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e TISKOVÁ KONFERENCE NA ZAČÁTKU NOVÉ EXTRALIGOVÉ SEZONY 
e BILLA KOUTEK VE SPARŤANSKÉ KABINĚ e POKRAČOVÁNÍ PROJEKTU PRICELESS PRAGUE 

SE SPOLEČNOSTÍ MASTERCARD e PLAKÁT A-TÝMU V NOVÝCH DRESECH e TRENÉR UWE KRUPP 
NA NÁVŠTĚVĚ V LOUDA AUTO e SPOLEČNOST MERKUR NA LETNÍ HOKEJOVÉ ŠKOLE 

e SPARŤANÉ V OBLEČENÍ OD SPOLEČNOSTI VAN GRAAF e PRVNÍ ROČNÍK PROJEKTU SPARŤANSKÁ PĚTKA



SPARTA BUSINESS NEWS 2018/19

VÁŽENÍ PARTNEŘI KLUBU,
stojíme společně na startu nové extraligové sezony a sparťanští hokejisté do ní vstupují s velkým očekáváním. Vždyť na lavičce 

stojí legenda světového hokeje. Kouč Uwe Krupp v květnu slavnostně podepsal dvouletý kontrakt s jediným extraligovým klubem 

v Praze. Od té doby se stihl seznámit s týmem, přivítal čerstvé posily a hlavně – stal se sparťanem!

Už přípravná utkání i turnajové úspěchy v čele s vyhraným derby proti tradičnímu rivalovi ze Slavie či zlato z prestižní akce v Grazu 

značí, že mužstvo šlape na sto procent a můžeme se společně vrhnout do prvních extraligových klání. S některými z vás jsme si 

osobně užili drtivé vítězství nad týmem Red Bull Mnichov v německém Garmisch-Partnerkirchenu v bitvě o bronz. S dalšími jsme 

následně společně vycestovali i na turnaj Steinmark Energie Trophy právě do Štýrského Hradce, mimochodem centrály společ-

nosti Merkur Versicherung, jež je od května naším novým hlavním partnerem.

V aktuálním ročníku 2018/2019 slaví Sparta již 115. výročí své existence. Po celou tuto dobu má díky působení v Praze i dlou-

hodobému budování budování tradice výsadu být velmi sledovaným klubem, jehož součástí jste společně s námi i Vy a Vaše 

společnosti. Na předsezonní tiskové konferenci, která proběhla opět ve VIP prostorách O2 areny, jsme představili všechny tři 

varianty sezonních dresů. Stylově se o to postarali naši tři klíčoví partneři, jimiž jsou generální partner společnost BILLA, zmíněná 

společnost Merkur Versicherung a další hlavní partner Mastercard.

Právě odkaz k bohaté historii a tradici Sparty je hlavním motivem právě startujícího extraligového ročníku. Generální ředitel společ-

nosti BILLA pan Jaroslaw Szczypka na tiskové konferenci oblekl speciální dres vyvedený v odlišném odstínu červené barvy, než 

jsme zvyklí. Právě v něm svěřenci trenéra Uweho Kruppa odehrají v rámci oslavy kulatého výročí 115 let od založení šest vybra-

ných utkání v základní části proti tradičním soupeřům ze Zlína, Plzně, Litvínova, Pardubic, Ostravy a samozřejmě Brna.

Většinu z těchto duelů budou moci sledovat fanoušci i u televizních obrazovek. A to 

zejména na stanici O2 TV Sport, která vstupuje od nového ročníku na extraligový trh. 

Sparta a její partneři mají unikátní místo pro prezentaci, protože již nyní je potvrzeno 

14 přímých přenosů od tohoto vysílatele, a navíc i speciální prostor v týdenním 

magazínu ICE TIME, který bude vysílán každé pondělí večer právě na O2 TV Sport.

Letní období je u konce a od konce minulé sezony jsme společně prožili řadu 

povedených akcí. Za všechny bych vyzdvihl první ročník projektu Sparťanská 

pětka pro dobrou věc, který se i díky významné pomoci a podpoře celé řady 

z Vás povedl na výbornou. Jsme rádi, že i mimo sezonu se nám podařilo založit 

novou tradici a věřím, že se u dalších ročníků tohoto projektu, jenž má významný 

charitativní ráz, budeme nadále všichni potkávat.

I pro sezonu 2018/2019 se nám povedlo prodloužit většinu kontraktů 

a stejně tak uzavřít řadu nových. Děkujeme všem z Vás, ať už novým 

či stávajícím členům naší sparťanské rodiny, za podporu a přejeme 

mnoho úspěchů a zážitků v nové sezoně. Užijme si společně 

další sparťanský rok!

JSME HRDÍ NA VAŠI PODPORU 
A TĚŠÍME SE NA NOVOU SEZONU S VÁMI!
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HC SPARTA PRAHA POKRAČUJE 
PO BOKU SILNÝCH PARTNERŮ A SLAVÍ 

VÝROČÍ 115 LET SVÉ EXISTENCE
DLOUHOLETÁ SPORTOVNÍ TRADICE, PEVNÁ PODPORA KLÍČOVÝCH PARTNERŮ A POČETNÁ DIVÁCKÁ KULI-
SA NA DOMÁCÍCH ZÁPASECH V O2 ARENĚ. TO JE HOKEJOVÝ KLUB SPARTA PRAHA, KTERÝ BYL OFICIÁLNĚ 
ZALOŽEN V PROSINCI ROKU 1903, A TUDÍŽ V PRÁVĚ ZAČÍNAJÍCÍ SEZONĚ TIPSPORT EXTRALIGY SLAVÍ 
VÝROČÍ 115 LET SVÉ EXISTENCE. I V NADCHÁZEJÍCÍM ROČNÍKU SE JEDINÝ KLUB Z HLAVNÍHO MĚSTA 
HRAJÍCÍ NEJVYŠŠÍ TUZEMSKOU SOUTĚŽ BUDE SPOLÉHAT NA PODPORU SVÉHO GENERÁLNÍHO PARTNE-
RA, JÍMŽ JE JIŽ TŘETÍM ROKEM SPOLEČNOST BILLA ČR, A TAKÉ NA SVÉ VĚRNÉ PŘÍZNIVCE. PRŮMĚRNÁ 
NAVŠTĚVNOST V MINULÉ SEZONĚ PŘI DOMÁCÍCH DUELECH BYLA 8 708 NA ZÁPAS.

„HC Sparta Praha slaví letos výročí 115 let od svého založení 

a po celou dobu své existence má díky působení v hlavním 

městě i díky dlouholetému budování vlastní tradice výsadu 

být velmi sledovaným klubem. To jí dává příležitost nebýt jen 

čistě sportovním subjektem, ale určitým celospolečenským 

fenoménem. Na druhé straně toto zvláštní postavení přiná-

ší i odpovědnost, kterou samozřejmě velmi rádi přijímáme,“ 

tvrdí Petr Bříza, předseda představenstva a majitel klubu.

