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ofi ciální výrobce dresů

vodou ředitelné barvy

PARTNER MLÁDEŽE

SPARTA BUSINESS NEWS 2018/19

VÁŽENÍ PARTNEŘI KLUBU,
první polovina aktuální sezony Tipsport extraligy je minulostí a společně stojíme na startu té druhé, která rozhodne o tom, jak 

úspěšný bude aktuální ročník po sportovní stránce.

Kromě úvodní porce hokejových klání máme za sebou rovněž listopad, což je tradičně měsíc Sparťanské krve, letos poprvé pod 

záštitou hlavního partnera klubu, společnosti Merkur. Tento charitativní projekt na podporu dárcovství krve a krvetvorných buněk 

proběhl již podvanácté. A znovu byl speciální, protože první darování proběhlo přímo v centrále našeho generálního partnera, 

společnosti BILLA ČR v Modleticích u Prahy. Celkově se do této chvíle zapojilo do aktuálního ročníku projektu přes 700 dárců, 

z nichž více než 100 darovalo krev vůbec poprvé.

Dalším dlouhodobým projektem, který nemá v České republice obdoby, je Sparta vzdává hold. Na přelomu ledna a února to bude 

už podesáté, co Sparta věnuje dva své domácí zápasy složkám Integrovaného záchranného systému. Vzdání holdu policistům, 

hasičům, záchranářům a vojákům opět proběhne v zaplněné O2 areně a chybět nebude slavnostní ceremoniál, ani speciální dresy, 

jejichž aukce následně pomůže Nadaci policistů a hasičů a Vojenskému fondu solidarity.

K výtěžku z této aukce přibude i výtěžek z dražby výročních dresů. Určitě jste si už všimli, že do některých domácích zápasů spar-

ťanský celek nastupuje v netradičních červených dresech. Jedná se o výroční duely s dlouholetými soupeři u příležitosti 115 let od 

založení klubu. Mimochodem na den přesně 115 let od založení hokejové Spartě, tedy 6. prosince 2018, jsme dokázali zvítězit na 

ledě brněnské Komety po dalším úžasném obratu 4:3 v prodloužení.

Aktuální číslo Sparta business news vychází na závěr roku 2018 a dovolte mi touto 

cestou Vám všem poděkovat za podporu a přízeň v uplynulých dvanácti měsících. 

Zároveň za celý klub Vám, členům rodiny sparťanských partnerů, přeji do nového 

roku pevné zdraví a mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě. 

A také hodně radosti se Spartou.

Těším se se svými kolegy na další shledání při domácích zápasech v O2 areně.

ADAM KLAVÍK
obchodní zástupce 

HC Sparta Praha
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Je devět hodin ráno a na parkoviště, kde běžně stávají vozy 

sparťanských hráčů, přijíždí i dvě neznámá auta. Řídí je Ota-

kar a Filip, kteří se na jedno dopoledne stanou součástí jedi-

ného extraligového týmu v Praze. 

„Vítejte na Spartě, máme pro vás připravený speciální tré-

ninkový plán,“ vítá kouč Uwe Krupp fanoušky ve dveřích do 

sparťanské kabiny. Uvnitř už na ně čekají připravená dvě 

místa přímo mezi hráči. 

„Strach? Nemám… Těším se, ale asi to bude slušný záhul,“ 

odhaduje Filip. Má pravdu. Ač oba borci hokej rekreačně 

hrají, nacvičený tréninkový systém jim chvíli trvá pochytit. 

Hokejisté jim však vše poctivě vysvětlují a  prvních dvacet 

minut zvládají všechna cvičení s  nimi. Pak přichází vítaný 

oddych, který Otakar s Filipem tráví prohlídkou šatny a úpra-

vou bruslí od kustoda Pepy Tomy. „Teď budeme mnohem 

lepší,“ smějí se při pohledu na čerstvě nabroušené brusle. 

Není nač čekat. Po rychlém seznámení s celým kádrem je 

už kondiční trenér František Ptáček popohání do tělocvič-

ny, kde probíhá rozcvička formou basketbalu. 

Otakar i Filip si nevedou špatně, oběma se podaří dokon-

ce zaznamenat koš, za což si vyslouží aplaus od celé-

ho týmu. Po aktivní dvacetiminutovce míří zpět do šatny 

a oblékají na sebe výstroj, včetně sparťanského tréninko-

vého dresu. 

Vrací se však zrovna do nejintenzivnější fáze tréninku, plné 

náročného bruslení. „Uf, mám dost,“ hlásí s potem ve tvá-

ři. Přesto si ještě vyzkouší několik nájezdů na sparťanské 

gólmany. Po tréninku Otakar s Filipem ještě z rukou spor-

tovního manažera Michala Broše obdrží sparťanské dresy, 

na kterém jsou podpisy všech hráčů. Zkrátka zážitek k ne-

zaplacení, který lze zažít pouze díky programu Mastercard 

Priceless.  

DRSNÝ TRÉNINK S ÁČKEM, ZÁŽITEK 
OD MASTERCARD K NEZAPLACENÍ

DVA ODVÁŽLIVCI ZDÁRNĚ ZVLÁDLI FYZICKY NEJNÁROČNĚJŠÍ ZÁŽITEK, KTERÝ VE SVÉM PRICELESS PRO-
GRAMU NABÍZÍ HLAVNÍ PARTNER KLUBU, SPOLEČNOST MASTERCARD. DÍKY PARTNERSTVÍ S HC SPARTA 
PRAHA ZPROSTŘEDKOVAL FANOUŠKŮM PLNOHODNOTNÝ DOPOLEDNÍ TRÉNINK SPOLU S A-TÝMEM SPARTY 
VEDENÝ SLAVNÝM TRENÉREM UWE KRUPPEM! 
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Přímo do stáčírny v Bílině se zajel podívat i strážce spar-

ťanského brankoviště Matěj Machovský, aby zároveň 

přivítal nového GOLD partnera týmu HC Sparta Praha, 

který přibyl do rodiny klubových partnerů v  listopadu 

2018. A proč právě sparťanský gólman? Má k této “bran-

ži” nečekaně velice blízko. 

„Moji rodiče stáčeli Horský pramen. I díky tomu přesně 

vím, o co v procesu jde,” prozrazuje týmová opora. Na 

rozdíl od dalších zástupců Sparty tak nepotřeboval při 

návštěvě severočeské Bíliny příliš vysvětlovat, k  čemu 

slouží nejrůznější přístroje. „Sám jsem si výrobou prošel. 

Stáčíme lázeňské prameny

Uchováváme tradici legendárních českých lázeň-

ských pramenů používaných v  tradičním evropském 

lázeňství. Nauka o  lázeňství, balneologie, je rozděle-

na na vnější balneologii, tedy koupání v pramenech, 

a vnitřní balneologii, tedy pití lázeňských pramenů. Ty 

se tradičně pijí při chůzi na lázeňských kolonádách 

z lázeňských pohárků.

Ředitelství zřídel BHMW a.s. plně pokračuje v  tradici 

Lobkovické knížecí stáčírny léčivých vod v Bílině. Jsme 

tým severočechů, kteří svůj profesní život zasvětili práci 

na uchování a  dalším rozvoji užívání vzácných lázeň-

ských pramenů.

České lázeňské prameny jsou světovou špičkou

Stáčíme původní prameny a zavazujeme se vykonávat 

tuto práci podle svého nejlepšího svědomí. Staráme 

se o historické dědictví a věnujeme pozornost našim 

technickým památkám, abychom z  lázeňského pro-

středí udělali důstojný stánek kulturnosti a odpočinku.

JSME ZODPOVĚDNÍ

100% Recyklovatelná láhev. Již při výrobě naší láhve my-

slíme na to, co s ní bude po jejím použít, proto vás prosíme. 

Nezapomínejte láhev vždy vyhazovat do žlutých kontejnerů 

určených pro plast. Tak ochráníme naši přírodu a s tím i nás 

lidi. Buďte zodpovědní s námi.

Alternativa pro PET láhve. Abychom snížili zatížení příro-

dy plastem, nabízíme naše přírodní prameny stáčené i do 

skleněných láhví z tenkého skla.

Chráníme naše prameny. Naše prameny jsou pokladem 

nejen regionů, ale s  celosvětovým významem, a  tak se 

snažíme zasazovat o to, aby tomu tak bylo i nadále. Jsme 

aktivním účastníkem různých skupin, pracujících na tématu 

vody v kraji. S pramenem ale souvisí i příroda v jeho okolí, 

a i o tu nezapomínáme dbát.

Staráme se o naše budovy a jejich okolí. Nezapomínáme 

se starat i o stav naších budov, aby jejich přítomnost lidem 

dělala radost a netvořila neestetickou součást měst. Naše 

budovy mají velký historický význam, a tak si přejeme, aby 

zůstali tak krásné, jak jsou dnes i pro další generace.

Vím, co je vyfukovačka, jak stáčení funguje a co je, a na-

opak není při stáčení vody potřeba,” říká Machovský. 

