNÍKŮ PATŘÍ DO SKUPINY 
HLAVNÍ PARTNEŘI.

Společnost Mastercard ve spolupráci s  HC Sparta Praha 

nabídla fanouškům v uplynulé sezoně také několik unikát-

ních zážitků v rámci programu Priceless Prague. Tím prvním 

byla v říjnu loňského kalendářního roku návštěva domácího 

utkání proti Chomutovu, které mohla dvojice Martina a Petr 

sledovat z VIP, k tomu se oba podívali mezi střídačky v prů-

běhu duelu a po zápase do hráčského zákulisí v prostoru 

šaten. V novém roce pak přišel na řadu další z jedinečných 

momentů tentokráte pro fanoušky Petra a Romana. Ti měli 

to štěstí absolvovat kompletní trénink s A-týmem od úvodní 

porady s trenéry přes rozcvičku až po tréninkovou jednotku 

na ledě a následnou regeneraci. 

Zapomenout nelze ani na výlet do Norimberka, kde sparťané 

odehráli v průběhu olympijské pauzy náročný přípravný duel 

s domácím mužstvem. „První rok spolupráce se společností 

Mastercard hodnotíme po všech stránkách kladně a podle 

vzájemných rozhovorů platí obdobná spokojenost i z druhé 

strany, za což jsme samozřejmě rádi,“ říká Adam Klavík, ob-

chodní zástupce HC Sparta Praha. „Prodloužení smlouvy 

ještě před koncem původního kontraktu o další sezonu je 

pro nás důkazem, že jdeme po boku společnosti Master-

card správným směrem. A součástí spolupráce samozřejmě 

budou i  nadále sparťanské zážitky programu Mastercard 

Priceless Prague,“ dodává Klavík.

Sparťané na 
návštěvě 
v Mastercard:
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Spolupráce HC Sparta Praha se společností v čele se sto-

re managerem Patrickem Brosiusem načne už svůj pátý díl. 

„Dosavadní čtyři sezony přinesly oboustrannou spokoje-

nost, a  tak nebyl důvod cokoliv měnit,“ říká Adam Klavík, 

obchodní zástupce Sparty, jenž má na starosti komunikaci 

se zástupci renomované společnosti. „Jsme rádi, že společ-

nost VAN GRAAF má nadále zájem s námi spolupracovat 

a věříme, že to bude v tomto ohledu další úspěšná sezona,“ 

dodává Klavík.

V  průběhu letní přípravy opět došlo v  obchodním domě 

v centru Prahy na Václavském náměstí k výběru outfitů pro 

nadcházející sezony. Za sparťanský A-tým se jej zúčastnil 

sportovní manažer Michal Broš a ofenzivní posila Daniel Při-

byl. Všichni hráči, členové realizačního týmu i zástupci man-

agementu klubu si pak osobně vyzkoušeli vybrané oblečení 

a již brzy se v něm představí partnerům klubu a fanouškům.

„V  zámoří je běžné, že hráči i  trenéři mají jednotný dress 

code, a je fajn, že Sparta se už několik let řídí trendem, který 

je ve světě běžný,“ říká Přibyl, který strávil poslední dvě se-

zony v Severní Americe. „Oblečení, které jsem si vyzkoušel 

se mi líbí, působí decentně a přitom je moderní, navíc hodně 

pohodlné,“ dodává navrátilec do sparťanského mužstva.

PÁTÁ SEZONA SPOLUPRÁCE S VAN GRAAF
PRO TRENÉRY JSOU JIŽ PŘIPRAVENY ELEGANTNÍ OBLEKY NA STŘÍDAČKU. HRÁČI SI VYZVEDNOU PO-
HODLNÉ OUTFITY, V NICHŽ SE BUDOU ZÚČASTŇOVAT SPOLEČENSKÝCH AKCÍ A JEZDIT NA ZÁPASY V O
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ARENĚ A ZAHRANIČNÍ TURNAJE. ČLENOVÉ MANAGEMENTU SE MOHOU TĚŠIT OPĚT NA MODERNÍ OBLE-
ČENÍ PRO KAŽDODENNÍ SCHŮZKY A PRACOVNÍ JEDNÁNÍ. TO VŠE OPĚT OD SPOLEČNOSTI VAN GRAAF.

