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ofi ciální výrobce dresů

vodou ředitelné barvy

PARTNER MLÁDEŽE

JAN KOUKOL
obchodní zástupce 

HC Sparta Praha, a. s.

VÁŽENÍ PARTNEŘI KLUBU,
extraligová sezona 2018/2019 se blíží do finále a vy držíte v rukách poslední vydání Sparta business news v aktuálním roční-

ku. O sportovních vavřínech se teprve bude rozhodovat v klíčových duelech, ovšem že je mimo mantinely tahle sezona velmi 

úspěšná, můžeme říct již nyní. Ať už co se týče našich společných partnerských aktivit, tak tradičních projektů našeho klubu.

Na začátku února proběhl již desátý ročník projektu Sparta vzdává hold. Ten patří vedle projektů jako jsou Sparťanská krev, 

Letní hokejová škola, Vyrůstej se Spartou, Sparta středním školám a celé řadě dalších mezi nejdůležitější mimohokejové 

aktivity naší organizace. Tentokrát byl Hold věnován 191 hrdinům z řad Integrovaného záchranného systému a Armády ČR, 

kteří od vzniku samostatné České republiky v roce 1993 až do konce roku 2018 položili ve službě svůj život.

Dovolte mi, abych ještě jednou na tomto místě poděkoval všem z Vás, kteří se podíleli na hladkém průběhu desátého roč-

níku projektu, který v tuzemských sportovních sférách nemá obdoby. Za všechny bych zmínil společnosti Merkur, Sprin-

kler Group, Česká zbrojovka, Louda Auto a Ticketportal. Louda Auto je tradičně i partnerem turnaje složek Integrovaného 

záchranného systému. K tomu přidejme informaci, že pojišťovna Merkur Versicherung a společnost Louda Auto vydražily 

(každý za 25 tisíc Kč) dva hrané zápasové dresy. Matěje Machovského a Jana Piskáčka.

Pravým vrcholem letošního Holdu byl kromě tradičního ceremoniálu, kde hrál důležitou roli i herec Ondřej Vetchý, program 

druhé přestávky. Během ní totiž předseda představenstva a majitel klubu Petr Bříza předal za HC Sparta Praha šek v hod-

notě neuvěřitelných 533 288 korun českých na podporu Nadace policistů a hasičů, Vojenského fondu solidarity a Asociace 

zdravotnických záchranných služeb ČR.

Kromě jiného máme za sebou i povedenou akci s názvem Silvestrovské bruslení, kdy jsme 

se společně sešli v O2 areně před extraligovým duelem proti Pardubicím. Velmi pozitivní 

ohlas jsme od Vás zaznamenali na hokejové klání partnerů i související bruslení pro ro-

diny. Doprovodný program, který obstaral generální partner společnost BILLA ČR, měl 

velký úspěch zejména u dětí. V aktuálním vydání Sparta business news najdete pozván-

ku na další podobnou akci, jež se tentokrát bude konat po závěrečném zápase základní 

části. Přijměte tedy naše srdečné pozvání.

Těším se se svými kolegy na další shledání ať už při domácích zápasech v O2 areně, 

či na zmíněné after party Magic night v restauraci Lokomotivka.



Všechny zúčastněné složky „obklopily“ v neděli 3. února li-

beňskou O2 arenu navzdory mimořádnému přívalu sněhu už 

od 12 hodin. Návštěvníci si mohli prohlédnout vystavenou 

techniku, nebo si v přilehlé Galerii Harfa popovídat s policis-

ty, vojáky, záchranáři i hasiči u informačních stánků. 

Ve 14.30 hodin už v zaplněné O2 areně začal velkolepý cere-

moniál, kterého se spolu s praporečníky zúčastnili nejvyšší 

představitelé všech čtyř složek. Památeční dresy jim předali 

čtyři členové sparťanského Klubu legend, Jan „Gusta“ Ha-

vel, Miroslav Kuneš, Stanislav Hajdušek a Lubomír Pěnička. 

Všem přítomným navíc poděkoval také herec Ondřej Vetchý. 

Po jeho řeči se v sektoru domácích fanoušků navíc rozsvítilo 

191 svíček na památku hrdinů, jimž patřil celý hokejový ve-

čer, který byl zakončen státní hymnou v podání Hudby hradní 

stráže a Policie ČR pod taktovkou plukovníka Jiřího Kubíka. 

V přestávce dramatického utkání předseda představenstva 

Sparty Petr Bříza předal šek v rekordní výši 533 288 korun 

českých na podporu Nadace policistů a hasičů, Asociace 

zdravotnických záchranných služeb ČR a Vojenského fondu 

solidarity. Hlavní partneři klubu, pojišťovna Merkur Versiche-

rung a Louda Auto, navíc vydražili každý za 25 tisíc korun 

dva hrané zápasové dresy, na nichž byla vyobrazena jména 

všech 191 padlých hrdinů. 

„Podobné projekty napomáhají dobrému jménu hoke-

je a jsem moc rád, že jsem se díky Spartě mohl stát jeho 

součástí,“ prohlásil po utkání německý trenér Uwe Krupp. 

Nadšení byli i další cizinci v domácích, tentokrát šedých dre-

sech. „Ač jsem viděl jen závěr ceremoniálu, běhal mi z něj 

mráz po zádech. Přišla navíc spousta fanoušků a atmosfé-

ra svátečního utkání byla zkrátka parádní,“ uznal kanadský 

obránce Jeremie Blain. 

Ihned po utkání se spustila také aukce speciálních „holdov-

ských“ dresů, která končila 18. února a její výtěžek byl rov-

něž připsán na konta výše zmíněných nadací.

