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VÁŽENÍ PARTNEŘI KLUBU,

GENERÁLNÍ PARTNER

máme za sebou úvodní čtvrtinu nové sezony, kterou můžeme společně po sportovní i obchodní stránce hodnotit pozitivně. Tým
pod novým trenérem a legendou světového hokeje Uwe Kruppem v řadě zápasů vybojoval body díky perfektní týmové práci a filosofie německého kouče začíná přinášet postupné úspěchy. Věřím, že tato sezona bude dlouhá a úspěšná a společně si ji užijeme.

HLAVNÍ PARTNER

Listopad je tradičně na Spartě měsícem krve a v tomto roce se koná už dvanáctý ročník tradičního projektu na podporu dárcovství
krve a kostní dřeně. V květnu jsme přivítali do rodiny sparťanských partnerů nového člena společnost Merkur Versicherung na

GOLD PARTNER

pozici hlavní partner, a právě tato renomovaná rakouská pojišťovna je hlavním partnerem Sparťanské krve 2018.
Tímto bych vás rád požádal o podporu projektu v podobě aktivního zapojení. Darovat krev či vstoupit do registru dárců krvetvorných buněk může každý z nás. Podrobné informace o Sparťanské krvi naleznete na našich webových stránkách hcsparta.cz.

SILVER PARTNER

Další akcí, kam bych rád touto cestou pozval všechny naše partnery, je Silvestrovské bruslení, které se koná v pátek 28. prosince

vodou ředitelné barvy

od 10.30 hodin v O2 areně. Můžete se v jeho rámci těšit na přátelské utkání partnerů a bruslení pro rodiče s dětmi. Budeme velmi
rádi, když tuto speciální akci navštívíte i se svými rodinami.

PARTNER

Jak jste si mohli všimnout během domácích utkání s Kometou, Litvínovem a Vítkovicemi, v této sezoně má Sparta třetí sadu dresů.
V nich tentokrát neodehraje tým jen jedno výroční utkání, ale celkem šest duelů s tradičními soupeři. Na unikátní dresy v klasické
červené barvě se tak můžete těšit ještě ve třech další duelech. A protože se blíží Vánoce, může být tento dres z našeho fanshopu

oficiální výrobce dresů

vhodným dárkem pod stromeček. Stejně tak jako nová kniha Davida Soeldnera s názvem
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Legenda Sparta, kterou jsme pokřtili během prvního výročního utkání s Kometou.
Děkuji všem našim partnerům za přízeň a těším se se svými kolegy na další
shledání při domácích utkáních v O2 areně.

VIP CLUB PARTNER

PARTNER MLÁDEŽE

Interpack Trader

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNER

JAN KOUKOL
obchodní zástupce
HC Sparta Praha, a. s.

SPARŤANSKÁ REKLAMA
MERKUR VERSICHERUNG

SPARŤANÉ V REKLAMĚ POJIŠŤOVNY MERKUR
HLAVNÍ PARTNER SPARTY, RENOMOVANÁ RAKOUSKÁ POJIŠŤOVNA MERKUR VERSICHERUNG, SE ROZHODL
ROZŠÍŘIT SVOU PREZENTACI I FORMOU REKLAMY S HOKEJOVOU TÉMATIKOU. KDO JINÝ BY MOHL LÉPE
NAPLNIT SLOGAN „JSME VČAS TAM, KDE NÁS PRÁVĚ POTŘEBUJETE,“ NEŽ PRÁVĚ SPARŤANŠTÍ HOKEJISTÉ.

„Jeden z důvodů, proč se nám daří dlouhodobě spolupracovat se silnými a tradičními společnostmi, je fakt, že
naším cílem je vždy rozvoj partnerství a kooperace s přidanými hodnotami,“ uvádí předseda představenstva klubu
Petr Bříza. Nová reklama společnosti Merkur je toho zářným důkazem.
Ve spotu tradiční rakouské pojišťovny, která na trhu působí
už úctyhodných 220 let, je nejvíce vidět brankář Matěj Machovský, který zastavuje včas gólovou situaci. Zajímavostí
natáčení bylo, že se proti němu postavili v dresu fiktivního
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soupeře jeho spoluhráči. Útočníci Tomáš Pšenička a Lukáš
Rousek pro potřeby spotu změnili jména na Ostrý a Vašata.
Matěj Machovský se naopak mohl spolehnout i během natáčení pro Merkur Versicherung na dva své tradiční parťáky. V reklamě se tak mihnou i obránci Petr Kalina a Jan
Košťálek. Natáčení spotu je dalším úspěšným propojením
pojišťovny Merkur s hokejovou Spartou. Zástupci společnosti se navíc účastnili se svými interaktivními testery například doprovodného předzápasového programu, Letní
hokejové školy či charitativního běhu Sparťanská pětka.
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www.merkur.cz