Sparťané absolvovali náročnou letní přípravu před novou 

sezonou pod vedením bývalého kapitána týmu Františka 

Ptáčka. A tradičně ve sportovním oblečení od značky Nike. 

Hráčům i realizačnímu týmu jej zajištuje společnost Extra-

football, která je v tuhle chvíli už tradičním a dlouholetým 

partnerem klubu. „Aktuální smlouva má čtyřletou platnost 

a  jsme velmi rádi, že vzájemná spolupráce funguje,“ říká 

Adam Klavík, obchodní zástupce HC Sparta Praha.

Novým partner HC Sparta Praha se stala společnost Me-

trostav. V  rámci partnerství s  jediným extraligovým klubem 

v Praze je pro tuto renomovanou stavební společnost klíčo-

vé získávání nových obchodních příležitostí napříč spektrem 

sparťanských partnerů. Mezi klíčové obory působnosti Me-

trostavu patří dopravní stavby, podzemní stavby, občanské 

stavby, stejně jako projekty pro průmysl a ekologické stavby 

pro veřejné i soukromé investory.

Společnost Office Depot bude od nové sezony materiálově 

zajišťovat chod kanceláří HC Sparta Praha jakožto vážený 

partner klubu. Zároveň bude využívat VIP hospitality v rámci 

péče o své obchodní partnery. Tradiční společnost fungující 

na trhu v celém světě nabízí vše, co zákazník potřebuje ke 

zvýšení své produktivity, včetně nejmodernějších technologií, 

základních kancelářských potřeb, služeb v  oblasti potisku, 

správy dokumentů a tiskových řešení.

Společnost Clifford Chance se zařadila do rodiny sparťan-

ských partnerů. Renomovaná právnická kancelář je novou 

tváří ve skupině VIP Club Partner. „Nabízíme našim klientů 

služby na světové úrovni přímo v srdci toho, co děláme. Před-

ní světové podniky se na nás mohou obrátit se svými nejslo-

žitějšími úkoly,“ říká Matthew Layton ze společnosti Clifford 

Chance, která má pobočky po celém světě.

SPARŤANSKÉ LETNÍ TRÉNINKY 
V OBLEČENÍ OD NIKE

DO SKUPINY SILVER PARTNER 
PŘIBYL METROSTAV

KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY ZAJISTÍ 
SPOLEČNOST OFFICE DEPOT

SPOLEČNOST CLIFFORD CHANCE 
NOVÝM PARTNEREM

SPARTA BUSINESS NEWS 2018/19
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SPARTU BUDEME PODPOROVAT 
I NADÁLE, ŘÍKÁ PAVEL LOUDA
STÁVAJÍCÍ SMLOUVA MĚLA SICE JEŠTĚ NA JEDNU SEZONU PLATNOST, PŘESTO SE JIŽ V DUBNU TO-
HOTO ROKU SPOLEČNOST LOUDA AUTO ROZHODLA PRODLOUŽIT SPOLUPRÁCI S HC SPARTA PRAHA. 
JEDEN Z HLAVNÍCH PARTNERŮ KLUBU TAK SPOJUJE SVÉ JMÉNO S NEJLEPŠÍM HOKEJOVÝM KLUBEM 
V PRAZE OD ROKU 2016 CELKOVĚ UŽ NA PĚT LET. „VĚŘÍM, ŽE SRDCE SPARTY JE SILNÉ A BUDE BÍT 
HRDĚ DÁL,“ ŘÍKÁ PAVEL LOUDA, PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA LOUDA AUTO, A. S.