SPARTA VZDALA HOLD
PADLÝM HRDINŮM
LETOS PROBĚHL JIŽ 10. ROČNÍK PROJEKTU SPARTA VZDÁVÁ HOLD. TENTOKRÁT BYL VĚNOVÁN 
191 HRDINŮM Z ŘAD INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU A ARMÁDY ČR, KTEŘÍ OD VZNI-
KU SAMOSTATNÉ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 1993 AŽ DO KONCE ROKU 2018 POLOŽILI VE SLUŽBĚ 
SVŮJ ŽIVOT. PRÁVĚ PO NICH ZÍSKAL PODTITUL „POCTA HRDINŮM“.   #

VIDEO Z 10. ROČNÍKU
SPARTA VZDÁVÁ HOLD
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Rozlosování turnaje si vzal letos na starost Jiří Černoch, 

tvář aktuálního ročníku Holdu. Vymyslel si originální 

způsob – polepené puky zamíchal po tréninku na ledě  

a po dvou je nastřílel do protilehlých rohů kluziště. „Je to 

pro mě velká čest být tváří Holdu. Jsem sparťan odmala  

a vždycky mě všechny akce mimo led fascinovaly. Zkusil 

jsem tedy vymyslet něco originálního,“ vysvětlil sparťan-

ský útočník s číslem 12 na dresu.

V pátečním semifinále se tak potkali zástupci Hasičské-

ho záchranného sboru ČR, kteří však nestačili na výběr 

Armády ČR. Ve druhém utkání si pak poradili hráči Po-

licejního sboru Královéhradeckého a Pardubického kra-

je s hokejovým týmem Zdravotnické záchranné služby  

Hl. m. Prahy. V nedělním finále pak loňské vítězství zopa-

kovali vojáci, kteří porazili policisty 3:0 a s velkým nadše-

ním si přebrali pohár z rukou Pavla Loudy! 

ČLENOVÉ ARMÁDY ČR OPĚT OPANOVALI 
TURNAJ SLOŽEK SPOLEČNOSTI LOUDA AUTO
SOUČÁSTÍ SLAVNOSTNÍHO VÍKENDU DESÁTÉHO ROČNÍKU PROJEKTU SPARTA VZDÁVÁ HOLD BYL 
OPĚT HOKEJOVÝ MINITURNAJ ZÚČASTNĚNÝCH SLOŽEK. ČTYŘI TÝMY SI BĚHEM PŘESTÁVKOVÉHO 
PROGRAMU ZAHRÁLY O ZBRUSU NOVÝ POHÁR, KTERÝ JIM NA PLOŠE O2 ARENY PŘEDAL PAVEL 
LOUDA, ŘEDITEL HLAVNÍHO PARTNERA SPARTY, SPOLEČNOSTI LOUDA AUTO. 

SPECIÁLNÍ
PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM
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Před desátou hodinu dopolední přijelo k Tipsport areně 

šest neznámých automobilů. Na jeden den se šestice od-

vážných stala spoluhráči sparťanských hokejistů. Hned  

u vstupu si je vyzvedl František Ptáček, někdejší vynikající 

obránce Sparty a dnes kondiční trenér A-týmu. 

Fanoušci si ještě před rozcvičkou stihli podrobně prohléd-

nout rozlehlou sparťanskou kabinu – poznali všechny míst-

nosti, od samotné šatny po hráčský obývák, kamrlík kusto-

dů, místnost se saunou a vířivkou či masérnu pověstnou 

nápisy na stěnách. Právě sem se zapisují už dlouhá léta 

všechny přeřeky osob, které svůj život spojily se Spartou. 

Dál už nebylo nač čekat. František Ptáček zahájil suchou 

přípravu v posilovně, kde si účastníci programu vyzkou-

ček, obránci Petr Kalina s Tomášem Dvořákem a útoční-

ci Lukáš Klimek, Andrej Kudrna a nadějný junior Tomáš 

Schwamberger, který zaskočil za nachlazeného Kevina 

Klímu. Zatímco Ptáček zaměstnával hráče v poli, Jakub 

Sedláček spolu s mladým Janem Škorpíkem zaučovali 

svého nového brankářského kolegu. 

šeli, jak se připravují hráči před tréninkem. „Vy to neděláte 

poprvé, že?“ chválil kondiční trenér jednoho z účastníků. 

Co někteří nezvládali naučenou rutinou, to doháněli nad-

šením. Už zde tekly první kapky potu. To nejtěžší přitom 

všechny teprve čekalo. 

Zatímco A-tým dokončoval dopolední trénink, šestice vy-

braných mužů pomalu vyrážela k ledu. Překvapení! Zatím-

co rolba upravovala led, přišel je navštívit německý trenér 

Uwe Krupp. S každým si potřásl rukou a na sparťanské 

lavičce s nimi strávil několik minut příjemného povídání  

a ochotně se s každým vyfotil. 

Pak už ale zavelel k nástupu na led Ptáček. Spolu s „no-

váčky“ nastoupili na kluziště také brankář Jakub Sedlá-

Po sérii hokejových cvičení si všichni užili i krátký zápas pět 

na pět a trénink zakončili samostatnými nájezdy. To ale ne-

bylo vše, v šatně se pro účastníky chystalo další překvapení. 