Znamená to, že i v extraligovém ročníku 2018/2019 se bude 

Sparta prezentovat nejen svými výkony na ledové ploše v rám-

ci působení A-týmu, ale také mimo mantinely při realizaci dal-

ších dílů svých tradičních dlouholetých projektů a v neposlední 

řadě na poli mládežnického hokeje. „Nechceme se prezentovat 

krátkodobě a nahodile, naším cílem je být vždy pro naše part-

nery a fanoušky čitelní a emoční. Poctivě a kontinuálně napl-

ňujeme každým rokem vlastní sparťanské projekty. S pokorou 

a odpovědností k tradici Sparty vlastně ani jiným směrem jít 

nechceme a nemůžeme,“ říká šéf klubu s rudým „S“ ve znaku.

Hlavním motivem nadcházející sezony je 115. výročí založení 

klubu. Sparta tentokrát nevěnuje odkazu své bohaté historie 

a svým legendám, které sdružuje v unikátním Klubu, jen jed-

no utkání, ale odehraje hned šest speciálních duelů s tradič-

ními soupeři. „Jedná se o připomenutí velkých bitev s nejtra-

dičnějšími soupeři, kterými jsou Plzeň, Litvínov, Pardubice, 

Vítkovice, Zlín a samozřejmě Kometa,“ vysvětluje Bříza. 

Vždy jedno domácí utkání se zmíněnými soupeři odehrají 

sparťané ve třetí sadě dresů, které jsou vyvedeny v odliš-

ném odstínu červené barvy, než jsou fanoušci v posledních 

letech zvyklí. Tyto trikoty se v průběhu sezony po odehrá-

ní zmíněných šesti duelů budou dražit a výtěžek bude jako 

vždy přidán k sumě z aukce speciálních dresů, které věnuje 

Sparta jubilejnímu dílu projektu Sparta vzdává hold.

„V roce 2019 oslavíme již desátý ročník sparťanského holdu, 

přičemž každým rokem zasíláme v rámci tohoto projektu i 

vybranou částku Nadaci policistů a hasičů a Vojenskému 

fondu solidarity. Po devátém ročníku ročníku jsme jim vě-

novali 160 tisíc korun,“ podotýká předseda představenstva 

a majitel klubu. „Naše charitativní a společenská odpověd-

nost není jen prázdným termínem, nýbrž se promítá i do kon-

krétních činů,“ dodává Bříza. 

Dalším pravidelným počinem je kromě sparťanského 

holdu a krve novější projekt Vyrůstej se Spartou. V jeho 

rámci se pro nadcházející sezony zvýšil počet rodinných 

zápasů s doprovodným programem pro nejmenší spar-

ťany na deset utkání. V  jeho rámci je pro nadcházející 

sezony zvýšen počet rodinných zápasů s doprovodným 

program pro nejmenší sparťany na deset. Jsou to všech-

na nedělní klání, která mají nově nastaven čas úvodního 

buly bez výjimky na 15. hodinu. Cílem pro nový ročník je 

udržet trend vzrůstající průměrné návštěvnosti, která vzrostla 
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ve srovnání s poslední sezonou v holešovické Tipsport areně již 

o více než dva a půl tisíce diváků na utkání základní části. V ex-

traligovém ročníku to bylo další posunutí rekordu, jenž aktuálně 

činí průměr 8 708 diváků na jeden domácí zápas dlouhodobé 

fáze v O2 areně. 

„Velice důležitá je pro nás práce s  fanoušky, pro které 

jsme letos založili projekt Sparta Membership Club. Svým 

členům přináší řadu výhod. Jsme jediný extraligový klub 

v Praze a okolí, takže samozřejmě chceme klást důraz na 

region, ale rovněž na sparťany z  celé republiky. I tito fa-

noušci jsou pro nás důležití, protože často navštěvují naše 

zápasy ve velkém počtu. Navíc v menších městech zvyšují 

svým nadšením pro náš klub povědomí o Spartě,“ popisu-

je Bříza. „Sparta Membership Club má ambice sdružovat 

sparťany ze všech koutů republiky, a dát jim možnost být 

tak součástí klubu.“

Součásti klubu jsou samozřejmě i sparťanští partneři v čele 

s  generálním partnerem, společnosti BILLA. „Společnost 

BILLA vstupuje tento týden do třetí partnerské sezony se 

Spartou. Byť ta předchozí nebyla pro hokejový A-tým pří-

liš šťastná, za naši společnost mohu dosavadní spolupráci 

zhodnotit jako velmi korektní,“ hodnotí Jaroslaw Szczypka, 

generální ředitel BILLA ČR. 

„Zejména z podpory a intenzivní práce s mládeží máme ob-

rovskou radost. Za poslední rok jsme podpořili nejen hoke-

jový dorost, ale i projekty s ním spojené. V létě se již tradičně 

konala Letní hokejová škola i oblíbený BILLA Cup, který se 

každoročně řadí mezi nejlepší evropské turnaje kategorie 

dorostu. Klíčovou roli jsme hráli i v projektech mimo led, jako 

například v projektu Sparta středním školám nebo Vyrůstej 

se Spartou,“ vypočítává.

„Sparta Praha je špičkovým hokejovým klubem s dlouhou 

historií, Merkur je zase nejstarší rakouskou pojišťovnou 

vůbec. Lední hokej je v České republice nejpopulárnějším 

sportem a my oceňujeme důležitost a vliv, jaký má Sparta v 

Praze, v celé zemi a dokonce i v zahraničí. Stejně jako Spar-

ta, i Merkur chce dosahovat těch nejvyšších cílů a je oddaný 

tomu nabízet nejlepší produkty a služby pro naše zákazní-

ky,“ vysvětluje spojení se Spartou.

 

Se Spartou pokračuje jako hlavní partner společnost Mas-

tercard. „Těšíme se na další zápasy, protože Sparta nám a 

našim partnerům dala hodně hezkých emocí a je to naprosto 

unikátní klub v rámci Prahy i celé České republiky. Také pro-

to jsme se rozhodli, že v naší spolupráci budeme pokračovat 

a podporovat ji společnými aktivitami i v následující sezoně,“ 

říká Miroslav Lukeš, generální ředitel Mastercard pro Čes-

kou republiku a Slovensko.

Tou nejvýznamnější je nový Mastercard sektor v O2 areně. 

„Chceme i nadále všem sparťanům poskytnout maximální 

komfort a pohodlí při sledování utkání jejich oblíbeného 

klubu, a proto jsme se rozhodli vytvořit unikátní Master-

card sektor, kde za cenu standardního lístku získají drži-

telé karet Mastercard přednostní odbavení u vstupu do 

„Před sebou máme třetí rok vzájemné spolupráce. Pevně 

věřím, že se Spartě bude dařit. Již při posledních dvou ge-

nerálkách byla cítit obrovská odhodlanost a motivace týmu 

podat skvělý výkon, a to se jim podařilo. Za celou společ-

nost přeji vedení hokejové Sparty vše nejlepší, novému 

trenérovi i jeho realizačnímu týmu spokojenost s výsledky 

hráčů a co nejvíce nadšených fanoušků. Hráčům přeji pevné 

zdraví, motivaci, vůli a odhodlání vyhrávat nad svými soupeři 

v nadcházejícím ročníku extraligy,“ přeje Jaroslaw Szczypka 

Spartě do sezony 2018/2019.