SILVESTROVSKÉ BRUSLENÍ
V PÁTEK 28.12. OD 10:30 HODIN V O2 ARENĚ
Můžete se těšit na přátelské utkání partnerů a bruslení pro rodiče s dětmi.
V případě, že máte zájem se zúčastnit přátelského utkání nebo si jen zabruslit
s dětmi, kontaktujte Patricii Ferdusovou na e-mailu vip@hcsparta.cz

Jsme včas tam, kde nás
právě potřebujete.
Myslete na Vaši budoucnost již dnes
6
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DĚTI MILUJÍ ZÁPASY SPARTY
S GENERÁLNÍM PARTNEREM BILLA ČR
DRAMATICKÁ HOKEJOVÁ KLÁNÍ MOHOU BÝT ZÁBAVOU I PRO NEJMENŠÍ NÁVŠTĚVNÍKY. DOKAZUJÍ
TO UTKÁNÍ SPARTY, KAM SI CESTU NACHÁZÍ VÍC A VÍC DĚTÍ. ZEJMÉNA PAK NA NEDĚLNÍ ZÁPASY
OD TŘÍ HODIN ODPOLEDNE. PARTNEREM TĚCHTO EXTRALIGOVÝCH KLÁNÍ JE GENERÁLNÍ SPONZOR
SPOLEČNOST BILLA ČR A JSOU V RÁMCI PROJEKTU VYRŮSTEJ SE SPARTOU URČENÉ ZEJMÉNA
PRO DĚTI A JEJICH RODINY. NENÍ SE ČEMU DIVIT. ZÁBAVU ZDE NAJDOU OPRAVDU PESTROU,
A TO JAK BĚHEM DUELU, TAK SAMOZŘEJMĚ I PŘI DOPROVODNÉM PROGRAMU. TEN PROBÍHÁ
PŘED O2 ARENOU A NEBO V SOUSEDNÍ GALERII HARFA.
Sparta připravila pro nejmenší podporovatele hned deset
speciálních nedělních zápasů. Jejich poznávacím znamením
je vždy začátek v příznivých 15 hodin, aby mohli malí fanoušci jít včas spát, ale také speciální doprovodný program. Třeba na začátku října se týkal pomoci psům z útulků a přímo
v Galerii Harfa vystoupilo několik zajímavých hostů. Pro psy
z útulku ForDogs se díky divákům a partnerům akce na utkání
vybralo 226 kilogramů granulí.
V sousední Galerii Harfa je vždy přítomen maskot Sparťák
s malým Sparťáčkem. Děti si během prvních nedělních utkání
mohly užít skotačení v nafukovacím hradu, vymalovat si sparťanské omalovánky, vyzkoušet si střelbu na branku, zvěčnit
se ve fotokoutku či se jen občerstvit dobrotami od společ-
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nosti BILLA. Před zápasem s Brnem si nejen děti mohly vyzkoušet interaktivní přístroje od hlavního partnera klubu, společnosti Merkur. Dětem je navíc vždy přizpůsobený i program
uvnitř arény. Pro ty, kterým by to bylo stále málo, je navíc na
všechny zápasy přichystaný dětský koutek, kde se rodičům
o jejich ratolesti zdarma postará vyškolený personál.
Sparta ale nebaví pouze děti, při zápasech ve všední dny,
které začínají od 18.30 hodin, pořádá pražský klub také
mnoho zajímavých akcí v rámci svých dlouhodobých projektů z pestré škály Sparta mimo mantinely. Hokej v podání Sparty je skvělou zábavou pro každého, čemuž klíčovým
způsobem pomáhá partner řady těchto projektů a zároveň
generální partner klubu, společnost BILLA ČR.
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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.
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AKCE TRVÁ OD 12. 9. DO 18. 12. 2018 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB.

SPARTA BUSINESS NEWS 2018/19
Komunitní carsharing funguje na stejně jednoduchém
principu, velkým rozdílem a zároveň přidanou hodnotou je
ale to, že konkrétní komunita lidí jezdí konkrétními carsharingovými vozy a nikdo z veřejného carsharingu k nim nemá
přístup. Tato skupina lidí tedy přesně ví, kdo dané vozy využívá. Forma komunitního carsharingu je perfektním řešením
mobility pro různé skupiny lidí: majitele bytů a nájemníky
v konkrétním bytovém domě, zaměstnance firmy, business
centra, která sdružují více firem, skupinu studentů, obyvatele jedné ulice, nebo skupinu lidí, která se o své sdílené auto
nechce dělit.