Hráči Sparty přinesli v taškách dresy podepsané celým tý-

mem a několik dalších suvenýrů. „Paráda!“ žasli fanoušci a na 

závěr tréninku si při focení společně zakřičeli: „Ať žije Sparta!“ 

DRUHÝ EXTRALIGOVÝ TRÉNINK 
SE SPOLEČNOSTÍ MASTERCARD
PODRUHÉ V SEZONĚ MĚLI FANOUŠCI SPARTY PŘÍLEŽITOST ZMĚŘIT PŘÍMO NA LEDOVÉ PLOŠE SÍLY 
S HOKEJISTY A-TÝMU SPARTY, A TO POUZE DÍKY UNIKÁTNÍMU PROGRAMU PRICELESS PRAGUE 
OD SPOLEČNOSTI MASTERCARD, HLAVNÍHO PARTNERA KLUBU. BYL TO OPĚT ZÁŽITEK, NA KTERÝ 
VŠICHNI ZÚČASTNĚNÍ JEN TAK NEZAPOMENOU. 

VIDEO Z MASTERCARD PRICELESS
TRÉNINKU S HRÁČI A-TÝMU
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Po školní docházce mladým hráčům často vyhládne. 

„Často mívají školu do dvanácti, tréninky ale mohou 

začínat až v půl šesté večer,“ vysvětluje šéftrenér spar-

ťanské mládeže Jan Tlačil. „Běžně z časových důvodů 

vyrazí ze školy přímo na Spartu a dělají si domácí úkoly 

v šatně. Svačina přijde vhod, od oběda uběhne dlouhá 

doba a bývají hladoví,“ říká. 

V šatně se mohou těšit na tvarohové jogurty, čerstvé  

i sušené ovoce, oříšky či cereální tyčinky. „Jsou z toho 

nadšení, po příchodu ze školy i po tréninku mají možnost 

doplnit energii a kalorie. Tuto možnost od společnosti 

BILLA vnímáme jako velký pokrok a posun v péči o naši 

mládež,“ těší Jana Tlačila, mistra extraligy se Spartou  

z roku 1990.

HLAD V ŠATNĚ? DÍKY GENERÁLNÍMU 
PARTNEROVI BILLA UŽ NEHROZÍ!

SPARŤANSKÁ MLÁDEŽ MÁ DÍKY HLAVNÍMU PARTNEROVI KLUBU, SPOLEČNOSTI BILLA ČR, O SVA-
ČINKY POSTARÁNO. KAŽDÝ DEN MAJÍ MLADÍ HOKEJISTÉ A HOKEJISTKY MOŽNOST NAČERPAT 
ENERGII Z BALÍČKŮ, KTERÉ NA SPARTU DVAKRÁT TÝDNĚ DOVÁŽÍ ZÁSTUPCI TĚCHTO RENOMOVA-
NÝCH SUPERMARKETŮ. 

12



Zatímco tatínkové z řad partnerů předváděli na ledě ho-

kejové finesy a bavili se při modelovém hokejovém utkání, 

rodiny s dětmi a další účastníci měli možnost výběru z bo-

hatého programu. Prohlédnout si mohli všechna zákoutí 

rozlehlé šatny sparťanského A-týmu v O2 areně včetně 

prostor pro regeneraci či zázemí pro trenéry, kde se moh-

li setkat i se samotnými hokejisty. Tři z nich se ostatně 

účastnili i malé autogramiády – mezi partnery zavítali 

sparťanští odchovanci obránce Petr Kalina a útočníci Jiří 

Černoch a Tomáš Pšenička. 

V části zázemí O2 areny navíc probíhala zábavná soutěž 

pro děti, na které čekaly na deseti stanovištích připra-

vené otázky. Po jejich správném zodpovězení se mohly 

těšit na hezké ceny od partnerů Sparty, společnosti Billa 

a Rej. Po chutném cateringu si navíc děti mohly dopřát 

i vitamínovou bombu – koktejl od společnosti Merkur, 

který si na speciálním kole s mixérem samy namíchaly. 

Neodmyslitelnou tradicí pak bylo silvestrovské bruslení 

na ledové ploše, u které si zájemci vychutnali vánoční 

svařák či teplý čaj. 

SPARŤANŠTÍ PARTNEŘI SI UŽILI  
SILVESTROVSKÉ BRUSLENÍ V O2 ARENĚ
ODPOLEDNE O DRUHÉM SVÁTKU VÁNOČNÍM PATŘILO V O2 ARENĚ PARTNERŮM SPARTY A JEJICH 
RODINÁM. TRADIČNÍ SILVESTROVSKÉ BRUSLENÍ V TÉTO SEZONĚ DOPROVÁZEL BOHATÝ PROGRAM, 
V NĚMŽ TENTOKRÁT NECHYBĚLO ANI PŘÁTELSKÉ HOKEJOVÉ UTKÁNÍ PARTNERŮ PŘÍMO NA LEDOVÉ 
PLOŠE, NA KTERÉ SE O PÁR HODIN HRÁLO EXTRALIGOVÉ UTKÁNÍ SPARTY S PARDUBICEMI.
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Sparťanští partneři nedostávají prostor jen na klasických 

reklamních pozicích a inzertních plochách, ale také během 

extraligových utkání v O2 areně v rámci produkce zápasů  

a přestávkových soutěží. Jedním takovým příkladem je 

společnost Bohemia Chips. Její zástupci podepsali na za-

čátku roku 2019 s HC Sparta Praha novou smlouvu. Kul-

tovní český výrobce brambůrek se řadí do kategorie Silver 

partner a dostává mimo jiné velký prostor právě během 

domácích duelů Sparty.

