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BUSINESS NEWS

NOVÁ HOKEJOVÁ REKLAMA OD BILLY • ROZHOVOR S JOSEFEM BROŽEM ZE SPOLEČNOSTI DAIKIN
ECLIPSE BRANDING AUTOBUSU A TRAMVAJE • NÁRŮST SLEDOVANOSTI NA O2 TV
SPARŤANSKÁ KREV POMOHLA VE SLOŽITÉM ROCE

DĚKUJEME PARTNERŮM HC SPARTA PRAHA
ZA PODPORU V SEZONĚ 2020/21

VÁŽENÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI,
první polovina sezony Tipsport extraligy 2020/2021 je za námi a společně jsme odstartovali tu druhou, neméně důležitou.
Listopad byl již počtrnácté měsícem Sparťanské krve, kterou mohli zájemci darovat ve Všeobecné fakultní nemocnici na
Karlově náměstí a ve Zbraslavi. Jsme moc rádi, že i přes nelehké období se letos mohlo zúčastnit 918 dárců, kterým patří náš
velký dík. Dárci obdrželi pozornosti od našich partnerů – Sparťanskou krev letos podpořily společnosti Gastrofresh, Bauer,
Stiga, Penco a Alavis.

GENER ÁLNÍ PART NER

HL AVNÍ PARTNER

V předvánočním období jsme vyrazili potěšit pracovníky v první linii. Do čtyř pražských nemocnic, se kterými dlouhodobě
spolupracujeme, jsme přivezli bezmála tři tisíce perníčků. Ze surovin od generálního partnera, společnosti Billa, je vyráběli
a zdobili nejen hokejisté Sparty, ale i další lidé z klubu.

GOLD PARTNER

Moc mě těší pomoc od společnosti Daikin, která společně s naším Nadačním fondem darovala onkologicky nemocnému
Štěpánovi speciální čističku vzduchu. Věříme, že kooperace Nadačního fondu HC Sparta Praha a našich partnerů bude i nadále
pokračovat.

SILVER PARTNER

Na základě naší dlouholeté spolupráce s obchodním domem Van Graaf vznikla nově pobočka našeho sparťanského fanshopu,
do kterého bych Vás všechny rád pozval. V oblíbeném domě módy na Václavském náměstí nyní můžete nakoupit jak oblečení
světoznámých značek, tak i merchandising hokejové Sparty.
Rád bych touto cestou poděkoval našim partnerům a fanouškům za to, že jsou v této složité sezoně stále s námi. Sledovanost
zápasů nejen na O2 TV Sport, ČT sport, ale také na Hokejka TV neustále roste a tím nám dáváte najevo, že Spartu #NEZASTAVÍŠ!

PARTNER

Za celý klub HC Sparta Praha Vám přeji vše nejlepší do nového roku 2021.

your fuel

VIP CLUB PARTNER

Interpack Trader

ALL STARS - VÝBĚR HVĚZD
www.vyber-hvezd.cz

JAN ŠIMÁNA

Obchodní zástupce HC Sparta Praha, a. s.

HL AVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNER
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HOKEJOVÝ SPOT

OD BILLY
Společnost Billa i přes
současnou pandemickou
situaci zůstává naším silným
podporovatelem v pozici
generálního partnera.

V hlavní roli se představil kustod
Pepa Toma, nechyběly ani
Prague Stars Cheerleaders.