Novým členem v rodině sparťanských hlavních partnerů je 

pojišťovna Merkur. „Jako zdravotní pojišťovna má Merkur 

silný zájem propagovat aktivní životní styl prostřednictvím 

sportu. Na český trh jsme vstoupili spojením se sestrami 

Plíškovými a jsme velmi rádi, že jsme navázali spolupráci i 

se Spartu na poli ledního hokeje. Spartě přejeme vše nej-

lepší do nové sezony a těšíme se na naše budoucí společ-

né projekty,“ říká Gerald Kogler, generální ředitel Merkur 

Versicherung.

haly, přes tzv. fast-track, a zároveň budou mít v ceně ob-

čerstvení, které dostanou s donáškou až na vlastní mís-

to,“ popisuje.

HRÁČI MUSÍ NOSIT SPARŤANSKÝ 
DRES S  HRDOSTÍ, ŘÍKÁ NOVÝ 
KOUČ UWE KRUPP 
Po sportovní stránce se Sparta dostává do ostré pozornos-

ti díky postavě svého nového kouče.  V domácí extraligové 

premiéře se 14. září postaví v duelu s  královehradeckým 

Mountfieldem na střídačku legenda světového hokeje Uwe 

Krupp. „Stát se koučem Sparty je pro mě obrovská čest. 

Jsem si vědom dlouhé historie klubu i hokeje v této zemi, ho-

kej tady má kulturní význam a být jeho součástí a převzít roli 

trenéra Sparty je pro mne závazek,“ říká kouč, který zvedl 

během své hráčské kariéry dvakrát nad hlavu Stanley Cup.  

Trenérsky vedl špičkové německé kluby z Kolína či Berlína a 

rovněž národní tým našich západních sousedů.

V přípravě sparťané absolvovali jeden tuzemský a dva za-

hraniční turnaje, k nimž přidali tři sólové duely včetně vítěz-

ného derby se Slavií v Edenu. „Chceme hrát dobrý hokej, a 

hlavně najít recept, jak vyhrávat. Taky chceme, aby Sparta 

měla svou jasnou tvář a herní styl, kterým se budeme pre-

zentovat a držet se jej,“ říká Uwe Krupp. Jak se toho snaží 

dosáhnout? „Výsledky nám přinese jen tvrdá každodenní 

práce. Hráči musí ráno přicházet do šatny rádi a nosit spar-

ťanský dres s hrdostí. A brát vážně, co děláme. Ale hokej 

samozřejmě zahrnuje i to, že se jím hráči baví,“ dodává cha-

rismaticky hokejový expert z Německa.
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Křupavé celozrnné pečivo, výběr z prémiové šunky, jogurty 

s bohatým výběrem ovesných vloček, a hlavně čerstvé ovoce 

a zelenina nebo multivitaminové nápoje. To vše je od nové se-

zony k dispozici každé dopoledne ve sparťanské kabině. „Je 

to paráda! Jakmile třeba skončí trénink a potřebujeme rych-

le něco zakousnout, abychom doplnili ihned energii, máme 

ideální možnost. Mít například v kabině každý den čerstvé 

ovoce, to je perfektní,“ pochvaluje si útočník Lukáš Pech.

Společnost BILLA ČR zahajuje na pozici generálního 

partnera klubu již třetí sezonu a zdravé snídaně a svačiny 

jsou pro Spartu novým a vítaným benefitem tohoto spo-

jení. Vyhlášený řetězec supermarketů se snaží podporo-

vat zdravý životní styl. Dopolední servis si vedle hráčů 

A-týmu užívají i  členové realizačního týmu. Sparťanská 

mládež pak hojně využívá svačiny v podobě energetic-

kých tyčinek, vloček či ovoce.

„Výchovu mládeže bere společnost BILLA za jeden z hlav-

ních pilířů spolupráce. Sparta přes Nadační fond HC Sparta 

navíc podporuje mladé talenty. Díky tomu mohou hrát hokej 

i děti ze slabších poměrů. A dnes se k tomu i dobře najíst 

hned po tréninku, když potřebují doplnit energii,“ konstatuje 

Adam Klavík, obchodní zástupce HC Sparta Praha. 

„Podobně, jako je tomu u většiny partnerů, jsme moc rádi, 

že spolupráci není jen o reklamním plnění a logu na dresu, 

ale také o dalších společných aktivitách. Třeba zrovna pro-

jekt sparťanských zdravých snídaní je toho úspěšným důka-

zem,“ dodává Klavík. 

SPARTA BUSINESS NEWS 2018/19

NOVINKA Z KABINY A-TÝMU: ČERSTVÉ
POTRAVINY OD SPOLEČNOSTI BILLA ČR!

KAŽDÉ DOPOLEDNE NAJDOU HRÁČI V KABINĚ SPARŤANSKÉHO A-TÝMU ČERSTVÉ SNÍDANĚ A SVA-
ČINY. PRO HRÁČE I  TRENÉRSKÝ ŠTÁB JI OD NOVÉ SEZONY PRAVIDELNĚ ZAJIŠŤUJE GENERÁLNÍ 
PARTNER KLUBU, SPOLEČNOST BILLA ČR. HOKEJISTÉ SI NOVINKU V ŠATNĚ CHVÁLÍ – JE Z ČEHO 
VYBÍRAT. NA SVÉ SI PŘIJDOU I SPARŤANŠTÍ MLÁDEŽNÍCI, KTEŘÍ SI ROVNĚŽ UŽÍVAJÍ V KAŽDODEN-
NÍM TRÉNINKOVÉM REŽIMU ZDRAVÝCH A CHUTNÝCH POTRAVIN.

LIMITOVANÁ 

EDICE 

MAXIKOULÍ

 PRO ČLENY BBC 

KLUBU

chluptuberi
v

už čekají
na vaše lajky!

z iglu
i

LIMITOVANÁ 
LIMITOVANÁ 

EDICE 

MAXIKOULÍ

ZA KAŽDÝCH 250 Kč NÁKUPU ZÍSKÁTE JEDNU NÁLEPKU. ZA 30 NÁLEPEK DOPLATÍTE ZA SVÉHO 
CHLUPTUBERA JEN 49,90 Kč A ZA 15 NÁLEPEK 199,90 Kč. ČLENOVÉ BILLA BONUS CLUBU 

MOHOU NAVÍC ZA 2000 BILLA BONUS BODŮ A DOPLATEK 399 Kč ZÍSKAT MAXIKOULI.

AKCE TRVÁ OD 12. 9. DO 18. 12. 2018 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB.

8



 „Jsme rádi, že můžeme dále podporovat nejlepší sportovní 

klub v České republice, a těšíme se na další společný rok s 

HC Sparta Praha, ve kterém máme pro fanoušky připraveno 

hodně zajímavých novinek“ říká Miroslav Lukeš, generální 

ředitel společnosti Mastercard pro Českou republiku, Slo-

vensko a Rakousko.