Čistící stroje, které pomáhají při úklidu holešovic-

ké Tipsport areně, obstarává člen rodiny partnerů 

HC Sparta Praha – společnost Nilfisk. Ta v současné 

době nabízí širokou škálu vynikajících čistících pro-

duktů a důvěryhodnou nabídku náhradních dílů na 

profesionálních trzích. Hlavní produktové řady zahr-

nují zařízení k péči o podlahy, vysavače, vysokotlaká 

čisticí zařízení, širokou škálu vysavačů pro domácnosti  

a vysokotlaká mycí zařízení pro spotřebitele po celém 

světě.

Podpořit HC Sparta Praha pro vrchol sezony se rozhodla 

znovu i společnost FANUC, která patří do rodiny part-

nerů jediného extraligového klubu v Praze. S téměř še-

desátiletými zkušenostmi v oblasti vývoje CNC zařízení, 

více než 22,5 miliony produktů instalovanými na celém 

světě a více než 6 tisíci zaměstnanci je FANUC jedním  

z předních světových výrobců průmyslové automati-

zace. Ať se jedná o průmyslové roboty, CNC systémy, 

elektrojiskrové řezání (EDM), vstřikovací stroje nebo ver-

tikální obráběcí centra, nic není společnosti bližší než 

automatizace.

Společnost Floor Forever / Podlahy Šesták patřící do skupi-

ny sparťanských partnerů obstarala v rámci tohoto partner-

ství nové podlahy v Tipsport areně. Obchodní síť zaštiťuje 

značky nejvyšší kvality a ten nejlepší servis. V současné 

době má po celé ČR 60 autorizovaných prodejců s originál-

ním showroomem a přes 300 prodejců. Zákazníci mohou 

očekávat jednotný a ucelený koncept interiérů i exteriérů 

navržený designerem. Heslem obchodní sítě Floor Forever 

je: „Najděte si svého prodejce ve Vašem městě“, kdy si na 

webu floorforever.cz na mapě najdete nejbližšího prodejce.

SILVER PARTNER KLUBU
BOHEMIA CHIPS

ČISTÍCÍ STROJE OD NILFISK 
POMÁHAJÍ SPARTĚ

SPOLEČNOST FANUC 
OPĚT PODPOŘILA SPARTU 

PODLAHY FLOOR FOREVER 
V TIPSPORT ARENĚ

KRÁTKÉ ZPRÁVY Z RODINY
SPARŤANSKÝCH PARTNERŮ



Mohl byste představit vaši společnost Prefa Praha?

Společnost PREFA PRAHA a.s. představuje komplexní-

ho dodavatele nosných betonových konstrukcí. Výrob-

ním programem společnosti je produkce širokého sor-

timentu železobetonových prvků, včetně předpínaných 

pro velké rozpony, a to až do délky čtyřicet metrů. Závod 

v Malešicích, postavený v šedesátých letech, v rámci 

privatizace koupila německá společnost Heberger Bau, 

která ukončila produkci panelových prvků pro pražská 

umíme nabídnout rychlejší servis a dodávku „prefa na 

klíč“ – projekce, výroba, doprava, montáž, a to včetně 

pilotového založení stavby. Významní jsou pro nás i jed-

notliví stavebníci, kteří nakupují stropní panely Spiroll na 

svoje rodinné domy.

Proč jste si už před časem zvolili spolupráci ve spor-

tovním sektoru právě s hokejovou Spartou?

To má několik aspektů. Naše firma má sídlo a hlavní vý-

robní závod nedaleko O2 arény, zvali jsme občas naše 

obchodní partnery na jednotlivé zápasy Sparty a sna-

žili se jim poskytnout příjemný zážitek na hokeji ve VIP 

boxech a neformálně si přitom popovídat. Když mě pak 

kontaktoval pan Koukol, a po seznámení s panem Břízou, 

byla dohoda rychle hotová. Ale samozřejmě to nejdůle-

žitější bylo a je, že máme rádi hokej, máme rádi Spartu.

Co je z vašeho pohledu cílem této spolupráce?

Určitě reklama, zviditelnit firmu a získávání nových zá-

kazníků. Spojení názvu firmy se jménem Sparty je pro 

mnohé prestižní věc, a i my jsme s takovou vazbou spo-

kojeni. Sparta Praha je stále dobrá značka. Až následně 

jsem zjistil, kolik fanoušků Sparty je v našich zaměstna-

neckých řadách. Dnes mohu prohlásit, že žádný domácí 

zápas Sparty není bez účasti „Prefáků z Malešic“. A na 

zápasy věnované projektu Sparta pražským firmám cho-

dí téměř celá „fabrika“.

A jak jste tedy spokojen se spoluprací s HC Sparta 

Praha?

Musím říct, že v týmu kolem Sparty se vyskytují samí 

příjemní lidé. Část partnerů Sparty se pohybuje v po-

dobném oboru jako my, a s některými jsme díky klubu 

zahájili spolupráci. Naši zaměstnanci si na nové hokejo-

vé benefity zvykli, na běhu Sparťanská pětka jsme pře-

sídliště a zahájila výrobu zejména pro výrobní a sklado-

vé haly. Tím se začala psát novodobá historie malešické 

firmy.

Kdo jsou vaši zákazníci?

Náš typický odběratel a smluvní partner je většinou vel-

ká stavební společnost v pozici generálního dodavatele 

stavby. Konečný zákazník bývá některý z velkých deve-

loperů. Mnoho investorů nás však poptává napřímo. Těm 

kvapivě postavili dva týmy, každý zápas se druhý den 

ráno hodnotí v kuchyňce u kávy. Jen ty poslední sezony 

jsou nějaké kratší… Takže teď už jen ten titul. (usmívá se)

Vy sám jste hokejový fanoušek?