Sparťané na 
návštěvě 
v Louda Auto:

„V  životě i  v  podnikání jsou chvíle, kdy je člověk nahoře 

a kdy dole,“ říká Louda. „Sparta sice zažila rok, kdy byla 

dole, ale jak znám lidi ve Spartě, udělají všechno proto, 

aby další sezony přinášely radost nejen divákům, ale i nám 

sponzorům,“ věří šéf společnosti, která působí na automo-

bilovém trhu v České republice od roku 1992. 

Společnost Louda Auto se stala hlavním partnerem klu-

bu v roce 2016. Tato spolupráce se dá hodnotit jako velmi 

úspěšná, jelikož jejím základem není pouze logo na dresu, 

nýbrž celá řada společných aktivit v rámci projektu Sparta 

vzdává hold, aktivit mládeže či speciálních akcí pro fanouš-

ky. Za všechny je na místě zmínit den se Spartou v čele 

s  autogramiádou celého týmu na pobočce v  pražském 

Hloubětíně či přátelské utkání Sparty s Mladou Boleslaví, 

které se před sezonou 2017/2018 odehrálo v Poděbradech. 

Obdobná akce zahrnující přípravný duel extraligových ho-

kejistů a bohatý doprovodný program se uskuteční na po-

děbradském zimním stadionu v úterý 28. srpna.

V  srpnu tohoto kalendářního roku navíc Sparta pořádá 

v  Poděbradech pro všechny kluky a  holky od sedmi let 

víkendové kempy, na kterých mohou zdokonalit své in-

dividuální hokejové dovednosti a  posunout se ve svém 

hokejovém růstu na vyšší úroveň. První kemp je určen 

pro všechny hráče a uskuteční se od 4. do 5. srpna. Dru-

hý kemp je určen pouze brankářům a proběhne o týden 

později, tedy 11. a 12. srpna. Oba kempy budou probíhat 

pod záštitou společnosti Louda Auto na zimním stadionu 

v Poděbradech.

„Spartu budeme podporovat dál. A nebudeme to jen my, 

ale i celá řada fanoušků nejen z kotle. Když jsem viděl, 

jak po posledním prohraném zápase uplynulé sezony 

projevil kotel děkovačku celému týmu, bylo to neuvěři-

telné,“ říká Pavel Louda. I  v dalších sezonách se Spar-

ta kromě svých nejvěrnějších fanoušků bude spoléhat 

na své nejvýznamnější partnery. Mezi ně se řadí právě 

i společnost Louda Auto. „Opravdové partnerství vydrží 

i v těch horších časech, a  lehce tak překonáte všechny 

překážky, které vám život připraví. My jsme hrdými part-

nery HC Sparta Praha už jen proto, jaký kolektiv nadše-

ných a  profesionálních lidí Spartu tvoří,“ pochvaluje si 

Louda.
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S LOUDA AUTO na mistrovství světa v hokeji

Společnost Louda Auto, která je jedním z hlavních partnerů klubu, zorganizovala v kooperaci se společností 
ŠKODA AUTO pro sparťanské fanoušky soutěž o zájezd na mistrovství světa v hokeji 2018, které se letos ko-
nalo v Dánsku. Vítězem se stal sparťanský fanoušek Michal K., který si cenu převzal na pobočce společnosti 
Louda Auto v pražském Hloubětíně. Sběr dat od soutěžících probíhal na prosincových a lednových domácích 
zápasech Sparty v uplynulé sezoně. Hostesky ŠKODA AUTO vyplňovaly s fanoušky v O2 areně soutěžní dotaz-
níky. Z nich byl poté vylosován vítěz, který se v úvodu května vypravil do Kodaně a naživo si užil utkání české 
hokejové reprezentace proti Slovensku a Švédsku. Kromě vstupenek na zápas měl zajištěno i vše potřebné 
v podobě letenek, ubytování i stravování v rámci programu. 
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Výrazný nárůst návštěvnosti domácích zápasů Sparty zapo-

čal hned v první sezoně po přesunu do O2 areny v roce 2015, 

kdy stoupl z hodnoty 6 116 diváků na cifru 7 612. Když se 

v následujícím ročníku poprvé v extraligové historii přehoupl 

průměrný počet návštěvníků přes osm tisíc, nastavil si klub 

za cíl pokračovat v tomto trendu. A podařilo se to. 