SDÍLEJTE VOZY S TÍM, S KÝM CHCETE.
VYUŽIJTE KOMUNITNÍ CARSHARING
SDÍLENÍ VOZŮ NENÍ V DNEŠNÍ DOBĚ ŽÁDNOU NOVINKOU. JEŠTĚ POŘÁD ALE EXISTUJÍ FORMY
CARSHARINGU, KTERÉ NAPLNO NEVYUŽÍVAJÍ SVŮJ POTENCIÁL. JEDNOU Z TĚCHTO FOREM JE
KOMUNITNÍ CARSHARING, KTERÝ NABÍZÍ SPOLEČNOST CAR4WAY, ČLEN SKUPINY LOUDA AUTO,
HLAVNÍHO PARTNERA HC SPARTA PRAHA.
Pojem veřejný carsharing je díky fenoménu sdílené ekonomiky už poměrně známým pojmem. Sdílení vozu má
jak ekonomické, tak ekologické výhody. Pro spoustu
lidí je to také úspora času a nervů při parkování v přeplněných ulicích velkých měst. S carsharingovými auty
je to totiž mnohem snazší. Proč? S vozy CAR4WAY,
leadrem na českém carsharingovém trhu, můžete vozy
zaparkovat po ukončení rezervace na modrých a fialových zónách zdarma, a to jak v Praze, tak nyní nově také
v Brně. Výhod je ale mnohem víc…
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• z flotily CAR4WAY si vyberete auto pro každou příležitost,
nabízíme více jak 600 vozů do jednoho roku stáří v 9 kategoriích od Citiga po osmimístný Transportér
• je to efektivní alternativa dalšího vozu, který by jinak nebyl
tak vytížený, a zároveň ekonomicky výhodná mobilita pro
každou příležitost
• sdílení aut je moderní a ekologický způsob mobility
• s námi jezdíte bez starostí, neřešíte servis ani údržbu vozidla
• čas rezervace, palivo, pojištění a dálniční známka jsou v jedné ceně, kterou víte ihned po ukončení rezervace
• registrace je online a zabere vám jen pár minut
• rezervaci vozu pak vytvoříte snadno pomocí mobilní aplikace, našeho webu, nebo callcentra
• vozy carsharingu jsou vybaveny samoobslužným systémem
ke sdílení nonstop 24/7 – žádné pevně dané místo předání a
vyplňování dokumentů jako v půjčovně
• vozy ve veřejném carsharingu CAR4WAY fungují v režimu
tzv. volného carsharingu, to znamená, že je možné si auto vyzvednout a vrátit kdekoli v rámci lokalit volného carsharingu,
které nyní zahrnují celou Prahu a centrum Brna

Zákazníci, kteří využívají komunitní carsharing nepřicházejí
o možnost využívat i ten veřejný. V mobilní aplikaci nebo na
našem webu si jednoduše po přihlášení zvolí jeden z účtů –
komunitní nebo veřejný. V účtu komunitního carsharingu se
mu objeví pouze vozidla, která jsou vázána k jejich komunitě,
ta si pak může rezervovat a jet. Změnou oproti veřejnému
carsharingu je i vázaná lokalita vozů. U vozů komunitního
carsharingu je nutné rezervaci ukončovat pouze na určených parkovacích místech – většinou to bývá právě před
bytovým domem, sídlem společnosti, studentskou kolejí,
nebo podle potřeb komunity. O tom, kdo bude součástí vaší
komunity, rozhodujete sami. Individuálně si vždy nastavíte,
na základě čeho bude daná osoba do komunity přidána a
proběhne tak jeho autorizace účtu komunitního carsharingu.

Co musíte udělat, když už jste registrováni
a potřebujete vůz?
1. V mobilní aplikaci nebo na webu vyberete účet
komunitní nebo veřejný
2. Vyberete si vůz, který si chcete rezervovat
3. Zadáte čas rezervace a potvrdíte
4. Během chvilky Vám přijde SMS s potvrzením
a polohou vašeho vozu
5. Na čtečku, která je za oknem vozu přiložíte
čipovou kartu, kterou obdržíte po registraci,
a vůz se odemkne
6. Klíčky od vozu naleznete v přihrádce u spolujezdce
V případě, že vám dochází palivo, neztrácejte hlavu.
V každém voze se spalovacím motorem najdete také
CCS kartu, se kterou natankujete téměř na všech čerpacích stanicích. U elektromobilů najdete na klíčcích
čipy, se kterými snadno auto dobijete u nabíjecí stanice. Důležitá informace je, že v době, kdy elektromobil
nabíjíte, za rezervaci neplatíte. Sdílení aut má opravdu
spoustu výhod. Navíc podoba komunitního carsharingu je variabilní a vyjde vám ve všech ohledech vstříc.
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Marketingový manažer Tomáš Doležal
ze společnosti Mastercard předává
Igoru Němcovi, předsedovi Sparta
Hockey Supporters, voucher na výjezd
na venkovní utkání pro 40 osob včetně
dopravy, vstupenek a občerstvení.