Ano, hokej mám moc rád. Hrál jsem v mládežnických ka-

tegoriích téměř deset let, můj syn také. Rád vzpomínám 

na zážitky, když na můj trénink žáčků do Poděbrad přijeli 

mladí sparťani Jirka Hrdina a Pavel Richter, jejichž por-

tréty dnes visí pod střechou O2 arény mezi legendami 

klubu. Když naše společnost před rokem dokončila stav-

bu zimního stadiónu v Říčanech, dokoupil jsem výzbroj  

a skočil opět na led…

Máte mezi hráči aktuálního extraligového kádru ně-

jakého oblíbence?

Volba je jasná: je to Míra Forman. Je úsměvné, kolik lidí 

se ptá na tohoto „mého syna“. (směje se) Fandím i Petru 

Kumstátovi již od jeho působení ve Varech, můj syn nosil 

jeho číslo 46 na dresu. Z nových mladých hráčů je radost 

sledovat Klímu a Rouska.

Co byste si přál, nebo spíš co byste popřál Spartě 

pro vrchol této sezony?

Pozice Sparty v tabulce není dobrá, výkony jsou nevy-

rovnané, bohužel až příliš týmům je umožněno odvá-

žet ze Sparty body. Mrzí mě, že část fanoušků odejde 

ještě před koncem zápasu, mrzí mě, že často není co 

oslavovat. Přesto ale chodíme a budeme chodit fandit. 

Přál bych si titul, co taky jiného… Aby tým postoupil do 

předkola v klidu, trochu nervů při postupu do čtvrtfinále  

a pak to začne – boj o titul. Hráči musejí bojovat za Spar-

tu, jinak se do Klubu legend Sparty s obrázky pod stře-

chou haly nedostanou. My fanoušci je v tomhle bojování 

určitě podpoříme.

PAVEL FORMAN: ŽÁDNÝ DOMÁCÍ ZÁPAS SPARTY 
NENÍ BEZ ÚČASTI „PREFÁKŮ Z MALEŠIC“

SPOLEČNOST PREFA PRAHA A.S. SE ZABÝVÁ PROJEKTOVÁNÍM, VÝROBOU A MONTÁŽÍ STAVEB Z BE-
TONOVÝCH STAVEBNÍCH DÍLCŮ. PŘEDSTAVUJE KOMPLEXNÍHO DODAVATELE NOSNÝCH KONSTRUK-
CÍ OD SPOLUPRÁCE NA PROJEKTOVÁNÍ PŘES VÝROBU, DOPRAVU AŽ PO MONTÁŽ NA STAVENIŠ-
TI. A ZÁROVEŇ JE TATO RENOMOVANÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST JIŽ NĚKOLIK SEZON PARTNEREM  
HC SPARTA PRAHA V KATEGORII SILVER PARTNER. PRO AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ MAGAZÍNU SPARTA 
BUSINESS NEWS POHOVOŘIL ING. PAVEL FORMAN, VÝROBNĚ – OBCHODNÍ ŘEDITEL A PŘEDSEDA 
PŘEDSTAVENSTVA PREFA PRAHA.
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Všichni hráči do osmnácti let mají nyní od klubu sjed-

nané úrazové pojištění právě u pojišťovny Merkur Versi-

cherung, která se stala hlavním partnerem před startem 

této sezony. To navíc platí nejen na hokejové aktivity, ale 

také ty volnočasové, a to kromě České republiky i po 

celém světě. Mládežníci už navíc nemusí řešit ani ces-

tovní pojištění na turnaje v zahraničí. I tam, naposledy na 

turnajích v Japonsku a Rusku, jim jej společnost Merkur 

výhodně zajistila. 

Merkur Versicherung je tradiční rakouskou pojišťovnou 

se sídlem v Grazu působící na trhu již úctyhodných 220 

let. A v rámci podpory sparťanské mládeže je i hlavním 

partnerem Memoriálu Jana Marka. Osmý ročník nej-

lepšího mezinárodního klubového turnaje kategorie do 

osmnácti let v České republice se bude konat od 4. do 

7. dubna 2019. V Tipsport areně a Malé sportovní hale 

se odehrají bitvy, do nichž zasáhne kromě domácí Spar-

ty i řada špičkových zahraničních mužstev. Sparťané na 

něm budou obhajovat stříbro z loňského ročníku.

Sparťanský turnaj dorostu započal svou historii v roce 2010, 

tehdy ještě pod názvem Turnaj akademií. Od roku 2012 nese 

jméno bývalého reprezentačního útočníka Jana Marka. 

„Turnaj se koná na jeho počest. Honza během své 

kariéry zanechal výraznou stopu nejen ve Spartě, 

ale i v dalších tuzemských a zahraničních klubech  

a zejména pak v reprezentaci České republiky. Jsem vel-

mi potěšen, že tento významný turnaj nese právě jeho 

jméno, neboť si díky němu můžeme každoročně při-

pomínat Honzovu památku,“ říká Petr Bříza, předseda 

představenstva Sparty.

 

V rámci osmého ročníku Memoriálu Jana Marka se  

v Praze kromě domácího celku představí třinečtí Oceláři, 

slovenská Nitra, německé celky z Mannheimu a Berlína, 

běloruský Minsk, ruský Rubin Tjumeň a hned tři týmy 

ze Švýcarska – Curych, Davos a Rapperswil-Jona. Spo-

lečnost Merkur Versicherung je hrdým partnerem tohoto 

prestižního turnaje.