Klub nabízí prostřednictvím  speciální prodejní aplikace 

svým fanouškům další možnosti, jak přijít jednoduše na ho-

kej. Za pouhou minutu totiž mohou prostřednictvím svého 

mobilního telefonu rezervovat a  ihned zakoupit vstupenku 

pro sebe, pro svou rodinu nebo kamarády. Vstupenky pak 

mají přímo v telefonu. Fanoušci jsou díky tomu ušetřeni fron-

tám na pokladnách, nutnosti jít do pobočky Ticketportalu 

nebo si tisknout vstupenky doma či v zaměstnání.

Na zvýšení návštěvnosti se samozřejmě podílí i dlouhodobé 

sparťanské projekty a zlepšující se péče o fanoušky i part-

nery klubu. Ve spolupráci s  oficiálním fanklubem Sparta 

Hockey Supporters se daří díky projektu Sparta středním 

školám přivádět nové návštěvníky ve studentském věku, 

kterých markantně přibývá. Vysoké návštěvy pravidelně 

přináší projekty Sparta vzdává hold, Sparťanská krev i nový 

projekt Sparta pražským firmám. Samozřejmostí je pak sna-

ha ukázat hokej zblízka nejmenším sparťanům s jejich rodiči 

v rámci rodinných utkání v projektu Vyrůstej se Spartou.

Na konci března pak Sparta oficiálně založila zcela unikátní 

společenství svých fanoušků, jež nese název Sparta Mem-

bership Club. Členem tohoto unikátního klubu se automa-

ticky stává každý majitel placené sezonní karty a možnost 

být jeho součástí a mít sparťanskou kartu s vlastním jmé-

nem a unikátním číslem mají samozřejmě i  všichni ostatní 

fanoušci. Rovněž jim nabízí členství řadu zajímavých výhod 

a dárků.

SPARTA SI PŘED KAŽDOU SEZONOU DÁVÁ CÍL ZVÝŠIT KOMFORT PRO SVÉ FANOUŠKY V O
2
 ARENĚ 

A KROMĚ KVALITNÍHO HOKEJE JIM NABÍZET TAKÉ KVALITNÍ ZÁBAVU. PRŮMĚRNÁ NÁVŠTĚVNOST 
DOMÁCÍCH ZÁPASŮ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI V SEZONĚ 2017/2018 VZROSTLA NA ČÍSLO 8 708, COŽ JE 
O SKORO SEDM SET VÍCE NEŽ V PŘEDCHOZÍM ROČNÍKU A VE SROVNÁNÍ S POSLEDNÍ SEZONOU 
V HOLEŠOVICKÉ TIPSPORT ARENĚ DOKONCE O DVA A PŮL TISÍCE!

SPARŤANSKÁ NÁVŠTĚVNOST ZNOVU VZROSTLA!

Kluby s nejvyšší domácí návštěvností v Evropě v 
sezoně 2017/2018:

Mezinárodní hokejová federace každým rokem sle-
duje přehled návštěvnosti jednotlivých soutěží i klu-
bů v Evropě, přičemž po skončení základních částí 
všech lig zveřejňuje konečný žebříček. Nejvyšší di-
vácký zájem v dlouhodobé části sezony 2017/2018 
zdobí tradičně švýcarský Bern, z českých klubů je 
pak na prvním místě HC Sparta Praha! Průměrná 
domácí návštěvnost na domácí zápasy Sparty v 
O2 areně 8 708 diváků dopomohla jedinému extrali-
govému klubu v Praze na desáté místo evropského 
žebříčku.