Spokojení s  novým partnerstvím jsou i  zástupci spo-

lečnosti Bohemia Healing Marienbad Waters. „Jsme 

opravdu rádi, že jsme se Spartou domluvili a můžeme 

tento klub podporovat,” těší Vojtěcha Milka, výkonného 

ředitele BHMW. Společnost BHMW má totiž ke sportov-

cům velice blízko a  chystá ještě rozšířit své portfolio. 

Získala totiž licence na výrobu iontových a  energetic-

kých nápojů světové sportovní značky Head pro desítky 

států světa. 

BRANKÁŘ MACHOVSKÝ NA NÁVŠTĚVĚ 
V CENTRÁLE SPOLEČNOSTI BHMW  

HRÁČI SPARTY SE DÍKY NOVÉMU PARTNERSTVÍ S FIRMOU BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS 
(BHMW) NEMUSÍ TOLIK STARAT O PITNÝ REŽIM. PŘÍMO DO ŠATNY TOTIŽ ZAČNE DODÁVAT LÉČI-
VÉ VODY SPOLEČNOST BÍLINSKÁ KYSELKA, ZAJEČICKÁ HOŘKÁ VODA, FERDINANDŮV A RUDOLFŮV 
PRAMEN A VODU AQUA MARIA. 

VIDEO ZE SETKÁNÍ 
MATĚJE MACHOVSKÉHO 

S VEDENÍM BHMW
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NAŠE PRODUKTY BUDOU DÍKY 
SPOLUPRÁCI SE SPARTOU VÍCE VIDĚT, 

POCHVALUJE SI VOJTĚCH MILKO 
V ZÁŘIJOVÉM VYDÁNÍ SPARTA BUSINESS NEWS OZNÁMIL KLUB, ŽE SPARŤANSKÁ SKUPINA GOLD PARTNERŮ 
SE OD TÉTO SEZONY ROZŠIŘUJE O NOVÉHO ČLENA. JE JÍM SPOLEČNOST BOHEMIA HEALING MARIENBAD 
WATERS (BHMW), JEJÍŽ HLAVNÍMI PRODUKTY JSOU KYSELKA, ZAJEČICKÁ HOŘKÁ A RUDOLFŮV PRAMEN. 
SPOLEČNOST, KTERÁ HOJNĚ PODPORUJE SPORTOVNÍ A KULTURNÍ ŽIVOT, UCHOVÁVÁ TRADICI LEGENDÁR-
NÍCH ČESKÝCH LÁZEŇSKÝCH PRAMENŮ POUŽÍVANÝCH V TRADIČNÍM EVROPSKÉM LÁZEŇSTVÍ. PRO AKTU-
ÁLNÍ VYDÁNÍ PRAVIDELNÉHO MAGAZÍNU PRO SPARŤANSKÉ PARTNERY POHOVOŘIL VOJTĚCH MILKO, ŘEDI-
TEL SPOLEČNOSTI BHMW.  #

Co vás vedlo k rozhodnutí stát se od této sezony part-

nerem HC Sparta Praha?

Jako u  každého reklamního partnerství jde samozřejmě 

o zviditelnění našich produktů. Tam mi dává smysl propoje-

ní s klubem s tak obrovskou tradicí, jakou právě Sparta má.

Jaký máte vy osobně vztah k hokeji? Jste vášnivý fa-

noušek?

Můj vztah k hokeji je velmi kladný. Nejsem ale pouze fa-

nouškem, sám se hokeji aktivně věnuji jako rekreační bran-

kář. Každý čtvrtek se scházíme na litvínovském stadionu 

s partou bývalých hokejistů.

Na jaký svůj hokejový zážitek nejraději vzpomínáte?

Díky našemu partnerství samozřejmě nyní přeji i  Spartě, 

ale odmala fandím Litvínovu. Z toho důvodu je pro mě za-

tím největším zážitkem první extraligový titul litvínovského 

hokeje a velké osobnosti, které k  tomuto úspěchu napo-

mohly. Vzpomínám například na brankářskou ikonu Pav-

la Francouze, Jířího Šlégra, Martina Ručinského, Viktora 

Hübla a Františka Lukeše.

Na prohlídku do vaší stáčírny přijel v listopadu i spar-

ťanský brankář Matěj Machovský, jehož rodina měla 

se stáčením minerálních vod v minulosti bohaté zku-

šenosti… 

Bylo to příjemné setkání a dozvěděl jsem se tuhle informaci. 

My však stáčíme lázeňské prameny, a to je přeci jen úplně 

jiný segment než čisté vody. Lázeňské prameny jsou vždy 

specifické svým složením a jsou určeny k tomu, aby léčily.

Překvapil vás Matěj svými znalostmi?

Určitě ano. Vždyť s  nápojovým průmyslem sdílíme pod-

statnou část plnící technologie.

Vaše Bílínská kyselka se užívá při obtížích se zažívá-

ním, překyselením žaludku, pálením žáhy a pomáhá při 

mnoho dalších problémech. Vzpomenete si, kdy jste si 

této vody poprvé napil?

Moje generace samozřejmě pila Bílinskou prakticky kaž-

dý den. Nemohla přeci chybět v žádné domácnosti. A  to 

jsme ani nevěděli, že je ve většině světa uváděna jako nej-

cennější evropský lázeňský pramen. Socialismus přeci jen 

mnoho věcí cíleně zatajoval a Bílinská byla po staletí spíše 

symbolem šlechty, u nás navíc něčeho neobvyklého, čes-

kého šlechtického rodu Lobkoviců. Česká šlechta, která 

napomohla vzniku našeho národního státu, nebyla vůbec 

vhodná pro ideologii režimu.

Portofilio vaší firmy zahrnuje hned několik léčivých 

vod – kromě Bílinské kyselky také Zaječickou hořkou, 

Mariánskolázeňský Rudolfův a  Ferdinandův pramen 

a vodu Aqua Maria. Kterou z nich máte v největší ob-

libě?

Lázeňské prameny jsou funkční přírodní produkty. Užívám 

je tedy přesně tam, kde jsou zapotřebí.

Kdy vám naposledy lázeňské prameny zdravotně pomohly?

Někdy mám rád i pikantní jídla. Po jejich konzumaci je sa-

mozřejmě Bílinská tím nejlepším prostředkem proti pálení 

žáhy. Na mém stole ale nesmí chybět ani po ranní kávě. 

Jednou měsíčně si dopřávám detoxikaci a očistu organismu 

Zaječickou hořkou. Přeci jen už nejsem nejmladší, a proto 

si i doma dopřávám dotek Mariánských Lázní pitnou kúrou 

Rudolfovo pramene, který blahodárně působí na očistu led-

vin a je taky zdrojem vápníku pro namáhané kosti.

Budete vyrábět a prodávat ucelenou řadu nápojů jako 

licensor nadnárodní společnosti HEAD. Znamená to, 

že se vedle lázeňství chystáte cílit i na sportovce?

Na sportovce samozřejmě cílíme i našimi lázeňskými pra-

meny. V sezoně jsou naši sportovci velmi vytíženi a my jim 

umožnujeme užívat si blahodárné lázeňské účinky doma 

i na cestách. Vždyť lázeňské prameny jsou vlastně iontový-

mi nápoji, které vznikají přírodním způsobem. Pro značku 

HEAD spouštíme nejenom výrobu energetických nápojů, 

ale také řadu sportovních nápojů. Nejvíce obrátkovým 

segmentem je potom minerální voda HEAD, pocházející ze 

zdrojů v Mariánských Lázních.
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Sparta v listopadu 2018 zorganizovala několik společných da-

rování krve. Vůbec první se konalo v ústředí generálního part-

nera klubu, společnosti BILLA, v pražských Modleticích, kam 

dorazily čtyři desítky zaměstnanců významného obchodního 

řetězce. „Je opravdu skvělé, že se Spartou přišly darovat i ta-

kové velké firmy, jako právě společnost BILLA. Zaměstnanci 

byli nadšení a už plánujeme další termín společného darová-

ní,“ těší vrchní sestru Ilonu Drdovou z transfuzního oddělení 

Všeobecné fakultní nemocnice Praha. BILLA ČR je se 6000 

zaměstnanci lídrem na trhu supermarketů, o další dárce tak 

v této firmě rozhodně nebude nouze. 

„Přidat by se navíc měli i další partneři Sparty. Letošní akce 

má tak opravdu obrovský smysl,“ těší sympatickou sestru. 

Velký úspěch mělo rovněž společné darování fanoušků v Tip-

sport areně. Omezená kapacita se již měsíc před akcí za-

plnila za jediný den a v útrobách staré holešovické haly 

se sešlo přes čtyřicet příznivců Sparty, včetně členů rea-

lizačního týmu a dvou zástupkyní Prague Star Cheerlea-

ders. Nechyběl ani maskot Sparťák a bohaté občerstvení 

pro dárce. Kdo nestihl tyto termíny, mohl krev darovat 

také ve Všeobecné fakultní nemocnici, kde všichni ob-

drželi výměnou za půl litru krve dvě vstupenky na zápas 

s Třincem hraný 25. listopadu. 