POJIŠŤOVNA MERKUR PODPORUJE 
SPARŤANSKOU MLÁDEŽ

SPOLUPRÁCE HC SPARTA PRAHA S HLAVNÍM PARTNEREM KLUBU, SPOLEČNOSTÍ MERKUR VERSICHE-
RUNG, SE NADÁLE ROZVÍJÍ. JELIKOŽ JE JEDNÍM Z HLAVNÍCH ZÁMĚRŮ TÉTO RENOMOVANÉ RAKOUSKÉ 
POJIŠŤOVNY PODPORA SPARŤANSKÉ MLÁDEŽE, SJEDNALA S JEJÍMI ČLENY VÝHODNÉ POJIŠTĚNÍ. 

Jsme včas tam, kde nás 
právě potřebujete. 

Myslete na Vaši budoucnost již dnes

www.merkur.cz

Inserat_185x250.indd   1 17.10.18   12:12
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ZÁBAVNĚJŠÍ CESTOVÁNÍVysílejte vaši reklamu na obrazovkách MHD
na více než tisíci obrazovkách 

po celé republice 

Dotykové nástěnky s vysíláním osvětového obsahu
Podílejte se na modernizaci českého školství

MEDIÁLNÍ SKUPINA

Objednávky vysílání a bližší informace 

www.inpublic.cz

Z190032_NEW_CI_2019_inzerce_Sparta_185x250_2.indd   1 11/02/2019   11:59



Ve stejné době, kdy jste navázali spolupráci s HC Sparta 

Praha, jste začali s výstavbou finské čtvrti v Hloubětíně, 

která je nedaleko O2 areny. Jak daleko už jste s projek-

tem pokročili?

Areál Suomi Hloubětín je naším dosud nejrozsáhlejším 

projektem s téměř 900 byty. Za ty čtyři roky jsme úspěš-

ně dokončili první tři etapy, ve kterých dnes už bydlí první 

obyvatelé. V současné době probíhá výstavba dalších tří 

a nedávno jsme zahájili etapu Pori s 82 byty. Na podzim 

pak začneme pracovat na deváté etapě nazvané Vantaa s 

více než stovkou bytů. Letos také plánujeme stavět mateř-

skou školu podle návrhu finského architekta Jyrkiho Tasy 

pro více než 60 dětí. 

Zmiňujete školku. Budou součástí projektu i obcho-

dy a služby?

Když budujeme novou městskou čtvrť, považujeme za 

nezbytné zajistit potřebnou občanskou vybavenost, aby 

se zde lidem dobře žilo. Centrálním bodem areálu se sta-

ne náměstí se školkou a komerčními prostory pro drobné 

obchody a služby. Myslíme také na volnočasové aktivity 

zdejších obyvatel, proto bychom chtěli postavit přírodní 

amfiteátr, sportoviště, venkovní workout prvky, multi-

funkční hřiště, cyklostezku či zahradní restauraci. Pustili 

jsme se i do revitalizace okolí říčky Rokytky, kde v nových 

lagunách vzniknou rekreační zóny. Navíc se na podzim 

chystáme zahájit sousední polyfunkční komplex Lappi 

Hloubětín. Tím finskou čtvrť rozšíříme nejen o dalších 260 

bytů, ale i o 3500 metrů čtverečních komerčních ploch, 

kde se počítá například se supermarketem.

A co dále stavíte kromě Suomi Hloubětín?

V pražských Košířích, kde již stavíme projekt Aalto Ci-

bulka, chystáme přestavbu původní industriální budovy 

Meopta. Zde plánujeme vytvořit i velmi oblíbené loftové 

bydlení. Během letošního podzimu završíme stavbu téměř 

60 bytů Koru Vinohradská. Zahájili jsme nový projekt Ran-

ta Barrandov a do budoucna připravujeme další výstavbu, 

například v Praze 11.

Evidentně se vám daří. Jak to ale vidíte s bytovou vý-

stavbou do budoucna? Bytů je málo, jsou drahé…

Situace na českém realitním trhu, zejména v Praze, je 

opravdu složitá. Kvůli zdlouhavým povolovacím procesům 

se málo staví. Nedostatek nové výstavby spolu s rostou-

cími cenami stavebních prací se pak odráží i ve vysokých 

cenách bytů. Přísnější podmínky hypoték sice poptávku 

trochu ochladily, ale hlad po novém a kvalitním bydlení 

stále trvá. Tristní situace s povolovacím řízením je ovšem 

dlouhodobá záležitost (jen se časem ještě zhoršuje), pro-

to jsme se na ni připravili a průběžně jsme nakupovali po-

zemky a projekty do zásoby. Letos tak plánujeme zahájit 

výstavbu více než 500 nízkoenergetických bytů. Nově se 

chystáme také vstoupit do segmentu nájemního bydlení, 

kde vidíme značný potenciál.

Teď trochu na jiné téma. V Čechách i ve Finsku je ho-

kej oblíbeným národním sportem. Co vy a hokej?

Jsem nadšeným fanouškem hokeje, v mládí jsem ho do-

konce hrál. Nedávno se mi narodil třetí syn, takže momen-

tálně věnuji svůj čas rodině. Ale už se moc těším, až kluci 

povyrostou a třeba je začnu učit hrát, když budou chtít. 

Ale určitě budeme společně chodit fandit na tribunu.