1. SC Bern (Švýcarsko) 16 371 diváků
2. SKA Petrohrad (Rusko) 11 847
3. Dynamo Minsk (Bělorusko) 11 738
4. Eisbären Berlín (Německo) 11 384
5. Kölner Haie (Německo) 11 222
….
10. HC SPARTA PRAHA (ČR) 8 708
13. HC Dynamo Pardubice (ČR) 7 720
17. HC Kometa Brno (ČR) 7 444
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TOP návštěvy v základní části 2017/2018:
1. Sparta - Kometa    (22. 12. 2017) 16 343
2. Sparta - Plzeň    (28. 1. 2018) 16 083
3. Sparta - Vítkovice   (21. 1. 2018) 15 115
4. Sparta - Třinec    (19. 11. 2017) 12 071
5. Sparta - Kometa    (30. 1. 2018) 11 054

 FACEBOOK

1. HC Kometa Brno  133 768
2. HC SPARTA PRAHA  96 183
3. HC Dynamo Pardubice  62 633
4. HC Škoda Plzeň  48 982
5. HC Vítkovice Ridera  45 865

 TWITTER

1. HC SPARTA PRAHA  6 339
2. HC Dynamo Pardubice  6 299
3. HC Kometa Brno  6 287
4. HC Škoda Plzeň  3 906
5. Bílí Tygři Liberec  3 858

 INSTAGRAM

1. HC Kometa Brno  22 963
2. HC SPARTA PRAHA  20 369
3. HC Škoda Plzeň  15 379
4. Bílí Tygři Liberec  12 469
5. HC Dynamo Pardubice  12 439

 YOUTUBE

1. HC Dynamo Pardubice  6 189
2. HC SPARTA PRAHA  5 738
3. HC Kometa Brno  5 235
4. Bílí Tygři Liberec  4 135
5. Piráti Chomutov  3 102
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SPOLUPRÁCE SPOLEČNOSTI DELL S HOKEJOVÝM KLUBEM SPARTA PRAHA JE DLOUHOLETOU ZÁ-
LEŽITOSTÍ A TOTO PARTNERSTVÍ V DUBNU ZAPSALO OPĚT NOVOU KAPITOLU. ZÁSTUPCI KLUBU 
TOTIŽ NAVŠTÍVILI CENTRÁLU SPOLEČNOSTI NA PRAŽSKÉM CHODOVĚ A  SLAVNOSTNĚ PŘEVZALI 
Z RUKOU STANISLAVA HÁJKA SADU NOVÝCH PŘÍSTROJŮ. „VYBAVILI JSME SPARTU SADOU KAN-
CELÁŘSKÝCH NOTEBOOKŮ A POČÍTAČŮ A DVĚMA SUPER VÝKONNÝMI STROJI NA GRAFIKU A VI-
DEO,“ ŘÍKÁ MARKETINGOVÝ ŘEDITEL PRO ČESKOU REPUBLIKU. K

FANDÍME SPARTĚ ZE VŠECH SIL, ŘÍKÁ 
STANISLAV HÁJEK ZE SPOLEČNOSTI DELL
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Vaše společnost Spartu v  minulosti již podporovala. 

Byl jste osobně u toho? 

Byl jsem v Dell marketingu již před dvanácti lety, kdy běžela 

široká spolupráce a  rozsah sponzoringu byl možná ještě 

o něco větší než letos. Již tenkrát jsme v holešovické hale 

připravovali i  sponzorované zápasy a  soutěže o  přestáv-

kách nebo notebookové expo ve VIP zóně společně s pro-

gramem pro děti z dětských domovů. 

Popište, prosím, činnost a aktivity vaší společnosti ve 

vztahu k HC Sparta Praha…

I když vybavení Dell vydrželo tak dlouho – skoro až neu-

věřitelných osm let – IT technologie se značně posunuly 

a i organizační tým Sparty má nové nároky díky novinkám, 

které svým fanouškům nabízí. Domluvili jsme se tedy, že 

uděláme obměnu počítačů a  notebooků managementu 

a  realizačního týmu. Vybavili jsme Spartu sadou kance-

lářských notebooků a počítačů a dvěma super výkonnými 

stroji na grafiku a video.