Jen k termínu společného darování, tedy 20. listopadu, se 

díky Spartě vybralo téměř 343 tisíc mililitrů krve od 760 

dárců, z  toho 106 z  nich darovalo vůbec poprvé. Několik 

fanoušků se navíc připojilo do registru dárců kostní dřeně. 

Akce navíc pokračuje až do konce února a zapojí se do ní 

i další partneři Sparty a členové ostatních sparťanských 

klubů. „Je to opravdu úžasné číslo. Pod jménem Sparta se 

sdružuje největší fanouškovská základna v Česku a je skvě-

lé, že se letošní akce začala vázat i na jiné Sparty,“ pochvalu-

je si vrchní sestra Mgr. Ilona Drdová z transfuzního oddělení 

Všeobecné fakultní nemocnice. “Lidí chodí opravdu hodně. 

Jsme za to moc rádi. Letošní akce má obrovský smysl,“ do-

dává sympatická zdravotnice. 
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VYDAŘENÝ ROČNÍK PROJEKTU 
SPARŤANSKÁ KREV

DVANÁCTÝ ROČNÍK DLOUHODOBÉHO CHARITATIVNÍHO PROJEKTU NA PODPORY DÁRCOVSTVÍ KRVE 
A KOSTNÍ DŘENĚ ROZHODNĚ NEBYL TUCTOVÝ. NAOPAK. DAROVÁNÍ POD ZÁŠTITOU HLAVNÍHO PART-
NERA – POJIŠŤOVNY MERKUR, SE TENTOKRÁT KROMĚ ČLENŮ HOKEJOVÉHO KLUBU ZÚČASTNILI 
TAKÉ PARTNEŘI KLUBU A DALŠÍ TÝMY, KTERÉ HRDĚ SPORTUJÍ POD ZNAČKOU SPARTA! 

VIDEA 
ZE SPARŤANSKÉ 

KRVE

343 TISÍC MILILITRŮ DAROVANÉ KRVE

760 DÁRCŮ

106 PRVODÁRCŮ
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Jak byste stručně popsal činnost vaší společnosti Com-

Sys TRADE a jaká je Vaše funkce a pracovní náplň?

Společnost Com-Sys TRADE spol. s.r.o. úspěšně působí na 

českém trhu informačních a komunikačních technologií již od 

roku 1990. Je zaměřena na komplexní dodávky v tomto obo-

ru, tedy analýzu, návrh, realizaci a servis projektů provozní, 

datové a komunikační infrastruktury společností a organizací 

se zaměřením na služby správy, managementu, servicedesku 

a helpdesku. V našich projektech přebíráme kompletní garan-

davatele. S jejich pomocí dokážeme svým zákazníkům dodat 

to nejlepší na trhu včetně servisní a technické podpory.

Vaše společnost spolupracuje se Spartou již několik se-

zon. Můžete popsat, před kolika lety a jakým způsobem 

vznikla myšlenka stát se partnerem HC Sparta Praha?

Myšlenka stát se partnerem HC Sparta Praha vznikla koncem 

roku 2014. Chtěl jsem podporovat hokej, protože tento sport 

mám rád, a protože jsem od dětství fanda Sparty, vybral jsem 

si spolupráci právě se Spartou. Už jako kluk jsem chodil s tá-

tou na hokej a na fotbal.

Jaké jsou hlavní body vaší spolupráce a společné čin-

nosti?

Spolupráce byla zahájena v lednu 2015 a trvá dodnes. Tehdy 

hrála Sparta své extraligové domácí zápasy ještě v Tipsport 

areně, později pak samozřejmě v O2 areně. Naše společnost 

Com-Sys TRADE se stala členem Sparta Business Lounge 

a  logo společnosti bylo zobrazováno na reklamních světel-

ných LED panelech během zápasů. Také naše logo bylo vi-

dět na oficiálních webových stránkách Sparty jako partnera 

a také ve sparťanském časopise, kde je přehled všech part-

nerů Sparty. Dost známých lidí si této skutečnosti všimlo při 

zápasech nebo televizních přenosech zápasů Sparty. Jsme 

tak v  podvědomí veřejnosti jako společnost, která je také 

ochotna část svých příjmů investovat do sportu, a tím ho po-

máhat držet při životě.

Angažujete se ještě jinak ve sportovním sektoru?

Kromě hokeje se Spartou podporujeme také dva české re-

prezentační páry plážových volejbalistek. Myslím, že by mělo 

více firem podporovat sport, hlavně rozvoj mládeže, který je 

dle mého názoru nejdůležitější a kde je také méně peněz než 

třeba v dospělých soutěžích.

Jak jste s dosavadní kooperací mezi vaší firmou a Spar-

tou spokojený?

Na to existuje naprosto jednoduchá odpověď. S dosavadní 

kooperací se Spartou jsem velice spokojený.

Zmínil jste, že na Spartu jste chodil už jako kluk…

Je to tak. Ke Spartě mám osobně velice kladný vztah. Je to 

ci za navržené parametry, funkčnost, údržbu a rozvoj realizo-

vaného systému.

Jaká je vaše konkrétní nabídka produktů a služeb?

Systémová integrace, ICT infrastruktura, zabezpečené virtuální 

privátní sítě, datová centra, outsourcing, konzultace, projekto-

vé řízení v IT, bezpečnostní politika, komplexní ICT bezpečnost. 

Abychom našim zákazníkům mohli nabídnout kvalitní a kom-

plexní služby, pečlivě si vybíráme své obchodní partnery a do-

moje srdeční záležitost. Jak jsem se už zmínil, fanouškem 

Sparty jsem od dětství. S  tátou jsme chodili na Spartu na 

hokej a na fotbal. Sám jsem hokej jako žák nehrál, fotbal ale 

ano. Hokej jsem ale měl a pořád mám moc rád. Pamatuji si, 

že jsem chodil na autogramiády, sbíral jsem fotografie ho-

kejistů.

Pokud je mi známo, zápasy sledujete jako řadový fanou-

šek z tribuny. Proč tomu tak je a jak utkání prožíváte?

Snažím se chodit na každý domácí zápas Sparty. Vlastním 

permanentku. Samozřejmě že chodí i můj syn, který působí 

ve sparťanské mládeži. Zápasy prožíváme emotivně a fan-

díme, jak to jde. Hned je u nás doma dobrá nálada, když 

Sparta hraje dobře a vyhrává.

Jaké jsou vaše největší zážitky se Spartou?

Největší zážitek byl v roce 2017, ve kterém Sparta hrála finále 

Ligy mistrů se švédským mužstvem Frölunda. Sparta hrála 

perfektně a dostala se až do boje o pohár, škoda, že to ne-

vyšlo. Po skvělém výkonu jsme prohráli 3:4 v prodloužení, 

ale zážitek to byl úžasný.

Váš syn působí ve sparťanské mládeži. V jaké je kate-

gorii a  jak vznikla myšlenka, že bude aktivním hoke-

jistou?

Můj syn působí ve druhé třídě, ročník 2011. Zájem o to hrát 

hokej projevil syn sám, protože jsme spolu chodili na zá-

pasy Sparty. Občas o přestávkách hrála na ledě mládež-

nická mužstva Sparty, kde děti předváděly svoji hokejovou 

dovednost. Jednalo se o kategorie první až třetí třídy. Moc 

se mu to líbilo, a tak jsme na podzim 2015 přišli na nábor 

a první trénink přípravky.

Jak zatím hodnotíte aktuální sezonu a co byste Spartě 

popřál do druhé poloviny tohoto ročníku?

Sparta měla výborný začátek sezony, ovšem v  poslední 

zápasech podává občas lehce rozpačité výkony. Pevně ale 

věřím, že se jí vrátí bojový duch a dobré výkony se dostaví. 

Do druhé poloviny ročníku jí samozřejmě přeji co nejlepší 

umístění v základní části, aby měla účast v play off zajiště-

nou přímo bez předkola. Dále ji přeji, aby si zahrála finále, 

a tím dosáhla lepšího umístění než v minulé sezoně.

NEJVĚTŠÍM ZÁŽITKEM BYLO FINÁLE LIGY 
MISTRŮ, ŘÍKÁ BŘETISLAV HOŘÁK 

SPOLEČNOST COM-SYS TRADE SPORT. S.R.O. PATŘÍ DO RODINY SPARŤANSKÝCH PARTNERŮ JIŽ OD ROKU 
2014 A PO TUTO DOBU PANUJE S KOOPERACÍ OBOUSTRANNÁ SPOKOJENOST. „MÁM KE SPARTĚ ODMALA 
VELKÝ VZTAH, JE TO PRO MĚ V PODSTATĚ SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST. MYSLÍM SI, ŽE BY MĚLO VÍCE FIREM POD-
POROVAT SPORT, HLAVNĚ ROZVOJ MLÁDEŽE, KTERÝ JE DLE MÉHO NÁZORU NEJDŮLEŽITĚJŠÍ A KDE JE TAKÉ 
MÉNĚ PENĚZ NEŽ TŘEBA V DOSPĚLÝCH SOUTĚŽÍCH,“ ŘÍKÁ BŘETISLAV HOŘÁK, JEDNATEL A ŘEDITEL SPOLEČ-
NOST COM-SYS TRADE, KTERÝ MÁ NA STAROSTI JEJÍ ŘÍZENÍ, OBCHODNÍ ČINNOST A STRATEGICKÝ ROZVOJ.