V BLÍZKOSTI O2 ARENY
VYRŮSTÁ FINSKÁ ČTVRŤ OD YIT
PŮVODEM FINSKÁ DEVELOPERSKÁ SPOLEČNOST YIT, JEŽ SE DLOUHODOBĚ ŘADÍ MEZI PĚTICI 
NEJSILNĚJŠÍCH HRÁČŮ NA PRAŽSKÉM REZIDENČNÍM TRHU, JIŽ ČTVRTÝM ROKEM SPOLUPRA-
CUJE S HC SPARTA PRAHA A PATŘÍ DO SKUPINY SILVER PARTNER. NA SOUČASNÉ PROJEKTY  
I NOVINKY, KTERÉ YIT V PRAZE PŘIPRAVUJE, JSME SE ZEPTALI TECHNICKÉHO ŘEDITELE SPO-
LEČNOSTI MARKA LOKAJE. „JSEM NADŠENÝM FANOUŠKEM HOKEJE, V MLÁDÍ JSEM HO DOKON-
CE HRÁL,“ ŘÍKÁ S ÚSMĚVEM.   #

BYDLENÍ PROMYŠLENÉ SRDCEM
Při rozhodování o novém bydlení jsou důležité 

obě strany mince – jak rozumové (a rozumné) 

zvažování ceny, lokality, vybavení i dostup-

nosti, tak naše vlastní pocity z bytu i lokality, 

přání a představy vysněného bydlení a mno-

ho dalších emotivních pochodů. Ve YIT chce-

me vždy propojit obě strany, aby bydlení spl-

ňovalo všechny vaše racionální požadavky, 

ale zároveň vás naplňovalo vnitřně a s klidem 

jste o svém bytu mohli říct, že tady jste doma. 

Rozum a pocit jsou pro nás stejně důležité  

a vždy by měly jít a fungovat ruku v ruce.
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Jak byste stručně popsal činnost vaší firmy a vztah se 

Spartou?

Společnost AUSTIS má poměrně široký záběr svého za-

měření. Úspěšně působíme na českém trhu již téměř tři-

cet let a jsme stabilním dodavatelem komplexních služeb  

v oblasti stavební činnosti a správy nemovitostí. Většina lidí 

nás však zná jako výrobce vodou ředitelných barev pod 

značkou ETERNAL.

Vaše firma se věnuje stavební chemii, stavebním čin-

nostem i správě nemovitostí. Prolínají se tyto tři zamě-

ření dohromady?

Ano, vždy to byl náš záměr a do určité míry se dá říci, že 

jako spojené nádoby fungujeme.

Vzpomenete si, kdy jste se rozhodl podporovat Spartu? 

Důvodů, proč jsem se rozhodl podporovat právě Spartu, 

je více. Ke sportu a k hokeji zejména jsem měl vždy blízko. 

Podporuji akce jako Sparťanská krev nebo právě uplynu-

lou akci Sparta vzdává hold. Dá se však říci, že partnerský 

vztah začal hlavně díky přátelství s Petrem Břízou, kterého 

si nesmírně vážím. K mému rozhodnutí přispělo samozřej-

mě i to, že Sparta je jedním z nejvýznamnějších klubů ve 

sportu obecně a být jejím sponzorem je ctí. 

Od kdy fandíte Spartě? Dědí se u vás fanouškovství  

z generace na generaci?

Mám pocit, že odjakživa. Často chodím na zápasy se svým 

synem, ale zatím je pro něj největší atrakcí ohnivá show na 

začátku zápasu a skandování fanklubu. Každopádně po-

kud bude po mně, tak je to jasné. Nechám se překvapit.

Jakou nejsilnější vzpomínku máte spojenou se Spar-

tou?

Zejména finále ligy mistrů v roce 2017, ale vzpomínek je 

samozřejmě více.

Téměř třicet let působí společnost AUSTIS na stavebním 

trhu jako spolehlivý dodavatel zboží, služeb a činností, 

které jsou odvětvím vnímány jako zásadní pro zajiště-

ní komplexních dodávek. Realizuje výstavbu občanské  

a průmyslové vybavenosti, rekonstrukce se zaměřením na 

revitalizace fasád, hydroizolace, opravy plochých střech, 

vše za použití výrobků vlastní stavební chemie. 

Dlouholeté zkušenosti se správou nemovitostí ve veřej-

ném sektoru nabízí soukromým vlastníkům bytových jed-

notek i developerským společnostem, kteří tuto komplex-

nost služeb vítají.

Společnost AUSTIS byla založena v roce 1990 jako ryze 

česká soukromá společnost. V průběhu let se dynamicky 

vyvíjela a vytvořila holding, který patří mezi přední sou-

kromé firmy v oblasti stavebnictví se širokou škálou aktivit 

zahrnující výrobu stavební chemie, obchod, stavební vý-

robu i služby v oblasti správy nemovitostí.

Holding je tvořen mateřskou společností AUSTIS a.s.  

a dceřinými společnostmi AUSTIS výroba s.r.o., AUSTIS 

správa s.r.o., AUSTIS-REAL, s.r.o., AUSTIS stavební s.r.o. 

Na který segment aktuálně kladete největší důraz? 

Jak jsem již zmínil, veřejnost nás zná spíš jako výrobce vo-

dou ředitelných barev značky ETERNAL a z toho je patrné, 

na co klademe důraz. Máme vlastní laboratoře, kde naši 

zaměstnanci pracují na vývoji všech našich výrobků v sou-

ladu s aktuálními potřebami dnešního spotřebitele.

Přátelé a kolegové o vás ví, že jste velký sparťan. Jaký 

je váš vztah s tímto slavným klubem?

Sparta je podle mého nejen hokejový klub, ale je to přede-

vším tým profesionálních lidí, se kterými když se na něčem 

domluvíte, tak to stoprocentně platí. Přesně tomu věřím, 

a tak jsem se vždy snažil naši firmu vést. Máme tedy se 

Spartou společnou filozofii. 

Občas si chodíte i zahrát hokej, že? Jak byste se ohod-

notil?