K prodloužení úspěšného partnerství, jehož součástí je kro-

mě aktivačních kampaní i společné rozdávání zážitků v rám-

ci programu Mastercard Priceless Prague, došlo ještě před 

vypršením původního kontraktu.  „Jsme moc rádi, že jsme 

mohli náš společný klub podpořit v minulé sezoně a stejně 

tak tomu bude i v ročníku nadcházejícím,“ vysvětluje Miro-

slav 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. Také proto jsme se roz-

hodli, že v naší spolupráci budeme pokračovat a podporovat 

ji společnými aktivitami i v následující sezoně!“

A na jaké novinky se mohou sparťanští fanoušci a držitelé 

karet Mastercard v jedné osobě v nadcházející sezóně těšit? 

„Chceme i nadále všem sparťanům poskytnout maximál-

ní komfort a pohodlí při sledování utkání jejich oblíbeného 

klubu. Proto jsme se rozhodli vytvořit unikátní Mastercard 

sektor, kde za cenu standardního lístku získají držitelé karet 

Mastercard přednostní odbavení u vstupu do haly, přes tzv. 

fast-track, a zároveň budou mít v ceně občerstvení, které 

dostanou s donáškou až na vlastní místo,“ doplňuje Lukeš.

  

„Vstupenky do Mastercard sektoru bude možné zakoupit 

výhradně na stránkách programu Priceless Prague na www.

priceless.com. Pak je tu i jeden bonbónek k nezaplacení – ka-

ždý, kdo si zakoupí vstupenku do našeho sektoru, se dostane 

do slosování soutěže o Desetiletou permanentku pro 2 osoby 

na místa dle vlastního výběru, kterou vyhlásíme po skončení 

posledního utkání základní části,“ doplňuje Tomáš Doležal, 

marketingový manažer pro Českou republiku a Slovensko.

 

Nadcházející ročník nebude však jen o Mastercard sektoru, 

ale v rámci spolupráce dojde i rozšíření zážitků v programu 

Priceless Prague. Ke sledování utkání z VIP prostor a trénin-

ku s hráči nově přibyla i nabídka výjezdů s týmem na ven-

kovní utkání, zážitek v podobě čepování piva s kapitánem a 

další. „Nabídku zážitků s HC Sparta Praha i nadále rozšiřu-

jeme. Jak do počtu opakování, tak ji umožníme i většímu po-

čtu lidí. Ti se tak mohou díky tomuto unikátnímu programu 

mohou setkat se svými idoly, nebo splnit přání blízké osobě. 

To je náš společný záměr a podobné aktivity se budeme 

snažit i nadále podporovat,“ doplňuje Doležal. 

DALŠÍ SEZONA PO BOKU SPOLEČNOSTI 
MASTERCARD, HLAVNÍHO PARTNERA KLUBU
MASTERCARD SE STAL JEDNÍM Z  PRVNÍCH VÝZNAMNÝCH PARTNERŮ HC SPARTA PRAHA, KTERÝ 
PODEPSAL PRODLOUŽENÍ SMLOUVY O SPOLUPRÁCI I NA DALŠÍ HOKEJOVOU SEZÓNU EHL 2018/2019.

VIDEO ZE ZÁŽITKŮ SE 
SPOLEČNOSTÍ MASTERCARD 

Z MINULÉ SEZONY

Kalendar zazitku_plakat 594x420mm.indd   1 27.08.18   20:35
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SPARTA A MASTERCARD 
PŘINÁŠEJÍ NEZAPOMENUTELNÉ
HOKEJOVÉ ZÁŽITKY
Mastercard podepsal prodloužení smlouvy o spolupráci i na 

další hokejovou sezónu EHL 2018/2019. Součástí partner-

ství je i společné rozdávání zážitků v rámci programu Mas-

tercard Priceless Prague.

Na jaké novinky se mohou sparťanští fanoušci a držitelé ka-

ret Mastercard v  jedné osobě v  nadcházející sezóně těšit 

letos? 

„Chceme i nadále všem sparťanům poskytnout maximál-

ní komfort a pohodlí při sledování utkání jejich oblíbeného 

klubu, a proto jsme se rozhodli vytvořit unikátní Mastercard 

sektor, kde za cenu standardního lístku získají držitelé karet 

Mastercard přednostní odbavení u vstupu do haly a zároveň 

budou mít v ceně občerstvení, které dostanou s donáškou 

až na vlastní místo,“ říká Tomáš Doležal, marketingový ma-

nažer Mastercard. 

SOUTĚŽ O DESETILETOU 
PERMANENTKU
Vstupenky do Mastercard sektoru je možné zakoupit již 

nyní, dříve než v běžném předprodeji, výhradně na strán-

kách programu Priceless Prague na www.priceless.com. 

Každý, kdo si zakoupí vstupenku do Mastercard sektoru, se 

dostane do slosování o dvě permanentky na 10 sezon na 

místa dle vlastního výběru.  

V  rámci spolupráce dojde i rozšíření zážitků v programu 

Priceless Prague. Ke sledování utkání z Klubového patra a 

tréninku s hráči nově přibyla i nabídka výjezdů s týmem na 

venkovní utkání, zážitek v podobě školy čepování piva s ka-

pitánem, skupinové soustředění s A-týmem a další.

Desetileta permanentka_A2.indd   1

27.08.18   19:51

Desetileta permanentka_A2.indd   1 27.08.18   19:51
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Od sezony 2018/2019 vstupuje na český mediální trh nový 

vysílatel zápasů Tipsport extraligy, utkání české nejvyšší 

soutěže bude nově kromě ČT Sport vysílat také stanice O2 

TV Sport. Spartu zde uvidí její příznivci pravidelně, O2 TV 

Sport potvrdila nasazení 14 zápasů základní části v  pří-

mém přenosu. Jedná se o deset domácích a čtyři venkovní 

utkání. Spartě bude patřit prostor také v pravidelném ma-

gazínu ICE TIME, který O2 TV Sport pro hokejové fanoušky 

připravuje. Na obrazovkách ČT Sport budou do konce října 

vysílány čtyři přímé přenosy utkání Sparty, dále má Česká 

televize zájem o dalších devět domácích utkání.

Společnost IVAR CS se stává novým členem rodiny spar-

ťanských partnerů v kategorii VIP club partner. Před star-

tem nové extraligové sezony došlo k  podpisu jednoleté 

smlouvy. Společnost založená v  roce 1992 působí jako 

reprezentant obchodně-technického zastoupení řady ev-

ropských firem podnikajících v  oboru voda, topení, plyn, 

filtrace a úprava vody, čerpací technika, solární systémy, 

tepelná čerpadla, zásobníky, fancoily, klimatizace a reku-

perace. Jednatel této renomované společnosti Ing. Semir 

Boughattas je nejen hlavním obchodním, ale i sportovním 

tahounem celé firmy.

Stejně jako HC Sparta Praha pečuje o své partnery, věnuje 

stejnou pozornost i jejich prezentaci. I proto se můžete těšit 

v nové sezoně ve VIP prostorách O2 arény na navigační a pre-

zentační plochy v podobě moderních světelných stand upů. 