HLAVNÍ PARTNEŘI:
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JE NÁM CTÍ SPOJIT SE S TAK SILNOU 
ZNAČKOU, JAKO JE SPARTA, ŘÍKÁ IVANA 

DLOUHÁ ZE SPOLEČNOSTI AMREST
SPOLEČNOST AMREST JE JEDNOU Z NEJVĚTŠÍCH GASTRONOMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ NA SVĚTĚ. A OD TÉTO 
SEZONY ZÁROVEŇ PARTNEREM HC SPARTA PRAHA, S NÍMŽ PODEPSAL TENTO KONCERN, POD NĚJŽ SPADA-
JÍ MIMO JINÉ ZNAČKY KFC, BURGER KING, STARBUCKS ČI PIZZA HUT, ROČNÍ SPOLUPRÁCI. SPOLEČNOST 
AMREST JE ZEJMÉNA PARTNEREM SPARŤANSKÉ MLÁDEŽE. LOGO KFC SE TAK OBJEVUJE NA HELMÁCH 
VŠECH MLÁDEŽNICKÝCH TŘÍD, A NAVÍC NA KALHOTÁCH U KATEGORIE DOROSTU A JUNIORŮ. PRO AKTUÁLNÍ 
VYDÁNÍ SPARTA BUSINESS NEWS PROMLUVILA IVANA DLOUHÁ, DISTRICT COACH KFC.

Od podzimu 2018 se vaše společnost stala novým čle-

nem rodiny partnerů HC Sparta Praha. Jak k uzavření 

spolupráce došlo?

V AmRestu jsme měli vždy ke sportu kladný vztah a interně 

pro naše zaměstnance pořádáme turnaje jak v hokeji, tak 

například ve fotbale. Chtěli jsme se ale zapojit do podpory 

sportu obecně a zaměřit se především na mladé talenty.

Jaké byly hlavní důvody k  uzavření spolupráce se 

Spartou?

Dávalo nám smysl spolupracovat s  těmi nejlepšími – to 

znamená s HC Sparta Praha. Je nám ctí spojit se s takto 

silným partnerem.

Můžete popsat průběh jednání od úplně prvního kon-

taktu až do podpisu smlouvy?

Jednání byla velice příjemná a efektivní. Na obou stranách 

byla vidět vstřícnost a společný cíl – podpora mládežnic-

kého sportu.

Jaké jsou body vaší spolupráce a její hlavní cíle?

Uvědomujeme si naši odpovědnost vůči společnosti 

a jsme rádi, že můžeme přispět ke sportování dětí a mláde-

že. Věříme, že se mezi mladými sportovci brzy najde nový 

Jaromír Jágr.

Prostřednictvím HC Sparta Praha prezentujete zejmé-

na značku KFC. Proč tomu tak je?

KFC je naší největší z značkou České republice. Aktuálně 

provozujeme 97 restaurací ve všech krajích České republi-

ky. Sport je s KFC přímo spojen – podporujeme sportovce 

z řad našich zaměstnanců, organizujeme pro ně i sportov-

ní akce – jako příklad můžu uvést hokejové utkání Výcho-

du proti Západu, do kterého se zapojili naši zaměstnanci 

v České republice a jako hosté se připojili i kolegové z KFC 

v Rusku.

Soustředíte se zejména na podporu mládeže. Máte 

k tomu konkrétní důvody?

Sportování dětí a mládeže je velmi důležité. Těšíme se, že 

můžeme aktivně podpořit růst našich mladých sportovních 

nadějí. Tak jako podporujeme růst našich talentovaných 

zaměstnanců.

Jak probíhá prezentace vašeho loga přímo při trénin-

cích a zápasech mládeže?

S prezentací na dresu jsme spokojeni. Jedná se o spojení 

dvou významných a silných značek.

Plánujete i další zapojení například do klubových akcí 

či činnosti A-týmu?

Rádi se zapojíme do dalších aktivit. Věříme, že mohou být 

přínosné pro zaměstnance a  partnery HC Sparta Praha 

i zaměstnanců a partnerů AmRestu a našich značek.

Jaký máte vy osobně vztah obecně k hokeji a případně 

konkrétně ke Spartě? 

Jako snad každý člověk v České republice mám hokej moc 

ráda a sleduji ho. Vnímám Spartu jako významný a tradiční 

klub, který vychoval a vychovává skvělé hokejisty.

Jak prožíváte domácí zápasy, pokud je pravidelně na-

vštěvujete?

Bohužel mi časová zaneprázdněnost neumožňuje na zápa-

sy pravidelně chodit, ale pokud mám možnost, ráda zápas 

navštívím a usilovně fandím.

Jaké jsou vaše největší zážitky se Spartou?

Velké zážitky člověku přináší sportování dětí a jejich radost 

ze hry a samozřejmě i z výhry. I to je jeden z důvodů, proč 

mládež ve Spartě podporujeme.

Co byste Spartě a  jejím partnerům a  fanouškům po-

přála do nového roku?

Ráda bych popřála na prvním místě mnoho zdraví a štěs-

tí do nového roku. Samozřejmě také spoustu sportovních 

úspěchů a výher, radosti hráčů, fanoušků i partnerů klubu. 

A také bych ráda všechny fanoušky pozvala do našich re-

staurací KFC, Burger King, Pizza Hut a kaváren Starbucks 

na naše skvělé produkty.

Jak byste stručně popsala vaši společnost AmRest 

a obchodní aktivity, které podnikáte?

AmRest je největší nezávislý provozovatel restauračních 

zařízení ve střední a  východní Evropě, ale působíme na-

příklad také v Číně. Naše restaurace najdete celkem v 26 

zemích. V České republice v současné době provozujeme 

značky KFC, Starbucks, Pizza Hut a Burger King.

Co je hlavním cílem vaší činnosti?

Ve více než dvou tisících našich restauracích s  rych-

lým servisem připravujeme hostům skvělé jídlo z čer-

stvých lokálních surovin a nápoje. Zaměřujeme se na 

to, aby se u nás hosté cítili příjemně, a proto stavíme 

naše restaurace v  nejnovějším designu s  otevřenou 

kuchyní a dbáme na to, aby i naše obsluha byla vždy 

rychlá a  příjemná. Snažíme se našim hostům co nej-

více přiblížit, proto od okamžiku vstupu na český trh 

v roce 1994 rozvíjíme svůj koncept a síť restaurací, jež 

pravidelně nabízejí nejen stálé menu, ale i sezonní po-

choutky. 
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ČESKÝ NÁROD? JEDNOZNAČNĚ HOKEJOVÝ! 
PLATÍ ZA NEJVLIVNĚJŠÍ ŽENU V ČESKÉM HOKEJI. JANA OBERAJEROVÁ JE ŘEDITELKOU A PŘEDSEDKYNÍ 
PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI BPA SPORT MARKETING A.S., KTERÁ DRŽÍ MARKETINGOVÁ PRÁVA A ZA-
JIŠŤUJE PARTNERY PRO DVĚ NEJVYŠŠÍ TUZEMSKÉ LIGY I ČESKOU HOKEJOVOU REPREZENTACI. 

Návštěvnost extraligy se rok od roku zvyšuje, nejvíce 

fanoušků minulou sezonu chodilo právě na Spartu. Co 

považujete za nejdůležitější faktory tohoto trendu? 

Atraktivní hokej, zábavu pro fanoušky, snahu o program 

pro rodiny, komfortní prostředí a bezpečnost na stadio-

nech. Sparta v tomto ohledu patří mezi nejlepší tuzemské 

kluby.

Co děláte pro to, aby se návštěvnost nadále zvyšovala?

Společně s kluby a partnery Tipsport extraligy realizujeme 

aktivity pro fanoušky, kampaně cílící na popularizaci hoke-

je. Největším impulsem  vzedmutí zájmu však obvykle bývá 

úspěch týmu, to se týká jak klubové úrovně, tak zejména 

pokud jde o národní tým.

Jak BPA pomáhá zvučný brand Sparty?

BPA obchoduje s  právy celé ligy, nás především zajíma-

jí čísla za celou soutěž, proto nám jde primárně o to, aby 

brand každého klubu byl silný, aby liga byla vyrovnaná co 

do hráčské atraktivity, zázemí, návštěvnosti i úspěchů. Co 

se týče Sparty, tak jde o  tradiční klub a  patří bezesporu 

k dlouhodobě nejsilnějším brandům Tipsport extraligy. 