MASTERCARD SEKTOR POPRVÉ
NA ZÁPASECH SPARTY V O2 ARENĚ
SPOLEČNOST MASTERCARD JE JIŽ DRUHOU SEZONU HLAVNÍM PARTNEREM HC SPARTA PRAHA
A SPOLUPRÁCE TĚCHTO DVOU TRADIČNÍCH ZNAČEK PŘINÁŠÍ NEUSTÁLE NOVÉ ZÁŽITKY PRO HOKEJOVÉ FANOUŠKY. SOUČÁSTÍ UNIKÁTNÍCH ZÁŽITKŮ Z PROGRAMU MASTERCARD PRICELESS PRAGUE JE
OD NOVÉ SEZONY I JEDNA NOVINKA PŘÍMO PŘI DOMÁCÍCH DUELECH V O2 ARENĚ. JEDNÁ SE O SPECIÁLNÍ MASTERCARD SEKTOR, PRO JEHOŽ NÁVŠTĚVNÍKY JE VYČLENĚN SEPARÁTNÍ VCHOD DO HALY.
V RÁMCI VSTUPENKY PAK DOSTANE KAŽDÝ FANOUŠEK PŘÍMO NA SVÉ MÍSTO OBČERSTVENÍ A PO
REZERVACI V PROGRAMU PRICELESS SE DOSTÁVÁ DO SLOSOVÁNÍ O PERMANENTKU NA DESET LET
PRO DVĚ OSOBY. ZÁŽITEK JE MOŽNO ZAKOUPIT NA WEBU WWW.PRICELESS.COM.

VIDEO
Z NÁVŠTĚVY
MASTERCARD
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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 partnerství je i společné rozdávání zážitků v rámci programu Mastercard Priceless Prague.
Na jaké novinky se mohou sparťanští fanoušci a držitelé karet Mastercard v jedné osobě v nadcházející sezóně těšit
letos?
„Chceme i nadále všem sparťanům poskytnout maximální 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 manažer Mastercard.

SOUTĚŽ O DESETILETOU
PERMANENTKU
Vstupenky do Mastercard sektoru je možné zakoupit již
nyní, dříve než v běžném předprodeji, výhradně na stránkách 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 kapitánem, skupinové soustředění s A-týmem a další.
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KURZ ČEPOVÁNÍ PIVA S PETREM VRÁNOU
Jedním ze zážitků v rámci programu Mastercard Priceless Prague od hlavního partnera HC Sparta Praha bylo
i osobní setkání s kapitánem A-týmu a kurz čepování
piva po jeho boku. Šestice fanoušků, kteří si tento zážitek vybrali a zajistili, se setkala v centru Prahy s Petrem Vránou a společně si užili příjemný večer, jehož
součástí byla kromě kurzu i ochutnávka piva a společná
večeře. „Bylo to příjemné setkání a zajímavý zážitek.
Jsem rád, že fanoušci mohou zažít něco podobného
a pro nás hráče je to naprostá samozřejmost jim svou
přítomností udělat radost,“ hodnotil Petr Vrána, kapitán
sparťanského A-týmu, zážitek z programu Mastercard
Priceless Prague.
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Zakázková výroba prezentačního vybavení
pro různé typy eventů a promo akcí.

SPARTA POMÁHÁ: HRÁČI
NAVŠTÍVILI ÚTULEK FORDOGS
Domácí utkání se Zlínem, které se konalo 7. října v O2 areně,
proběhlo ve spolupráci s nadačním fondem Nejen srdcem.
Za každých 30 diváků Super ZOO věnovala 1 kg granulí pro
útulek For Dogs, který pak navštívili sami hokejisté. „Chcete, aby byl váš pes sparťan jako vy? V našem fanshopu
můžete kupovat novou psí kolekci. Třicet procent z prodeje
putuje na podporu útulku ForDogs, který pomáhá psům
v nouzi,“ říká Jiří Černoch, útočník A-týmu, který patří mezi
největší milovníky psů ve Spartě.