Ba co víc, ve spolupráci
s námi připravila nový reklamní
spot! Natáčení se zúčastnili
hráči A-týmu i naší mládeže,
kterou Billa rovněž
významně podporuje.
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Finální výsledek opravdu stojí za to!
Podívejte se na něj:
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DAIKIN A SPARTA
MAJÍ PODOBNOU TRADICI
Dá se říci, že i díky vaší specializaci vás to táhne k ledu,
a proto jste prodloužili spolupráci se Spartou?
Na tom určitě něco je. Daikin je výrobce klimatizací, tepelných čerpadel, ale třeba také chladírenských zařízení pro
obchody s potravinami nebo právě technologie pro chlazení
ledových ploch na zimních stadionech.
Dalším faktorem byla tradice. Sparta má historii delší než sto
let, ale Daikin jí šlape na paty. Máme více než 90 let zkušeností ve vývoji a výrobě zmiňovaných technologií pro vytápění a chlazení. A protože jsme původem japonská firma,
tradice pro nás není jen pouhé slovo.
Hlavně ale chceme podporovat český sport a chceme si
společně s fanoušky a našimi obchodními partnery, které na
Spartu pravidelně zveme, užít pěkný hokej. Zapomenout aspoň na chvíli na to, co se děje kolem. Doufám, že se fanoušci
na stadion co nejdříve vrátí, protože bez nich to opravdu není
ono a je to smutná podívaná i v televizi.
Jak hodnotíte první společnou sezonu se Spartou?
Už jsem to nakousl. My i naši obchodní partneři jsme se spoluprací velmi spokojení. I když doba kolektivním aktivitám příliš
nepřeje, věřím, že o to větší smysl naše podpora Sparty má.
Loňský rok byl skutečně plný změn. Jak se v něm dařilo
Daikinu a co očekáváte od nového roku?
Uplynulý rok byl pro nás obchodně úspěšný. Tím, že se specializujeme na technologie, které jsou ekologické, mají dlouhou
životnost a zároveň šetří našim zákazníkům výdaje za energie,
nepodléhá poptávka tolik pandemické situaci. Někdy je ale
dost závislá na počasí, zejména u domácích klimatizací.
Naštěstí se vždy mohu opřít o zdatný obchodní tým. „Levé
křídlo“ se věnuje komerčním zakázkám, řeší tedy systémy vytápění, chlazení, ale třeba i větrání v hotelích, kancelářských
budovách nebo skladech. „Pravé křídlo“ řeší rezidenční projekty, tedy rodinné domy a byty. Náš zákaznický servis vidím
jako starostlivé obránce, kteří pečují o to, aby se žádný zákazník nespokojeně neodrazil ke konkurenci.