Vyžadují i  partneři stále vyšší komfort? Ne všechny 

stadiony v republice jim ho ale dokáží zaručit. Nemají 

s tím někteří problém?

Partneři Tipsport extraligy vyžadují standardní přístup, jako 

Popište, prosím, jak funguje společnost BPA?

Již 23 sezon zajišťujeme pro Tipsport extraligu partnery, 

tudíž i všem klubům účastnícím se této soutěže. Deset 

sezon jsme též výhradním partnerem hokejových repre-

zentací a letos první sezonu též první hokejové ligy – nyní 

Chance ligy. Mimo zajištění partnerů financujeme provoz 

zpravodajského portálu hokej.cz, internetové přenosy 

z obou zmiňovaných soutěží na HokejkaTV a další publicitu 

hokeje.

BPA přináší své sponzory, kluby mají navíc své vlastní. 

Vznikají v tomto ohledu nějaké problémy?

Snažíme se s kluby vždy dohodnout, obě strany musíme 

dodržovat dohodnuté „mantinely“ spolupráce, které se 

snažíme společně respektovat. Vzniklé kolize pak vzájem-

ně řešit k oboustranné spokojenosti.

Podle jakého klíče se rozdělují do klubů finance 

od BPA?

Dle rozhodnutí klubů TELH solidárně – rovným dílem.

mají ostatní partneři klubů. Některé kluby jsou limitovány 

prostory na stadionech, ale neustále se to snaží zlepšovat. 

Samozřejmě by bylo ideální mít 14 moderních hokejových 

arén s širšími možnostmi služeb pro partnery. 

Jsou Češi hokejový, nebo fotbalový národ?

Jednoznačně hokejový. Potvrzuje to zájem fanoušků i vý-

zkumy veřejného mínění.

Můžete si ze své pozice dovolit fandit určitému týmu? 

Od mládí fandím Kladnu, protože jsem Kladeňák. Fandila 

jsem v těch nej sezonách mistrovských titulů a fandím dál 

i v horších časech.

Jak často chodíte sama na hokej? Kam nejčastěji?

Přiznám se, že častěji na národní tým. Tipsport extraligu 

sleduji z časových důvodů v televizi a na HokejkaTV.

Co by vám v aktuální sezoně udělalo největší radost? 

Mně osobně postup Kladna do Tipsport extraligy a medai-

le z mistrovství světa.

Bude i vaší snahou získat pro Českou republiku pořa-

datelství na další hokejový šampionát?

Dle nejnovějších informací se bude šampionát v ČR konat 

v  roce 2024. Pro celý český hokej a  jeho fanoušky je to 

dobrá vizitka a ta nejlepší reklama našeho sportu.

V dubnu došlo k podpisu pětileté smlouvy se společ-

ností O2 TV Sport, která nově vysílá Tipsport extra-

ligu spolu s  veřejnoprávní Českou televizí. Jak jste 

s  touto změnou zatím z  marketingového hlediska 

spokojená?

Snažíme se spolupráci nastartovat, ale zatím nemohu 

přesně hodnotit, protože od kolegů z  O2 TV nemáme 

konkrétní data sledovanosti. Konkurence je zpravidla 

ve všech oborech činností prospěšná. Počkejme však 

s celkovým zhodnocením po sezoně. 

Někteří fanoušci si stěžují, že televize odláká lidi 

z tribun, jiní tvrdí, že je na ně naopak přiláká. Jak to 

vidíte vy? Kde chcete mít fanoušky především?

Není to pravda, televizní zápas je až čtvrtým důvodem, 

proč divák nejde na stadion. Záleží na aktuální formě 

klubu, tedy atraktivitě zápasu, počasí, jiné formě trávení 

volného času a  teprve poté je to možnost vidět zápas 

v televizi. My rádi vidíme plné stadiony i co nejvyšší čísla 

sledovanosti. 

BPA SPORT MARKETING - 25 let fandíme českému 

sportu!

BPA sport marketing působí na českém reklamním trhu od 

roku 1993, tedy téměř od samého zrodu reklamního trhu 

v České republice. S využitím svých dlouholetých zkuše-

ností se ve své činnosti zaměřuje na poskytování komplex-

ních služeb z oblasti sportovního marketingu, sponzoringu 

a reklamy v souvislosti se sportovními projekty, především 

pak s českým hokejem

- je v sezóně 2018/2019 již 24. rokem výhradním marketin-

govým partnerem extraligy ledního hokeje (ELH) a 10. rokem 

výhradním marketingovým partnerem Českého hokeje (dříve 

ČSLH), který zastupuje výkonnostní hokej a  reprezentační 

tým

- zajišťuje také kompletní mediální prezentaci v  rámci pří-

mých TV přenosů z  extraligy ledního hokeje i  reprezen-

tačního mužstva formou sponzorských odkazů a  injektáží 

a speciálních TV projektů, jakým je např. anketa o nejhezčí 

hokejovou akci Zlatá helma a jiné

- je majitelem webových portálů hokej.cz, nhl.cz a dalších, 

souvisejících s činností společnosti

- spravuje sociální sítě facebook, instagram i twitter Národ-

ního týmu, Tipsport extraligy nebo Hokej.cz

- kompletně realizuje sportovní, společenské akce a TV pro-

jekty – Zlatá hokejka, Hokejista sezony, Sportovec roku, kli-

entské dny, firemní golfové turnaje – včetně jejich mediální 

prezentace
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SE SPARTOU MÁME SPECIÁLNÍ VZTAH, 
ŘÍKÁ ŠÉF O

2
 TV SPORT MAREK KINDERNAY

PODAŘILO SE JIM ROZVÍŘIT STOJATÉ TELEVIZNÍ VODY V ČESKÉM HOKEJI. KOMERČNÍ STANICE O
2
 TV 

SPORT TOTIŽ OD TÉTO SEZONY VYSÍLÁ PŘÍMÉ PŘENOSY Z TIPSPORT EXTRALIGY, A NABOURÁVÁ TAK PO-
PRVÉ V HISTORII HEGEMONII ČESKÉ TELEVIZE. NOVĚ SE TEDY O SERVIS PRO HOKEJOVÉ PŘÍZNIVCE U OB-
RAZOVEK STARAJÍ DVA SUBJEKTY. „KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ JE VŽDY KU PROSPĚCHU VĚCI. MY JSME 
NA ZAČÁTKU DLOUHÉ CESTY, ALE SNAŽÍME SE DĚLAT PŘENOSY TROCHU JINAK, NEŽ JSOU DIVÁCI ZVYKLÍ,“ 
ŘÍKÁ MAREK KINDERNAY, ŠÉF O

2
 TV SPORT, V ROZHOVORU PRO NOVÉ VYDÁNÍ SPARTA BUSINESS NEWS. 

jové extraligy. V play off pak dojde na režim pravidelného 

střídání přenosů den po dni mezi O2 TV Sport a ČT, finále 

budou vysílat obě stanice souběžně.

„Právě díky unikátním funkcím multidimenze, které jsem zmi-

ňoval, se diváci stávají vlastně režisérem přenosu. Ke zmíně-

ným pohledům kamer bych ještě zmínil jednu novinku, a tou 

jsou mikroporty rozhodčích,“ připomíná Kindernay technic-

kou vymoženost, která přibližuje divákům u  televizních ob-

razovek syrovým způsobem atmosféru přímo v centru dění. 

„Naši režiséři v  přenosech hodně využívají tuto technickou 

novinku, a  tak když rozhodčí něco vysvětlují hráčům nebo 

uklidňují emoce při šarvátkách, naši komentátoři se většinou 

odmlčí, a diváci jsou tak přímo v centru dění.“

Další novinkou na české televizní scéně je hokejový maga-

zín s názvem ICE TIME. „Zařadili jsme ho na pondělí večer 

hned po fotbalové talk show TIKI-TAKA, která má velký di-

vácký úspěch. Podobně je tomu i u hokejového ICE TIMU, 

který si postupně zapíná stále více a více našich diváků,“ po-

pisuje Kindernay. Fanoušci si tak mohou každé pondělí večer 

užít zajímavé reportáže, netradiční rubriky, unikátní rozhovo-

ry a pohled do soukromého života hvězd Tipsport extraligy. 

Kromě toho například i hudební ukázky z kabin jednotlivých 

mužstev nebo monitorování aktivity klubů a hokejistů na so-

ciálních sítích. Některé reportáže vznikají ve spolupráci se 

serverem iSport.cz.

Podle původního plánu a předběžných dohod s kluby a vede-

ním soutěže měla stanice O2 TV Sport vysílat pouze domácí 

klání Sparty a Liberce. Nakonec se od toho plánu upustilo.  