Ty dodala v rámci uzavření partnerství s jediným extraligovým 

klubem v Praze společnost Czech Promotion a zároveň se 

zařadila mezi klíčové mediální partnery Sparty.

Společnost Traficon je na trhu od roku 1997 a od té doby si 

vybudovala velmi dobrou pozici v M&A poradenství, financo-

vání, oceňování a poradenských službách pro firmy středních 

velikostí a rodinné podniky. Nyní tato renomovaná společnost 

vstupuje do rodiny sparťanských partnerů ve skupině VIP 

club partner. Mezi její nabízené služby patří kromě poraden-

ství v oblasti M&A také činnost týkající se corporate finance, 

management consulting a od roku 2015 asset management.

Společnost Byznys software je předním českým výrobcem 

ERP řešení (plánování podnikových zdrojů). Její spolehlivý 

systém a  patřičná péče šetří ostatním firmám čas, peníze 

a pomáhá růst. Od roku 2015 patří do skupiny Solitea, od se-

zony 2018/2019 se připojuje do rodiny sparťanských partnerů 

ve skupině VIP club partner.

Společnost KIKA Nábytek stvrdila slavnostním podpisem 

smlouvy, který proběhl v  obchodním domě této společnosti  

v pražských Letňanech, spolupráci se Spartou již v červnu mi-

nulého kalendářního roku. „Zvažovali jsme možnost různých 

sportovních odvětví a klubů, ale nakonec jsme vyhodnotili HC 

Sparta Praha jako nejideálnějšího partnera,“ řekl tehdy Jakub 

Střeštík, ředitel KIKA Nábytek. Úspěšná spolupráce se společ-

ností, která prodává kompletní sortiment nábytku a bytových 

doplňků odpovídající trendům moderního bydlení, pokračuje  

v rámci partnerství GOLD i pro další extraligový ročník.

Sparťanská skupina GOLD partnerů se od nové sezony rozši-

řuje o nového člena. Je jím společnost Bohemia Healing Ma-

rienbad Waters (www.bhmw.cz), jejíž hlavními produkty jsou 

Kyselka, Zaječická hořká a  Rudolfův pramen. Společnost, 

která hojně podporuje sportovní a  kulturní život, uchovává 

tradici legendárních českých lázeňských pramenů používa-

ných v tradičním evropském lázeňství. „Jsme rádi, že může-

me přivítat nového člena naší sparťanské rodiny v kategorii 

GOLD partner, a  těšíme se na vzájemnou spolupráci,“ říká 

Adam Klavík, obchodní zástupce HC Sparta Praha.

Před zahájením nové sezony rozšířila řady mediálních part-

nerů společnost U&WE® ADVERTISING s.r.o., která bude 

v  rámci partnerství zajišťovat kompletní dodávku tiskovin  

a vybraných reklamních formátů. „Je pro mě potěšením, že 

se tato dlouhodobě expandující a tradiční česká společnost 

rozhodla spojit své jméno se Spartou a našli jsme v ní silného 

partnera nejen pro oblast tiskovin. Už nyní připravujeme pro 

fanoušky i partnery několik inovací,“ říká Ondřej Valenta, mar-

ketingový manažer hokejové Sparty.

SPARŤANSKÉ ZÁPASY 
NOVĚ I NA O2 TV SPORT

IVAR CS 
VE VIP CLUBU 

CZECH PROMOTION NOVÝM 
MEDIÁLNÍM PARTNEREM

NOVÝM PARTNEREM 
JE I SPOLEČNOST TRAFICON

BYZNYS.EU SE PŘIPOJUJE DO 
SKUPINY VIP CLUB PARTNER

KIKA NÁBYTEK 
SE SPARŤANSKÝM A-TÝMEM

ZAJEČICKÁ HOŘKÁ ZE 
SPOLEČNOSTI BHMW

KLUBOVÉ TISKOVINY 
ZAJIŠŤUJE TISKÁRNA UWE
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SPARŤANŠTÍ PARTNEŘI
NA CESTÁCH S A-TÝMEM

BÝT ČLENEM RODINY SPARŤANSKÝCH PARTNERŮ NEZNAMENÁ JEN ŘEŠENÍ SMLUVNÍHO PLNĚNÍ, 
ALE TAKÉ ZÁŽITKY NA DOMÁCÍCH ZÁPASECH V O

2
 ARENĚ. A NEJEN TO! ZÁSTUPCI KLUBOVÝCH 

SPONZORŮ SI POCHVALOVALI I MOŽNOST VYRAZIT S A-TÝMEM TAKÉ NA ZAHRANIČNÍ TURNAJE. 
LONI VYRAZILI DVAKRÁT DO NĚMECKA A TAKÉ LETOS SE V PŘÍPRAVĚ NA NOVÝ ROČNÍK USKUTEČ-
NILY DVA SPECIÁLNÍ TRIPY ZA HRANICE TUZEMSKÉ HOKEJOVÉ SCÉNY. 

„Jsme moc rádi, že máme možnost vycestovat v letním ob-

dobí společně s  naším A-týmem na turnaje do zahraničí  

a vzít s sebou i naše partnery. Podle ohlasů, které se nám 

dostávají, je to pro ně obrovský zážitek, za což jsme samo-

zřejmě moc rádi,“ říká Jan Koukol, obchodní zástupce HC 

Sparta Praha. V přechozích sezonách se někteří partneři 

podívali na zápasy Ligy mistrů v čele s neopakovatelným 

finále ve švédském Göteborgu v únoru minulého roku. Loni 

v  létě vycestovali s  týmem do Garmisch-Partenkirchenu  

a letos v únoru v olympijské pauze k přátelskému duelu do 

Norimberka. 

V aktuálním přípravném období, v němž poprvé vedla Spar-

tu německá legenda Uwe Krupp, se partneři klubu opět po-

dívali do olympijského areálu v podhůří Alp a také na turnaj 

v Grazu. Z obou akcí si sparťané přivezli medaili. V Ga-Pa 

Pražané těsni prohráli první duel se Salcburkem, ale chuť si 

spravili v souboji o třetí místo. V něm deklasovali věhlasný 

Red Bull Mnichov v poměru 8:1. Ve Štýrském Hradci, kde 

má centrálu společnost Merkur Versicherung, jenž je od 

června hlavním partnerem klubu, nejprve porazili domácí 

celek a pak ve finále jednoznačně přehráli švýcarský tým 

Rapperswil-Jona Lakers 4:0. 

PAV E L  L OUD A  &  U W E  K RUP P

PEVNÉ PARTNERST VÍ
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Jen nedaleko proslulé lázeňské promenády zavládla v hor-

kém srpnu parádní hokejová atmosféra. „Jsme za tento zá-

pas moc rádi, je to velká pocta i pro celý region, že si zrovna 

u nás poměřily síly dva slavné extraligové týmy,“ těšilo Pavla 

Loudu, předsedu představenstva LOUDA Auto. „Dorazilo 

ještě více fanoušků než v minulém roce. Moc rádi bychom 

z tohoto letního utkání udělali tradici,“ vyhlíží budoucnost šéf 

společnosti, která Spartu podporuje od roku 2016.