V  dubnu jste se setkal se zástupci Sparty právě při 

předání nových počítačů. Můžete popsat tuto novou 

techniku?

Co se výběru techniky týká, snažili jsme se najít vhodné 

modely počítačů pro běžné kancelářské použití, kde bez 

problémů vyhověla řada Dell Vostro 3000. Pro cestující 

uživatele jsme zvolili střední mobilitu v  řadě Dell Latitude 

3000 s  již moderním dokovacím řešením přes rozhraní 

USB-C. Na grafiku jsme nakonec zvolili řadu Inspiron 15 

a designově výkonnou špičku z řady XPS 15 s QHD disple-

jem. U všech modelů je zahrnut servis s opravou následu-

jící pracovní den od nahlášení závady, což je silná stránka 

naší nabídky.

Můžete, prosím, přiblížit i další aktivity své společnosti 

mimo kooperaci s HC Sparta Praha?

Značky Dell a Dell EMC jsou velmi známé svými notebooky, 

počítači, servery a dalšími IT technologiemi v oblasti firem-

ních zákazníků, kde jsme celosvětovou špičkou a technolo-

gickým leadrem. Skvělé zkušenosti z této oblasti nabízíme 

i domácím uživatelům, ale nehrajeme si na hon po nejniž-

ší ceně, ale dáváme důraz především na kvalitu produktů 

a servis, aby náš zákazník byl dlouhodobě spokojený a rád 

se k nám zase vracel. Stejně jako tým Sparty. (usmívá se)

Jaké máte další plány z hlediska spolupráce se Spar-

tou?

Rádi bychom udrželi spolupráci se Spartou jako dlouho-

dobou. Nejde nám ani tak o  klasický marketing v  duchu 

„loga všude, kam se podíváš“, ale spíš o příležitost nabíd-

nout našim zákazníkům a obchodním partnerům příležitost 

setkat se v  jiném prostředí, než jsou zasedací místnosti, 

užít si trochu sportovního adrenalinu a o přestávkách třeba 

probrat i pracovní témata.

Ještě něco konkrétního byste zmínil?

Ano. Co bych rád podpořil, je větší provázanost s aktivita-

mi nadačního fondu Srdce na dlani, který společně pod-

porujeme.

Jaký vůbec máte vy osobně vztah k hokeji, potažmo 

přímo ke Spartě?

Co se fandění obecně týká, tak hokej patří k mým oblíbe-

ným sportům, a  i  když jsem byl odkojen Pardubicemi za 

dob Dominika Haška, tak dnes s mými dětmi a synovcem, 

přestože je z Liberce, fandíme Spartě ze všech sil.

Léto je v plném proudu, ale jak se těšíte na novou se-

zonu?

Nová sezona bude určitě novou příležitostí pro tým Sparty 

vylepšit skóre. Ale já se především těším na pěkný hokej, 

dobrou atmosféru a bujaré fandění.

Stanislav Hájek, marketingový ředitel pro ČR, pů-
sobí ve společnosti Dell přes 12 let. 

Do firmy nastoupil jako produktový manažer pro 
mobilní řešení a  postupně pracoval ve funkcích 
Channel Marketing Manager a  Country Marketing 
Manager pro trhy v ČR, Slovensku či Finsku. 

Nyní řídí marketingové aktivity Dell EMC v  České 
republice pro koncové zákazníky i partnerský pro-
dej. Je absolventem České zemědělské univerzity 
v Praze. 

Mezi jeho koníčky patří cyklistika, horská turistika 
a cestování, stromolezení a odpočinkové čtení sci-fi 
a fantasy s douškem skotské whisky.
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První afterparty uplynulé sezony proběhla v restauraci Loko-

motivka v O2 areně po utkání proti Plzni 24. října. Na této akci 

si zástupci společností, které se řadí mezi hrdé partnery HC 

Sparta Praha, mohli užít setkání s hráči a trenéry extraligové-

ho mužstva, poslechli si rozhovor se sportovním manažerem 

Michalem Brošem a užili si třeba i vystoupení známého iluzi-

onisty. Dalšími body speciálního programu byla ochutnávka 

vín od společnosti Vane International a degustace destilátů 

od značky Fleret.