„Původně to tak opravdu bylo, ale změnili jsme strategii. Hlav-

V pátek 14. září 2018 zápasem Sparta – Vítkovice vstoupila di-

gitální televize O2 TV do hokejové Tipsport extraligy. Fanoušci 

díky tomu mohou sledovat v tomto ročníku historicky nejvyšší 

počet extraligových televizních zápasů. Už v tarifu M najdou 

zákazníci O2 TV všechny exkluzivní stanice O2 TV Sport i ka-

nál ČT sport, jenž nabízí další nedělní (případně i úterní) přímé 

přenosy Tipsport extraligy. V základním balíčku O2 TV nechy-

bí ani kanál Nova Sport 1, který drží vysílací práva na NHL, 

a stanice Sport 1 vysílající KHL či hokejovou Ligu mistrů.

„Česká televize vysílá hokej šedesát let, a získala tak hodně 

zkušeností. Mají za sebou velké zázemí personální i technic-

ké. Ale my se snažíme hokej dělat trochu jinak,“ říká Marek 

Kindernay, první muž O2 TV Sport. „Snažíme se divákům na-

bízet co možná nejsilnější zážitek. Díky multidimenzi si každý 

ně pro to, aby divák nepřišel o venkovní duely těchto klubů, 

aby nepřišel o play off. Myslíme si, že takto bychom našeho 

diváka okrádali,“ popisuje šéf nového extraligového vysílate-

le. Přesto ale k těmto dvěma klubům existuje speciální vztah, 

jak popisuje Marerk Kindernay: „Je to tak. S  oběma celky 

máme specifické marketingové partnerství, které jim dává 

více prostoru v magazínu, a snažíme se i častěji zařazovat do 

vysílacího plánu domácí zápasy Sparty a Liberce.“

Sparťanští partneři tak mají díky dohodě s O2 TV Sport ide-

ální možnost prezentace v  televizních přenosech. Zatímco 

v  předchozím extraligovém ročníku bylo k  vidění dvanáct 

přímých přenosů z utkání Sparty, v aktuálním ročníku je to 

mnohem více. HC Sparta Praha se může objevit celkem až 

v 30 přímých přenosech (dle konečného umístění v play off). 

Délka přímého přenosu je dvě až tři hodiny, což znamená až 

90 hodin live prezentace Sparty v televizním vysílání za sezo-

nu a díky tomu až 90 hodin prezentace loga a značky spar-

ťanských partnerů za sezonu. K tomu všemu unikátní prostor 

v pravidelném magazínu ICE TIME, kde se objevují reportáže 

i o partnerských aktivitách HC Sparta Praha.

Vstup O2 TV Sport na extraligový televizní trh nejen zvyšu-

je konkurenci a  přidává počet přímých přenosů v  českém 

éteru, ale také přinese klubům lepší ekonomické podmínky 

pro zajišťování rozpočtu. „Snažíme se tímto podílet na zlep-

šení celkového hokejového produktu,“ vysvětluje Kindernay. 

„A snažíme se přinášet větší možnosti a nabídku top sportov-

ních přenosů i našim divákům.“ Pouze diváci O2 TV v aktuální 

sezoně, a bude tomu tak i v nadcházejících letech, sledují kro-

mě Tipsport extraligy také všechna utkání z fotbalové FOR-

TUNA:LIGY a Ligy mistrů UEFA.

V  komentátorském týmu O2 TV Sport jsou i  bývalí 

sparťané. Hned tři ze čtyř expertů mohli fanoušci sle-

dovat v dresu s  velkým S na prsou přímo na ledové 

ploše. Gólman Roman Málek působil ve Spartě v závě-

ru sezony 2013/2014, bývalý útočník Jakub Koreis strá-

vil v Holešovicích tři sezony a mezi nové tváře hokejo-

vého éteru patří i nejlepší střelec klubové historie Petr 

Ton. Nejvytíženějším hokejovým komentátorem O2 TV 

Sport je pak bývalý tiskový mluvčí klubu Tomáš Zetek, 

jenž působil ve Spartě v posledních sedmi sezonách.

vybere z několika různých pohledů, může si vysílání přetočit, 

zastavit, a  to vše až na čtyřech různých zařízeních. Přeno-

sy se snažíme dělat na čtrnáct kamer, sedm z nich hlavních 

a  čtyři robotické. Tolik kamer ještě nikdy v  české extralize 

nebylo. Novinkou jsou i kamery na trestné lavici a postupně 

se snažíme uvést v provoz i kamery na helmách rozhodčích,“ 

popisuje Kindernay.

O2 TV Sport vysílá exkluzivně zápas pátečního extraligové-

ho kola a na sobotní přenos si může zvolit i druhou volbu 

z tohoto kola. V případě úterního hracího dne pak volí dru-

hou volbu po České televizi a zápas se přesouvá do vysíla-

cího plánu na středu. ČT má tak naopak první volbu v úterý 

a v neděli. Stanice O2 TV Sport drží až do roku 2023 výhradní 

práva na středeční, páteční i sobotní televizní zápasy hoke-
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Jsme včas tam, kde nás 
právě potřebujete. 

Myslete na Vaši budoucnost již dnes
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VÝHERCE XBOXU ONE X VYZVAL 
NA SOUBOJ OBRÁNCE TOMÁŠE PAVELKU

V KABINĚ SPARTY SE PŘED VÁNOCI OBJEVIL NOVÝ „ARTEFAKT“. HERNÍ KOUTEK S NADUPANOU KONZOLÍ 
XBOX ONE X. PRÁVĚ TENTO PŘÍSTROJ OD SPOLEČNOSTI ALZA NAVÍC VYHRÁL SPARŤANSKÝ FANOUŠEK 
PETR, KTERÝ TRIUMFOVAL V TURNAJI VE HŘE NHL19 NA XBOXU. FANOUŠKOVSKÉ KLÁNÍ BYLO SOUČÁSTÍ 
PŘEDZÁPASOVÉHO DOPROVODNÉHO PROGRAMU V GALERII HARFA. NEVYHRÁL OVŠEM JENOM TO – MOHL 
NAVÍC ZMĚŘIT SÍLY S HRÁČEM SPARŤANSKÉHO A-TÝMU! 

Do duelu ve zbrusu nové hře NHL19 se přihlásil obránce 

Tomáš Pavelka, sám vášnivý hráč a majitel Xboxu. „Domlu-

víme se na remízu?“ zkoušel před utkáním na svého protiv-

níka. „V žádném případě,“ reagoval fanoušek Petr a přímo 

před zraky dalších hokejistů a trenérů týmu začala ve spar-

ťanské kabině nelítostná virtuální bitva. 

Ač do utkání vstoupil lépe Pavelka, jeho soupeř jej ve zbytku zá-

pasu jasně přehrál. Výsledek? Jasný! Čerstvý držitel nejnovější-

ho modelu Xbox One X hokejistu porazil poměrem 7:1! „Nikam 

neodcházej, dáme odvetu,“ nevzdával se Pavelka a Petr samo-

zřejmě souhlasil. Druhý, neplánovaný duel už byl o poznání vy-

rovnanější – sparťanský fanda tentokrát vyhrál těsně 5:4.

„Malinko jsem ho šetřil,“ pousmál se. „Ještě pár zápasů 

a  půjde mu to,“ dodal Petr, který sparťanskému obránci 

vstřelil i jeden gól právě s Tomášem Pavelkou. „No to snad 

není možný,“ chechtal se hráč, kterému v kabině neřekne 

nikdo jinak než Pačes.

„Kdyby kluci chtěli kondiční tréninky a  naučit i  tento typ 

hokeje, mohou se mi ozvat,“ vzkazuje s úsměvem na rtech 

Petr, jenž obdržel svůj vlastní Xbox One X a po přátelském 

podání rukou se svým sokem mohl spokojeně odejít domů. 

„Moc děkuji Spartě a  společnostem Microsoft a  Alza za 

parádní zážitek. Ať se klukům daří,“ přeje pravidelný účast-

ník zápasů v O2 areně. 

NEJRADĚJI VZPOMÍNÁM, 
JAK JSEM DAL GÓL SLAVII, SMĚJE 

SE ŠTEFAN KUTLÁK 
TOHLE SPOJENÍ TRVÁ JIŽ TŘETÍ SEZONU. SPOLEČNOST MICROSOFT 
AKTUÁLNĚ PREZENTUJE V RÁMCI SPOLUPRÁCE S HC SPARTA PRA-
HA NEJVÝKONNĚJŠÍ HERNÍ KONZOLI XBOX ONE X. NEJEN AKCE PRO 
FANOUŠKY, DO NICHŽ SE PRAVIDELNĚ ZAPOJUJÍ I SAMOTNÍ HRÁČI 
EXTRALIGOVÉHO A-TÝMU, POPISUJE V  ROZHOVORU PRO SPARTA 
BUSINESS NEWS ŠTEFAN KUTLÁK Z CONSUMER DIVIZE SPOLEČNOSTI 
MICROSOFT.

Jak byste popsal spolupráci vaší společnosti a  pro-

duktů, které prezentujete, se Spartou?