Amatér, neumím vlastně nic. (smích) Ale jo, něco jsem po-

chytil. Hokej je moje srdcovka a koníček, na který nedám 

dopustit. S hrstkou známých se snažíme hrát pravidelně 

každý týden. Velmi rád se účastním i zápasů, které pořádá 

Sparta pro své partnery i za přítomnosti několika profesio-

nálních hráčů a managementu Sparty.

S kým z bývalých hokejistů hráváte?

S Jiřím Niklem, Jiřím Zelenkou nebo s patronem současné-

ho extraligového ročníku Lubomírem Pěničkou. S Lubomí-

rem se rádi utkáme nejen na ledě, ale i na tenisovém kurtě. 

Je to nejen silný soupeř, ale i člověk, kterého si bezmezně 

cením a kterého obdivuju.

Jste v dozorčí radě klubu, jak jste zatím spokojený  

s aktuální sezonou? 

Jsou prostě chvíle, kdy jste nahoře a jindy zase dole. Stejně 

je tomu tak ve sportu. Věřím, že je to mladé mužstvo, které 

má v sobě velký potenciál. Jsou to bojovníci a já jim věřím.

a AUSTIS color systém s.r.o. Dominantní roli v aktivitách 

holdingu AUSTIS představuje vlastní vývoj a výroba ma-

teriálů stavební chemie, kterou zajišťuje ve spolupráci  

s mateřskou společností AUSTIS a.s. dceřiná společnost 

AUSTIS výroba s.r.o.

Dceřiné společnosti AUSTIS-REAL, s.r.o. a AUSTIS sprá-

va s.r.o. zajišťují činnosti spojené se správou budov a ne-

movitostí především pro klientelu společenství vlastníků 

jednotek, bytová družstva, soukromé vlastníky domů či 

správu bytového fondu městských částí a Magistrátu hl. 

m. Prahy. Dceřiná společnost AUSTIS stavební s.r.o. pak 

provádí prakticky veškeré stavební práce v rámci občan-

ské a průmyslové výstavby, včetně provádění staveb na 

klíč v oblasti Prahy a okolí.

KAREL JANDA ZE SPOLEČNOSTI AUSTIS:
SPARŤANI JSOU BOJOVNÍCI A JÁ JIM VĚŘÍM

S BÝVALÝMI HVĚZDAMI SPARTY SI PRAVIDELNĚ CHODÍ ZAHRÁT HOKEJ, JE VELKÝM, A HLAVNĚ 
DLOUHOLETÝM SPARŤANSKÝM FANOUŠKEM A PODPOROVATELEM. MOMENTÁLNĚ I ČLENEM DO-
ZORČÍ RADY KLUBU. KAREL JANDA JE PŘEDSEDOU PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI AUSTIS, JEŽ 
PATŘÍ DO SKUPINY SILVER PARTNER A NA STAVEBNÍM TRHU PŮSOBÍ JIŽ SKORO TŘICET LET.

O SPOLEČNOSTI AUSTIS, DLOUHOLETÉM PARTNEROVI HC SPARTA PRAHA
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Zatímco mu specialisté z Pikatecu vytvářeli na laku au-

tomobilu neviditelnou vrstvu z nanočástic oxidu křemíku, 

zirkonu a titanu, která zvyšuje odolnost proti poškození, 

osedlal „Machy“ firemní formuli. A byl pořádně nadšený. 

Ta se poté objevila i na divácky atraktivním utkání s Kome-

tou Brno, který sledovalo v O2 areně přes 13 tisíc diváků. 

Přímo na led s ní vjel Alexandr Filippov, investor vývoje pro-

duktů Pikatec, aby předal cenu nejlepším hráčům zápasu.

MATĚJ MACHOVSKÝ
NA NÁVŠTĚVĚ VE SPOLEČNOSTI PIKATEC

TOHLE BYLO NĚCO PRO MILOVNÍKA AUT MATĚJE MACHOVSKÉHO. BRANKÁŘ SPARTY MILERÁD 
VYUŽIL NABÍDKU SPARŤANSKÉHO SILVER PARTNERA, SPOLEČNOSTI PIKATEC, A NECHAL SI MO-
DERNÍ A PATENTOVANOU NANOKOSMETIKOU KOMPLEXNĚ OŠETŘIT SVŮJ MILOVANÝ JEEP. 

VIDEO Z NÁVŠTĚVY MATĚJE MACHOVSKÉHO
VE SPOLEČNOSTI PIKATEC

185x250 mm Eternal Austis 02x2019.indd   1 20.2.2019   8:35:43
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AFTERPARTY
M A G I C  N I G H T

SRDEČNĚ VÁS ZVEME

NA AFTERPARTY PRO PARTNERY NAŠEHO KLUBU

MAGIC NIGHT,

KTERÁ SE KONÁ V PÁTEK 8. BŘEZNA PO SKONČENÍ UTKÁNÍ

HC SPARTA PRAHA – BÍLÍ TYGŘI LIBEREC

V PROSTORÁCH RESTAURACE LOKOMOTIVKA

(02 ARENA, VIP SPARTA KLUB)

Těšit se můžete na speciální program,

kouzelníka Richarda Nedvěda,

degustaci vín, DJe a mnoho dalšího. 

Svoji účast prosím potvrďte nejpozději do 4/3/2019

na emailu vip@hcsparta.cz 



GENERÁLNÍ PARTNER

ST 27. ÚNORA 
OD 18.30 HOD.

PÁ 1. BŘEZNA 
OD 18.30 HOD.

NE 3. BŘEZNA 
OD 15.00 HOD.

PÁ 8. BŘEZNA 
OD 18.00 HOD.