TRADIČNÍ AUTOGRAMIÁDA
A-TÝMU V GALERII HARFA
Po vítězném říjnovém utkání v Třinci čekala sparťany delší zápasová pauza, kterou vyplnili kromě tréninku i setkáním s fanoušky. V úterý 16. října totiž proběhla tradiční autogramiáda
celého týmu. Kde? Přeci hned vedle O2 areny v Galerii Harfa,
která patří do skupiny GOLD Partner. Tam si fanoušci mohli nechat podepsat hráče A-týmu i patrona sezony a sparťanskou legendu, pana Lubomíra Pěničku. K dispozici byly
nové podpisové karty hráčů a akce se samozřejmě zúčastnili
i maskoti Sparťák a Sparťáček.

MEZI PARTNERY JE NOVĚ
AMREST SE ZNAČKOU KFC
POPULÁRNÍ GOLFOVÝ REJDR
CUP MÁ NOVÉ PARTNERY
I v tomto roce probíhal tradiční golfový turnaj Rejdr Cup, který
organizuje společnost REJ, s.r.o. patřící do skupiny SILVER
Partner. Její jednatel pan Josef Kos se opět sešel se sparťanskými zástupci při vyvrcholení akce na golfovém hřišti
v Kestřanech. Tento tradiční podnik probíhá za spolupráce
s firmou Derpal Logistik a nově je jejím partnerem rovněž společnost Mastercard. „Jsme rádi, že dochází ke vzájemnému
propojování našich partnerů,“ pochvaluje si Adam Klavík, obchodní zástupce klubu
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Jiří Fetterle

Tel.:

774 687 447

mail:

jiri@pneustany.cz

Společnost AmRest je jednou z největších gastronomických
společností na světě. A nově zároveň partnerem HC Sparta Praha, s nímž podepsal tento koncern, pod nějž spadají
mimo jiné značky KFC, Burger king, Starbucks či Pizza Hut,
roční spolupráci. „Společnost AmRest bude zejména partnerem naší mládeže. Logo KFC se tak objeví na helmách všech
mládežnických tříd, a navíc na kalhotách u kategorie dorostu
a juniorů,“ říká Adam Klavík, obchodní zástupce klubu.
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SPARŤANÉ OBLÉKNOU ŠESTKRÁT
VÝROČNÍ DRESY
K OSLAVĚ 115. VÝROČÍ SI SPARTA PŘIPRAVILA NOVINKU. SE SPECIÁLNÍMI DRESY SICE KLUB PŘICHÁZÍ KAŽDOU SEZONU, AKTUÁLNÍ VÝROČNÍ ČERVENÝ DRES ALE HOKEJISTÉ OBLÉKNOU HNED
ŠESTKRÁT PŘI UTKÁNÍCH S TRADIČNÍMI A DLOUHOLETÝMI SOUPEŘI.
„Je opravdu parádní. Podobné dresy jsem vídával, když jsem
na hokej chodil koukat ještě jako malý kluk,“ řekl útočník Jiří
Černoch po utkání s Kometou Brno, kde speciální trikot přinesl Spartě poprvé tříbodové štěstí. Nadšení byli i fanoušci,
kteří v divácky atraktivním utkání, na nějž jich dorazilo patnáct
a půl tisíce, vzali fanshop v O2 areně útokem. Sytě červený
dres zdobí logo odkazující na 115 let od založení klubu, ale
také jména sparťanských legend. Samozřejmostí je pak velké
„S“ na hrudi. Sparta tentokrát nevěnuje odkazu své bohaté
historie a svým legendám, které sdružuje v unikátním Klubu,
jen jedno utkání, ale odehraje hned šest speciálních duelů.
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„Jedná se o připomenutí velkých bitev s nejtradičnějšími
soupeři,“ vysvětluje Petr Bříza, předseda představenstva
Sparty a majitel klubu, jenž je zároveň členem zmíněného
Klubu legend HCS. Třetí sadu dresů již hokejisté na podzim
třikrát využili – proti Kometě Brno, Litvínovu a Vítkovicím.
Další výroční duely je čekají v prosinci (Pardubice) a v lednu (Plzeň, Zlín). „Dresy se v průběhu sezony po odehrání
zmíněných šesti duelů budou dražit a výtěžek bude jako
vždy přidán k sumě z aukce speciálních dresů, které věnuje
Sparta jubilejnímu desátému dílu projektu Sparta vzdává
hold,“ dodává Petr Bříza.
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GENERÁLNÍ PARTNER

ST 14. LISTOPADU
OD 18.30 HOD.

NE 18. LISTOPADU
OD 15.00 HOD.

NE 25. LISTOPADU
OD 15.00 HOD.

PÁ 28. PROSINCE
OD 18.30 HOD.