Se Spartou spolupracujeme už třetí sezonu. Spolupráci 

jsme nastartovali společnou kampaní s Acerem pro zvi-

ditelnění Windows tabletů. V posledních dvou sezonách 

společně promujeme nejvýkonnější konzoli na světě, 

Xbox One X.

Jak jste s  dosavadní kooperací mezi vaší firmou 

a Spartou spokojený? 

Sparta má bojovníky nejenom na ledě, ale i v marketingo-

vém a obchodním týmu. Naše představy dokázali vždy na-

plnit a skvěle propojit aktivity v aréně s online komunikací 

a prostřednictvím různých aktivit, soutěží a dobročinnosti 

propojit hráče, fanoušky a hokejovou komunitu s Xboxem.

 

Prezentujete společně produkty Xbox a už několikrát 

proběhly i akce s fanoušky, soutěže a další záležitosti. 

Jak byste popsal tuto činnost a jak jste s ní spokojený?

Fanoušci tyhle akce milují. Nás baví být prostřednictvím 

Xboxu součástí těchto momentů, které si fanoušci na dlou-

ho zapamatují a užijí si je.

Naposledy v  průběhu prosince proběhla akce přímo 

v kabině A-týmu. Tento nápad vzniknul a byl realizován 

i minulou sezonou. Jak vás napadlo zrovna tohle?

Hraní i hokej samotný jsou o zážitcích. My jsme chtěli pro 

fanoušky Sparty tento zážitek ještě zintenzivnit a umožnit 

jim zahrát si proti svým idolům. Vždy je vtipné vidět, jak 

fanoušek poráží hráče A-týmu v hokeji na Xboxu.

Jaké další akce a společnou činnost se Spartou plánu-

jete do budoucna?

Sportovní fanoušci jsou pro nás zajímavá cílová skupina, 

kterou chceme prostřednictvím Sparty oslovovat i nadále. 

Naši partneři z  managementu Sparty mají vždy spoustu 

nápadů, jak naše i své aktivity propojit. Zároveň se ideál-

ním způsobem daří vše propojit s aktivitami dalších part-

nerských firem. To je pro nás velká přidaná hodnota a do 

projektů, které spojují a  vytvářejí něco smysluplného, se 

vždy rádi zapojujeme.

Jaký máte vy osobně vztah ke Spartě? Jste fanouškem 

od dětství? Kdo a jak vás vlastně k hokeji přivedl?

Sám jsem kdysi byl na krátkou dobu hráčem Sparty. Před 

deseti lety a o deset kilo lehčí jsem jednu sezonu ve sparťan-

ské juniorce v uvozovkách válel třeba s Mírou Formanem. Na 

toto období rád vzpomínám. Na Spartě jsem poznal spoustu 

dobrých lidí, kteří do mého života patří doteď. Třeba spolu-

hráč ze Sparty Kuba Kořínek byl mým svědkem na svatbě.  

Jak prožíváte domácí zápasy, pokud je pravidelně 

navštěvujete?

Kvůli pracovnímu vytížení a rodině si vždy vyberu jen pár 

zápasů za sezonu, na které jdu do O2 areny. Atmosféra je 

tam vždy skvělá a chodím tam moc rád. 

Jaké jsou vaše největší zážitky se Spartou?

Zážitků mám spoustu, hlavně z působení v  juniorce. Rád 

vzpomínám na vítězný gól doma proti Slavii, který jsem 

vstřelil. Z  levé strany jsem naznačil střelu přes beka, ten 

uhnul a gólman vyjel proti mně. Objel jsem bránu a zasunul 

do prázdné. To jsou moc hezké vzpomínky.

Jak zatím hodnotíte aktuální sezonu a co byste Spartě 

popřál do nového roku?

Je vidět, že nový trenér Uwe Krup je pro hráče velkou inspi-

rací. Tým je letos velice kvalitní. Přeju klukům, ať se jim vy-

hýbají zranění a dotáhnou to ideálně k mistrovskému titulu. 

To by byl samozřejmě nejkrásnější závěr sezony.
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JEN ŠPATNÝ TRENÉR SVÉ HRÁČE NATŘE 
V NOVINÁCH, TVRDÍ KOUČ UWE KRUPP

JASNĚ DEFINOVAL HERNÍ STYL, VYMEZIL MANTINELY. UWE KRUPP JE STRIKTNÍ V DODRŽOVÁNÍ NÁVYKŮ. 
MÁ VĚCI RÁD POD KONTROLOU A NA SVÉ HRÁČE UMÍ BÝT PŘÍSNÝ, JINAK JE ALE VESKRZE POZITIVNÍ. ZÁ-
ROVEŇ SI JE VĚDOM, ŽE HRÁČŮM JEHO ŘÁD TŘEBA NEMUSÍ BÝT POCHUTI. SÁM JEDE TAKY PEVNĚ V ROLI, 
JE PROFESIONÁL PO VŠECH STRANÁCH, COŽ JE ZNÁT NAPŘÍKLAD I Z JEHO VYSTUPOVÁNÍ V MÉDIÍCH. ŘÍKÁ, 
CO ŘÍCT CHCE. BEZ EMOCÍ. „VŽDYCKY SI ROZMYSLÍM, CO SDÍLET VEŘEJNĚ, A CO NECHAT ZA DVEŘMI,“ ŘÍKÁ 
KOUČ UWE KRUPP V ROZHOVORU, JENŽ VYŠEL PŘED KONCEM ROKU V DENÍKU SPORT, KTERÝ JE HLAVNÍM 
MEDIÁLNÍM PARTNEREM HC SPARTA PRAHA.

Jste herně tak daleko, jak jste si v této fázi sezony přál být?

Je těžké teď tým hodnotit, máme řadu zraněných hráčů. Tím 

je to hodně ovlivněno. Popravdě je to ale tak na hraně toho, 

kde chceme být. To myslím tabulkově. Ve hře je pořád dost 

věcí, které se mi nelíbí. Na těch denně pracujeme. Pak je ale 

spousta těch, z nichž jsem nadšený. Například nejsem spo-

kojený s množstvím střelby, myslím, že bychom měli pálit da-

leko častěji. Často máme hodně vyloučených, což mě štve.

Dokážete být na hráče přísný?

Jsem přísný v dodržování návyků. Chci, aby spolu hráči ko-

munikoval. Nabídnutí se pro přihrávku, přijetí, další pohyb 

a komunikace. Práce kolem brány, rychlý start, brzda… Jo, 

na tohle jsem ras.

Zvyšujete často hlas, nebo se spíše snažíte držet emoce 

na uzdě?

Občas zařvu. Žádný tým ale nepotřebuje kouče, který jen 

nesmyslně ječí. Potřebují slyšet, co mají dělat, aby vyhráli 

zápas. Nikomu by moc nepomohlo, kdybych v šatně po pří-

šerné třetině nastoupil se slovy: Ty jsi k ničemu, ty jsi zkažený 

charakterově a ty neumíš bruslit. Zvedlo by je to do dalších 

dvaceti minut? Nemyslím si. Když trenér na hráče takhle vy-

pění, často to dělá jen kvůli sobě, aby si ulevil, upustil páru 

a zbavil se stresu. Někdy je dobře, když letí koš napříč šatnou. 

Dlouhodobě ale tohle nepomáhá.

Můžete mi dát nějaký konkrétní příklad toho, kdy volíte 

jaký přístup?

Třeba když jsme doma prohráli 1:5 se Zlínem. Byl to strašný 

večer. Od prvního do posledního hráče jsme hráli mizerně. 

Prohráli bychom s  kýmkoli. Bohužel, takové zápasy občas 

přijdou. Hráče samozřejmě nepochválím, řeknu jim, co si my-

slím. Příště od nich ale budu chtít úplně jiný výkon. Rozzuří mě 

zápasy, v nichž vidím, že tam hráči nenechali všechno. V Cho-

mutově jsme měli za první třetinu čtyři střely na branku… to je 

pak důvod být pořádně naštvaný.

Je pro vás stejně důležité své hráče chválit?

Pro mě to je ještě důležitější. Rád je pochválím, když je za co. 

Miluju pozitivní příklady. Navenek hráče moc nechválím, ale 

teď to udělám. Obránce Tomáš Dvořák. Vynikající bek, kte-

rý odvádí velice důležitou práci. Nikdo o něm nemluví, ale je 

skvělý. Jemu to rád řeknu, potřebuje vědět, že hraje dobře. 

Potřebuje cítit, že mu kouč věří, dodá mu to sebedůvěru. A ta-

kových příkladů je v týmu víc.

Jak byste svůj tým charakterizoval?

Jako tvrdě pracující. Líbí se mi týmový duch, který cítím po-

každé, když vejdu do šatny. Líbí se mi charakter mančaftu. 

Naše vítězství jsou často ubojovaná, nejsou asi ozdobou ligy. 

Nemáme extrémně šikovné hráče, naopak vyhráváme díky 

pracovní morálce, bojovnosti. Tohle jako kouč cením.