Hala v Poděbradech byla na utkání s Pardubicemi naplněna 

až pod strop a v ochozech převládaly zejména sparťanské 

barvy. Mnoho fanoušků přišlo už dlouho před utkáním, aby 

si užili bohatý doprovodný program. Ten zahrnoval hokejo-

v utkání nedokázal zvítězit, fanoušci mohli domů odcházet 

i tak s úsměvem – díky pozápasové autogramiádě, které se 

zúčastnili všichni hokejisté pražského celku. 

Spokojený byl i Pavel Louda, pro kterého je hokej srdeční 

záležitostí. „Sám jsem v mladších kategoriích hokej deset let 

aktivně hrával a je pro mě milou nostalgií, když Sparta hraje 

právě v Poděbradech, kde jsem s ním začínal,“ pochvaloval 

si spolupráci se Spartou. I proto se v dubnu rozhodl platnost 

smlouvy prodloužit až do roku 2021. „Věřím, že srdce Sparty 

je silné a bude bít hrdě dál,“ prohlásil Pavel Louda. 

Jeho společnost nepomáhá Spartě jen finančně, součástí 

sponzoringu je i podpora vozového parku. Jde o přibližně 

dvacet vozů, které Sparta využívá. Jezdí v nich převážně re-

alizační tým a zahraniční hráči.  „Sparta sice zažila rok, kdy 

byla dole, ale jak znám lidi uvnitř klubu, udělají vše proto, 

aby další sezony přinášel radost nejen divákům, ale i nám 

sponzorům,“ věří šéf firmy, která působí na českém automo-

bilovém trhu už od roku 1992.

vou střelnici, slalom a střelbu na branku, kde si návštěvníci 

mohli vyzkoušet své dovednosti a soutěžit o ceny.

Součástí předzápasového programu byla i prezentace vozů 

LOUDA Auto, společnost navíc vyhlásila soutěž o zapůjčení 

automobilu na víkend. Děti si mohly užít skákacího hradu či 

společnosti maskota Sparťáka, ostatní se zvěčnit před fo-

tostěnou se sparťanským pozadím. 

Nuda nebyla ani o  přestávkách samotného duelu Sparty  

s pardubickým Dynamem, o první pauze změřili síly sledge 

hokejisté Sparty s  pardubickými Mustangy, ve druhé se 

utkaly mládežnické týmy z Poděbrad. Ačkoliv A-tým Sparty 

SPARTA BUSINESS NEWS 2018/19

V PODĚBRADECH OPĚT JAKO DOMA, 
DÍKY LOUDA AUTO

STEJNĚ JAKO LONI V LÉTĚ ZMĚNILI SPARŤANÉ SVŮJ PRAŽSKÝ DOMOV ZA LÁZEŇSKÉ PODĚBRADY. 
ZÁPAS S PARDUBICEMI SE HRÁL NA MÍSTNÍM ZIMNÍM STADIONU POD PATRONACÍ SPOLEČNOSTI 
LOUDA AUTO, JEDNOHO Z HLAVNÍCH PARTNERŮ KLUBU. UTKÁNÍ I BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM 
PŘILÁKAL BEZMÁLA TISÍCOVKU HOKEJOVÝCH FANOUŠKŮ. 
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Letní hokejová škola byla letos opět zcela naplněna, zú-

častnilo se jí přes sto dětí. „Rozdělili jsme je do tří kategorií 

podle věku do tradičních sparťanských barev, modré, žluté 

a  červené,“ popisuje trenér mládeže Libor Plaček. Pod ve-

dením profesionálních sparťanských trenérů na děti čeka-

ly každý den dva tréninky na ledě a dva tréninky na suchu  

v tělocvičně. Vzhledem k teplému počasí si užily i letní rado-

vánky na litoměřickém koupališti.

Ve středu přijeli děti navštívit hráči A-týmu, kteří si s  nimi 

zatrénovali a podepisovali se jak na podpisové kartičky, tak 

na dresy dětí. Tento ročník navštívili gólman David Honzík, 

obránci Tomáš Pavelka s Tomášem Dvořákem a útočníci Ma-

těj Beran s Jiřím Černochem. Ten je tradičním návštěvníkem 

Tato spolupráce funguje již druhým rokem, letos byli do Li-

toměřic pozváni tři trenéři (z Bulharska, Srbska a Turecka) 

a osm dětí (z Bulharska, Srbska, Turecka a Bosny a Herce-

goviny). Sparta se tak do projektu zapojila v nejvyšší mož-

né míře, tedy v pilotní variantě A. Zahrnuje pozvání skupiny 

minimálně šesti hráčů a kouče na sedm dní, během kterých 

jim členský klub Asociace evropských hokejových klubů 

hradí ubytování, stravu, dopravu na místě a  samozřejmě 

hokejový kemp.

„Naším cílem bylo zdokonalit během Letní hokejové školy 

své hokejové a trenérské dovednosti. Už se těšíme, až nově 

nabyté vědomosti a zkušenosti předáme našim svěřencům 

na Balkáně. Velmi si vážíme toho, že jsme zde díky IIHF 

a Spartě v čele s Petrem Břízou mohli být,“ pochvaluje si 

hokejový trenér Martin Boyadjiev z Bulharska.

„Sparta pozvala děti z  balkánského regionu na svoji tra-

diční Letní hokejovou školu s cílem podpořit rozvoj ledního 

hokeje. Prostřednictvím těchto dobře fungujících projek-

tů chce Mezinárodní federace ledního hokeje propagovat 

spolupráci mezi kluby, ligami a podpořit rovněž vzájemnou 

pomoc na mezinárodní úrovni,“ vysvětluje Petr Bříza, ma-

jitel a  předseda představenstva Sparty, který je zároveň 

členem Rady IIHF a předsedou Výboru pro rozvoj mládeže. 

Letní hokejové školy, kterou sám jako dítě několikrát absolvo-

val. „Je skvělé vidět, jak to děti baví a jak je hokej naplňuje. Je 

to super, že se můžou takhle zdokonalovat,“ těší ho.

Podruhé se Letní hokejové školy zúčastnily také děti z dětského 

domova v Litoměřicích. Ty absolvovaly s malými hokejisty a ho-

kejistkami kompletní program všech tréninku na ledě i na suchu. 

„Mladí hráči si mohou vyzkoušet, jak to chodí v hokejovém 

velkoklubu, a načerpat zkušenosti v  jiném prostředí,“ do-

dává Petr Bříza. Dvanáctého ročníku Letní hokejové školy 

se zúčastnilo přes sto dětí a zájem ze zahraničí byl tradičně 

velký. Kromě dětí a  trenérů pozvaných v  rámci programu 

Partnership in Progress přijelo do Litoměřic dalších sedm-

náct zahraničních účastníků z Maďarska, Bulharska, Švý-

carska, Rakouska či Lotyšska.