Druhou obdobnou akcí se stalo setkání v závěru základní čás-

ti. Sparťanští partneři si tak mohli pohovořit s hráči a trenéry 

o náročném závěru dlouhodobé fáze extraligové soutěže. Až 

v závěrečných kolech si totiž sparťané zajistili účast v před-

kole play off. „Přestože jsme prožili nelehkou sezonu, naši 

partneři při týmu stáli a bylo to vidět i na druhé afterparty,“ 

říká Klavík. „Opět proběhla ve velmi přátelském duchu a jak 

partneři, tak i hráči a trenéři se svými rodinnými partnerkami 

si ji užili.“

Mezi obě tradiční pozápasová setkání se na začátku prosin-

ce vtěsnala speciální akce. První neděli posledního měsíce 

v roce před výročním utkáním proti Jihlavě proběhla velká Mi-

kulášská akce, jejímž hlavním bodem bylo bruslení na ledové 

ploše O2 areny, návštěva kabiny či setkání s hráči. Připraven 

byl tradičně i fotokoutek a tentokrát rovněž soutěže a sladká 

překvapení pro nejmenší návštěvníky, kteří měli možnost užít 

si přítomnosti Mikuláše, anděla, čerta i bruslícího Sparťáka 

a soutěže pro nejmenší sparťanské nadšence. Příchozí měli 

rovněž možnost zahřát se teplým čajem či svařeným vínem 

a po celou dobu akce bylo připraveno občerstvení.

V  průběhu Zimních olympijských her v  jihokorejském 

Pchjončchangu měla extraliga přestávku, a v únoru tak měly 

týmy prostor pro přípravu před klíčovou fází sezony. Sparťa-

né ji využili ke dvěma přátelským duelům, z nichž ten druhý 

se odehrál v německém Norimberku. Právě k tomuto zápasu 

se vázala další akce. „Rozhodli jsme se zprostředkovat našim 

partnerům zážitek trochu odlišný od těch, na které jsou zvyk-

lí,“ říká Adam Klavík. „Vypravili jsme autobus do Norimberka 

a  účastníci zájezdu měli možnost navštívit centrum města 

a vpodvečer samotný zápas. Po utkání, které někteří z nich 

strávili z části dokonce v kotli s nejvěrnějšími fanoušky, násle-

dovala společná večeře s hráči a trenéry.“

SPARTA TRADIČNĚ PRO SVÉ PARTNERY A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY ORGANIZUJE SETKÁNÍ, 
KTERÁ PŘESAHUJÍ RÁMEC STANOVENÝCH SMLUVNÍCH ZÁVAZKŮ. JEDNÁ SE O TRADIČNÍ AFTERPAR-
TY A V UPLYNULÉ SEZONĚ K NIM PŘIBYLA I MIKULÁŠSKÁ AKCE V O

2
 ARENĚ A TŘEBA TAKY ZÁJEZD 

DO NORIMBERKA NA PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ, KTERÝ BYL SPOJEN S VEČEŘÍ A DEBATOU S A-TÝMEM 
A TRENÉRY. „MŮŽEME UBEZPEČIT NAŠE PARTNERY, ŽE I V NOVÉ SEZONĚ BUDEME ORGANIZOVAT 
PODOBNÁ SETKÁNÍ A VYMÝŠLET NOVÉ SPOLEČENSKÉ AKCE,“ ŘÍKÁ ADAM KLAVÍK, OBCHODNÍ ZÁ-
STUPCE HC SPARTA PRAHA.

SPARŤANSKÉ AKCE PRO PARTNERY
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– HC SPARTA PRAHA PŘEJE –

HEZKÉ PRÁZDNINY