Řekl byste, že máte v týmu borce s vítěznou mentalitou?

To je těžké říct, ale podle mě mí hráči vědí, co je potřeba 

udělat pro vítězství, co musí obětovat. Musí to však vědět 

všechny čtyři lajny. Nemáme v týmu jednu lajnu, které bych 

mohl říct: OK, kluci, běžte a vyhrajte nám ten zápas. Všechny 

formace musí dřít, hrát fyzicky, snažit se dostat soupeře pod 

tlak. Každý musí na ledě nechat všechnu svou energii. Na to-

hle ale musí být hráč jako tažný kůň, ne každý takový je. My 

teď navíc máme několik takových koní zraněných.

Nezbavují se až příliš vaši hráči role lídra? Každý jen říká: 

„Ne, já to nejsem. Jsme tým bez individualit a skvělých 

střelců.“ Je tohle dobře?

Proč by to měli vytrubovat do světa? Nevidím důvod. Když 

se zavřou dveře kabiny, je tam naprosto jasná hierarchie. Při-

znávám ale, že nemáme nikoho, kdo by se v tom vůdcovství 

vyžíval. Z mé zkušenosti na světě všeobecně není mnoho ta-

kových hráčů. Málokdo je lídrem na ledě, v šatně a pak tře-

ba i před novináři. U nás je to rozdělené. Skvělým lídrem je 

kapitán Petr Vrána. Za ním Lukáš Pech, Petr Kumstát nebo 

Jan Piskáček. Totéž trojice Kanaďanů. Lídrem je taky Matěj 

Machovský. Moc nemluví, ale když něco řekne, má to smysl 

a ostatní mlčí. Tak poznáte respekt.

Takže navenek hráči vystupují jinak, než pak v kabině?

Ano, velkohubé hráče nemáme, i když to od nás asi každý 

očekává. Všichni čekají, že budeme arogantní, že budeme ří-

kat, jak skvělí jsme. Nejlepší! Tohle ale není povaha současné 

kabiny, ani já sám to nechci. Přijde mi, že Sparta je v Česku 

pořád vnímána jako nejbohatší klub, který má, na koho si uká-

že. Kdyby to tak bylo, dáme Tomáši Plekancovi dvakrát víc 

než Kometa a třeba bychom ho měli. Tak to ale není. Nevím, 

kde se to bere, asi z minulosti. Dnes je situace ale úplně jiná.

Přijde mi, že i  vy to máte stejně. Médiím říkáte to, co 

chcete a ne to, co si opravdu myslíte.

To máte pravdu, vždycky si rozmyslím, co chci říct veřejně, 

a co nechat za dveřmi. Chráním tím tým před médii. Chovám 

se tak, jak bych chtěl, aby se choval trenér ke mně jako hráči.

Takže když po zápase řeknete, že jste s hrou týmu spo-

kojený, nemusí to být pravda.

Ano, někdy úplně šťastný nejsem. Nepotřebuju to ale vy-

kládat vám. Řeším to uvnitř týmu, interně. Mívám s hráči 

osobní pohovory, kdykoli je to potřeba. Takhle jsem to měl 

rád i jako hráč. Špatný trenér udělá to, že jde před novináře 

a řekne, jak hrál dneska Krupp na hovno. Ten samý kouč 

ale bude potřebovat Kruppa zítra na tréninku, v dalším zá-

pase… Co tedy udělá? Natře Kruppa v novinách, nebo si 

s ním promluví jako chlap mezi čtyřma očima? ,Poslední 

zápasy ti to nejde, potřebujeme tě lepšího. Zlepši tohle 

a tohle.‘ To je moje cesta.

Jak často musíte během zápasu hráče vratce zpátky do 

šablony, podle které chcete hrát?

V podstatě pořád. Tohle je totiž podle mě nejdůležitější úkol 

a práce trenéra. Připomínat hráčům návyky. Učit je a držet je 

v nich. Nejde o  to hráče svazovat příkazy, ale dobré hráče 

dobrými návyky uděláte ještě lepším. Je to o talentu, ale taky 

tvrdé práci. Kvalitní hráč má kvalitu pořád, ať se vyhrává nebo 

prohrává. Jako trenér to v hráči musíte probudit, dosadit ho 

do správné role. Pak záleží právě na návycích, pracovní mo-

rálce a soutěživosti každého.

Nemáte pocit, že výsledky Sparty až příliš závisí na tom, 

jaký má den brankář Matěj Machovský?

Jsme třetím nejvíce skórujícím týmem ligy, gólů dáváme dost. 

Pokud dáte jeden nebo dva a stejně získáte body, je to zápas 

gólmana. Na čtyři góly už se pak musí nutně vyhrávat. Macho 

je vynikající, vždy nás drží ve hře. Neřekl bych ale, že naše hra 

stojí a padá s jeho výkonem.

Přesto, nechybí vám produktivní útočník? Střelec, který 

by byl schopný rozhodovat zápasy? Po 24 kolech má váš 

nejlepší střelec jen sedm gólů.

Ptáte se, jestli by nám pomohl? Rozhodně! Chybí mi právě 

teď? Nevím. Každý kouč na světě by bral super střelce, su-

per obránce… pro ty najdete místo v sestavě vždycky. Takže 

vlastně ano, i já bych takového bral.

Před sezonou jste říkal, že hráči neustále testují, s jakým 

nejmenším úsilím dojdou k výhře. Platí to pořád?

Taková je lidská mentalita. Vezměte si na záda dva brutálně 

těžké batohy a  jděte na letiště. Vpravo máte eskalátor, vle-

vo schody. Začněte šlapat schody a sledujte, co se bude dít 

s vaším mozkem. Bude vám vysílat signály, že jste největší 

pitomec na zeměkouli, protože hned vedle je snazší varianta, 

tak proč se namáhat? Na ledě to funguje úplně stejně.
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Nejmenší hokejisté Sparty si přímo na ledě užili mikuláš-

skou nadílku. Na trénink dorazili Mikuláš, anděl a čerti – za 

jednou maskou se dokonce skrýval kondiční trenér A-týmu 

a velká postava sparťanské historie František Ptáček. Je-

likož všichni malí hokejisté většinu sezony poslouchali své 

trenéry a příliš nezlobili, obdrželi dárkové tašky od společ-

nosti Billa. Nadílka od generálního partnera klubu, jenž vý-

znamnou měrou podporuje kromě A-týmu právě i sparťan-

skou mládež, zahrnovala samozřejmě i řadu nejrůznějších 

mikulášských dobrot. Sice je teprve přelom roku a sezona ve své polovině, ale už 

nyní management HC Sparta Praha intenzivně pracuje na 

ročníku nadcházejícím. První společností, která již nyní po-

tvrdila kooperaci s jediným extraligovým klubem v Praze i pro 

příští sezonu, je Sprinkler Group. Renomovaná firma zabý-

vající komplexní realizací hasících systémů je členem skupi-

ny SILVER Partner a pro blízkou budoucnost navyšuje spo-

lupráci v  rámci úspěšného dlouholetého partnerství. „Jsme 

velice rádi, že již nyní se nám daří prodlužovat smlouvy se 

stávajícími partnery směrem k nadcházející sezoně. Věříme, 

že v  tomto trendu budeme pokračovat,“ říká Adam Klavík, 

obchodní zástupce klubu.

Sparta v  aktuální sezoně slaví 115 let své existence. Dost 

času na to, aby vznikla opravdu bohatá sportovní historie. 

Nová kniha Legenda Sparta autora Davida Soeldnera ten-

tokrát nenavazuje na dříve vydané kroniky, naopak je rozvíjí 

a  přináší další zajímavé pohledy a  fotografické vzpomínky. 

Tato publikace nemůže chybět v žádné sparťanské knihovně. 

Legenda Sparta se na klíčové historické milníky a příběhy klu-

bu pohlíží přímou a osobitou optikou legendárních hráčů, tre-

nérů a dalších pamětníků. Kniha je exkluzivně v prodeji v síti 

Kanzelsberger a ve fanshopu HC Sparta Praha.

MIKULÁŠ NADĚLOVAL 
DĚTEM DÁRKY OD BILLY

SPRINKLER GROUP 
I NADÁLE SE SPARTOU

NOVÁ KNIHA: LEGENDA SPARTA

ÚSPĚŠNÝ SKOK DO NOVÉHO ROKU PLNÉHO
VÍTĚZSTVÍ VÁM PŘEJE HC SPARTA PRAHA 
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NE 30. PROSINCE 
OD 15.00 HOD.

ÚT 8. LEDNA 
OD 18.30 HOD.

ST 2. LEDNA 
OD 18.30 HOD.

PÁ 11. LEDNA 
OD 18.30 HOD.

ÚT 22. LEDNA 
OD 18.30 HOD.

NE 27. LEDNA 
OD 15.00 HOD.

PÁ 1. ÚNORA 
OD 18.30 HOD.

NE 3. ÚNORA 
OD 15.00 HOD.

GENERÁLNÍ PARTNER
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