LETNÍ HOKEJOVÁ ŠKOLA 2018 ČESKÁ INSPIRACE PRO BALKÁN
V ČERVENCI 2018 PROBĚHL V LITOMĚŘICKÉ KALICH ARENĚ JIŽ DVANÁCTÝ ROČNÍK LETNÍ HOKE-
JOVÉ ŠKOLY HC SPARTA PRAHA. ZÚČASTNILO SE HO PŘES STO DĚTÍ, KTERÉ PŘIJELI POZDRAVIT 
I HRÁČI SPARŤANSKÉHO A-TÝMU. CELÁ AKCE VZNIKLA POD ZÁŠTITOU PARTNERŮ BILLA ČR, MER-
KUR, YANKEE A PIKATEC. 

DO PROGRAMU MEZINÁRODNÍ FEDERACE LEDNÍHO HOKEJE (IIHF) S NÁZVEM PARTNERSHIP FOR 
PROGRESS PROGRAM SE ZAPOJILA I PRAŽSKÁ SPARTA. V JEHO RÁMCI POZVALA NA DVANÁCTÝ 
ROČNÍK LETNÍ HOKEJOVÉ ŠKOLY, KTERÝ PROBĚHL V ČERVENCI V LITOMĚŘICÍCH, HRÁČE A TRENÉRY 
Z BALKÁNSKÉHO REGIONU.

VIDEO 
Z 12. ROČNÍKU 

LHŠ

VIDEO SPARTA 
PARTNERSHIP 
FOR PROGRESS

V srpnu se do holešovické Tipsport arény opět sjely ev-

ropské kluby zvučných jmen na 43. mezinárodní doros-

tenecký turnaj BILLA Cup. Ovládli jej hráči německého 

celku Jungadler Mannheim, druzí skončili po těsné prohře 

2:3 ve finálovém duelu domácí sparťané. Bronzové me-

daile bral polský výběr do 16 let. Vedle trojice nejlepších 

týmů se turnaje hráčů do ročníku 2003 účastnily i kluby 

Eisbären Berlín, Slovan Bratislava a Black Wings Linz. 

– BILLA CUP 2018 –

–  PARTNEŘI LETNÍ HOKEJOVÉ ŠKOLY –
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V horkém létě se mladí hokejisté mohli ochladit jak na 

ledě litoměřické Kalich arény, tak v nedalekém bazénu. 

Plno ale bylo i v sytě zeleném koutku společnosti Mer-

kur Versicherung. „Děti si mohly otestovat své doved-

nosti na třech zařízeních,“ pochvaloval si zájem trenér 

mládeže Libor Plaček. První stanoviště patřilo elektro-

nickému přístroji Challenge disk, kde si procvičily ba-

lanc. Nestabilní balanční podložka spojená s  aplikací 

na tabletu poté zanalyzovala jejich schopnost udržet 

rovnováhu. 

Na dalším přístroji zvaném Talent Diagnose System, 

si pak otestovaly svůj postřeh a  rychlé reakce. Jejich 

cílem bylo pokusit se v  časovém úseku šesti sekund 

o co nejvyšší počet kontaktů nohou s podložkou. Sys-

tém poté analyzoval informace o koordinaci a rychlosti 

svalů na nohou. Na stejném přístroji si děti vyzkoušely 

svou rychlost a  reakce i u stlačování čtyř desek (dvou 

na nohy a dvou na ruce) podle pokynů na obrazovce.

Dokonale využít svou energii pak mohly na cyklotre-

nažéru, kdy místo kola roztáčely šlapáním a vytvo-

řily si tak chutný smoothie drink z  čerstvého ovoce  

a zeleniny. „Děti to strašně bavilo,“ konstatoval Plaček. 

Týden v Litoměřicích si užilo více než sto mladých hráčů 

nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.  Všechny ak-

tivity si vyzkoušeli i hráči sparťanského A-týmu. 

Merkur Versicherung platí za nejstarší pojišťovnu v  Ra-

kousku, její filosofie je „prevence před uzdravováním“. 

Merkur se tak snaží podporovat mladou generaci, aby byla 

aktivní ve stále více nezdravém prostředí, zároveň hned po 

květnové dohodě o spolupráci se Spartou nabídla výhodné 

pojištění všem mladým hráčům pražského klubu. 

SPOLEČNOST MERKUR VERSICHERUNG 
NA LETNÍ HOKEJOVÉ ŠKOLE 2018

DVANÁCTÝ ROČNÍK LETNÍ HOKEJOVÉ ŠKOLY BYL PRO MLADÉ A NADĚJNÉ HRÁČE JEŠTĚ ZAJÍMAVĚJŠÍ 
NEŽ V PŘEDCHOZÍCH LETECH. MOHLA ZA TO ÚČAST SPOLEČNOSTI MERKUR VERSICHERUNG, NOVÉHO 
HLAVNÍHO PARTNERA KLUBU, KTERÝ SI V LITOMĚŘICÍCH OTEVŘEL ZÁBAVNÝ SPORTOVNÍ KOUTEK. 

VIDEO Z NÁVŠTĚVY 
SPOLEČNOSTI MERKUR 
VERSICHERUNG NA LHŠ
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„I letos jsme zvolili postup, že jsme v květnu navštívili se 

sportovním manažerem a  jedním z hráčů obchodní dům 

VAN GRAAF a prohlédli si výběr nabízených modelů na 

novou sezonu,“ říká Adam Klavík, obchodní zástupce. Již 

v minulém vydání Sparta Business News, které bylo první 

v nové sezoně, jsme poskytli našim partnerům reportáž 

z této návštěvy. A po ní už vše běželo podle zajetých ko-

lejí. „Každý rok jde hlavně o to, aby se hráči a trenéři cítili 

pohodlně, což se díky kvalitě oblečení od našeho GOLD 

partnera každoročně daří,“ pochvaluje si Klavík.

Sparťanští hokejisté budou jako v  předchozích ročnících 

využívat pohodlné oblečení pro příchod na stadion před 

domácími duely, společenské události s  partnery a  vy-

brané akce s  fanoušky. Členové realizačního týmu se ve 

stylových oblecích objeví na střídačce při koučování zá-

pasů a manažeři klubu uvítají eleganci oděvů od společ-

nosti VAN GRAAF při jednáních či neformálních setkáních 

s partnery a sponzory. „Jsme moc rádi, že naše spolupráce 

je i v nové sezoně na tak významné úrovni, že prakticky ka-

ždý v našem klubu se může při své práce prezentovat v ob-

lečení od našeho významného partnera,“ dodává Klavík.

Na začátku září rovněž proběhla tradiční návštěva 

sparťanů na Václavském náměstí, kde si hráči a trené-

ři slavnostně přebrali týmové oblečení pro novou se-

zonu. Setkání se zúčastnil i  Patrick Brosius, manažer 

obchodního domu, jenž se opět setkal se sportovním 

manažerem Michalem Brošem, novým koučem Uwe 

Kruppem či kapitánem A-týmu Petrem Vránou. 

„Jako každý rok i  letos vzniklo speciální video z  této 

návštěvy a přebírání obleků od VAN GRAAF. Oběma or-

ganizacím podobné akce s mediálním přesahem zvyšují 

kredit u veřejnosti a fanoušků,“ má jasno Adam Klavík.

V novém extraligovém ročníku bude pokračovat i pro-

jekt s názvem VAN GRAAF hokejová střelba, při němž 

návštěvníci O2 areny mohou získat dárek v podobě ob-

lečení od sparťanského partnera. 

„Myslím, že mohu mluvit za Spartu i VAN GRAAF, když 

řeknu, že jsme po všech stránkách spokojeni, že naše 

spolupráce pokračuje v maximální možné míře i v další 

sezoně,“ uzavírá obchodní zástupce klubu.

SPARTA V OBLEČENÍ VAN GRAAF POPÁTÉ
JIŽ PÁTÝ ROČNÍK STARTUJÍ SPARŤANÉ V POHODLÍ A ELEGANCI, ODĚNÍ OD SPOLEČNOSTI VAN GRAAF, 
KTERÁ JE OPĚT VÝHRADNÍM DODAVATELEM SPOLEČENSKÝCH OBLEKŮ JEDINÉHO EXTRALIGOVÉHO 
KLUBU V PRAZE. HRÁČI SPOLEČNĚ S REALIZAČNÍM TÝMEM ROVNĚŽ PŘED STARTEM EXTRALIGOVÉ 
SEZONY TRADIČNĚ NAVŠTÍVILI CENTRÁLU SPOLEČNOSTI NA PRAŽSKÉM VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ.
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Prvotní myšlenkou při vzniku nového sparťanského pro-

jektu bylo uspořádání letní akce, která bude mít charita-

tivní ráz a  nastaví novou dlouhodobou tradici. Sparťan-

ská pětka pro dobrou věc zahrnovala ve svém prvním 

ročníku dopolední tříkilometrový běh pro střední školy, 

kterého se zúčastnilo 192 studentů. Ti mohli na trati sou-

peřit a potkat se i  s hráči extraligového A-týmu. Následo-

vala autogramiáda mužstva a  v  odpolední fázi pak hlav-

ní závod na pět kilometrů a  znovu podpisová akce týmu  

v  čele s  tradičními tvářemi i  nováčky v  týmu. Do hlavní-

ho závodu se zapojilo 432 účastníků a na trať, která vedla  

z Tipsport areny kolem Výstaviště a přes Stromovku zpět do 

holešovické haly, vyběhli opět i hráči A-týmu a s nimi reali-

zační tým i zástupci sparťanské mládeže. 

Odpoledním programem provedla návštěvníky Tipsport 

areny z pozice moderátorky Inna Puhajková, sparťanský 

obchodní zástupce HC Sparta Praha a hlavní organizátor 

akce. „V neposlední řadě je samozřejmě potřeba poděko-

vat všem partnerům, kteří nám pomohli akci zorganizo-

vat. Někteří z nich se dokonce aktivně zúčastnili závodu 

a první ohlasy jsou jednoznačně pozitivní od nich i našich 

fanoušků, kteří přišli. Věříme, že projekt Sparťanská pětka 

bude mít v budoucnu velkou tradici a důležitost,“ dodává 

Klavík. 

Charitativní rámec akce byl v tom, že z každého zaplace-

ného startovného do hlavního závodu HC Sparta Praha 

DJ se staral o hudbu a bylo možné potkat i oba maskoty.

Návštěvníci si mohli rovněž vyzkoušet střelbu na branku 

či zakoupit věci ve stánku sparťanského fanshopu. Stře-

deční akce proběhla za podpory partnerů klubu, takže 

startovní balíček pro závodníky obsahoval čísla s vlastním 

jménem, náramky, samolepky i tyčinky BILLA a  Isostar, 

drink Maximal G, sušenky REJ a láhev vody Fontana. Kro-

mě toho generální partner společnost BILLA ČR zajistil 

občerstvení pro závodníky v  podobě obložených baget  

a ovoce. Vystaveny byly vozy od společnosti Louda Auto 

a  nechyběla ani společnost Merkur Versicherung, jež je 

od května tohoto roku hlavním partnerem klubu. 

„Velký dík za velmi povedený průběh prvního ročníku 

Sparťanské pětky patří všem účastníkům závodu, kterých 

bylo celkem přes šest set včetně hráčů, trenérů nebo zá-

stupců managementu klubu a mládeže,“ říká Adam Klavík, 

podpořila tým sparťanských sledge hokejistů částkou 100 

korun. Symbolické startovné 20 Kč do závodu středních 

škol šlo na podporu sledge hokejistů celé. Celkově bylo 

předáno 50 tisíc korun a právě i sledge hokejisté pražské 

Sparty se aktivně zúčastnili závodu v  doprovodu hráčů 

extraligového A-týmu. „Děkujeme hokejové Spartě i všem 

účastníkům Sparťanské pětky, byla to parádní akce,“ říká 

Jiří Krupička, předseda HC Sparta Praha sledge hokej. 

„Myšlenka tohoto závodu i program kolem něj je perfektní 

a věřím, že bude mít dlouhou tradici a budeme se scházet 

pravidelně každé léto.“

PRVNÍ ROČNÍK 
SPARŤANSKÉ PĚTKY SE VYDAŘIL

SPARTA ZALOŽILA LETOS V LÉTĚ NOVOU TRADICI. NA KONCI ČERVNA SE KONAL PRVNÍ ROČNÍK NOVÉ-
HO PROJEKTU SPARŤANSKÁ PĚTKA PRO DOBROU VĚC. UNIKÁTNÍ DEN PRO VŠECHNY SPARŤANSKÉ 
FANOUŠKY A PARTNERY NABÍDL NEJPRVE BĚH PRO STŘEDNÍ ŠKOLY A POTÉ HLAVNÍ PĚTIKILOMET-
ROVÝ ZÁVOD PRAŽSKOU STROMOVKOU SE STARTEM PŘÍMO V TIPSPORT ARENĚ. PRŮBĚŽNĚ CELÝ 
DEN PROBÍHALA I AUTOGRAMIÁDA SPARŤANSKÉHO A-TÝMU. AKCE SE ZÚČASTNILO VÍCE NEŽ 600 
SPORTOVNÍCH NADŠENCŮ A PRO SPARŤANSKÉ SLEDGE HOKEJISTY SE VYBRALO 50 TISÍC KORUN.

VIDEO Z PRVNÍHO 
ROČNÍKU PROJEKTU 
SPARŤANSKÁ PĚTKA
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ZÁVOD PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (3 KM) HLAVNÍ ZÁVOD (5 KM)

VIDEO 
ZE ZÁVODU SŠ

SPARŤANSKÉ PĚTKY

VIDEO 
Z HLAVNÍHO ZÁVODU 
SPARŤANSKÉ PĚTKY
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ÚT 25. ZÁŘÍ 
OD 18.30 HOD.

NE 7. ŘÍJNA 
OD 15.00 HOD.

NE 30. ZÁŘÍ 
OD 15.00 HOD.

ÚT 9. ŘÍJNA 
OD 18.30 HOD.

NE 23. ZÁŘÍ 
OD 15.00 HOD.

GENERÁLNÍ PARTNER