JOSEF BROŽ

GENERÁLNÍ ŘEDITEL DAIKIN CZECH REPUBLIC
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Nabízíte chlazení jak v komerčním, tak rezidenčním segmentu. Kde se vám daří více?
Základem našeho podnikání jsou komerční aplikace. Prodeje
v této oblasti tvoří 60 %, zatímco rezidenční segment 40 %. Je
to přirozeně dáno odlišnou cenou i marží u těchto výrobků.
Ale i tak jsme v oblasti nástěnných domácích klimatizací lídrem
na českém trhu. Asi proto, že zákazníci raději kupují pevně zabudovanou klimatizaci od specialisty, jako je Daikin, než od
firem, které nabízejí celou řadu dalších domácích spotřebičů.
Na náš sortiment v této oblasti jsme opravdu hrdí.
Jaké pro nás máte novinky?
Když zůstanu u těch domácích klimatizací, tak naší novou vlajkovou lodí je klimatizace Stylish. Získala hned několik ocenění
za design, dokáže nejen klimatizovat, ale také velice efektivně čistit vzduch od alergenů, těkavých organických látek,
a dokonce i virů a bakterií. Má v podstatě neslyšný tichý chod
a díky energetické třídě A+++ i nízké náklady na provoz.
Z tepelných čerpadel je skvělá nová Altherma 3 H HT, kterou
můžete nahradit starý kotel bez nutnosti měnit hned rozvody
vytápění v celém domě.
Z komerčních produktů je to třeba nová, pátá řada našich VRV
systémů pro komplexní řešení klimatu ve velkých budovách.
Tato řada již využívá ekologičtější a zároveň částečně regenerované chladivo. Díky tomu i díky dalším parametrům získá celá budova po instalaci tohoto systému lepší hodnocení
v rámci certifikace BREEAM, LEED a podobně. To oceňují zejména developeři a správci budov, protože jsou zpřísňující se
legislativou k ekologičtějšímu fungování celé budovy nuceni.
Právě vytápění, chlazení a větrání budov, které jsou zcela
nezbytné pro zachování zdravého vnitřního prostředí, spotřebovávají většinu energie budov a výroba energií je globálně
jedním z největších zdrojů emisí CO2 v ovzduší. Všechny naše
produkty jsou navrhovány tak, aby měly maximální možnou
účinnost a spotřebovaly ještě méně energie, než požaduje
legislativa a předpisy. Vyvíjíme a používáme chladivo s co
možná nejmenším dopadem na okolí, použité chladivo umíme recyklovat a opětovně používat v našich výrobcích. Naše
produkty je možné vzdáleně monitorovat a ovládat je tak, aby
jejich spotřeba energie měla co nejmenší dopad na naše peněženky i životní prostředí.
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Vaše společnost je součástí nadnárodního koncernu
STRABAG. Které výhody či nevýhody to pro vaše působení
na českém trhu má?
Je to jednoznačná výhoda v mnoha ohledech, především
však v oblasti know-how. Naším cílem je být lídrem inovací v našem odvětví a díky tomu jsou i naše týmy intenzivně
zapojeny do procesu digitalizace a praktického uplatňování
moderních metod, mezi něž patří například Building Information Modelling (BIM). Jako firma se aktivně účastníme přípravy standardizace pro český trh, ale především na vlastních
pilotních projektech ověřujeme praktické využití a trénujeme
týmy našich odborníků.
Požadují po vás reálně čeští investoři využití BIM ve svých
projektech? Jaký pro ně představuje přínos?
Zájem na trhu registrujeme, ačkoliv zatím opatrný. Metoda
BIM umožňuje využít možnosti digitálních technologií v průběhu celého života stavby, tedy již od fáze projektové přípravy. Celý životní cyklus stavby stojí na velkém množství
dat, BIM se snaží tato data centralizovat za pomoci tvorby
počítačového modelu stavby, ke kterému jednotliví účastníci
procesu postupně doplňují potřebné informace. Přenos modelu z kanceláře na stavbu je okamžitý. Díky využití rozšířené reality, digitalizaci a operativnímu řešení neplánovaných
situací se zefektivňují jednotlivé procesy výstavby a snižuje
se chybovost.

ZÁKLADEM ÚSPĚCHU
JE KVALITNÍ TÝM
STEJNĚ JAKO VE SPORTU JE TÝM ZÁKLADNÍM PŘEDPOKLADEM ÚSPĚŠNÉ STAVBY. „TVÁŘ
STAVEBNICTVÍ SE V SOUČASNOSTI PROMĚŇUJE POD VLIVEM DIGITALIZACE A MODERNÍCH
TECHNOLOGIÍ. CO VŠAK PLATILO DŘÍVE A PLATÍ TO I NYNÍ, JE FAKT, ŽE O ÚSPĚCHU STAVBY V PRVÉ
ŘADĚ ROZHODUJE KVALITNÍ A SEHRANÝ TÝM,“ ZDŮRAZŇUJE RADIM AULICKÝ ZE SPOLEČNOSTI
STRABAG, KTERÁ PATŘÍ K PŘEDNÍM STAVEBNÍM FIRMÁM NA ČESKÉM TRHU.
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Vaše firma se prezentuje sloganem TEAMS WORK. Co to
v praxi vlastně znamená?
Dobrý tým je základním stavebním kamenem každé realizace. Žádnou stavbu nemůžete postavit na jednom člověku,
vždy je dílem většího či menšího týmu, a pokud tento tým
nefunguje, projeví se to i na výsledku celé práce. Je to úplně
stejné jako ve sportu – skvělý individuální hráč je přínosem,
ale pokud nefunguje týmová spolupráce, zápas pravděpodobně nakonec nevyhrajete a mistrem ligy se nestanete. Nejde jen o technické znalosti a zkušenosti, ale také o schopnost komunikace, respekt a důvěru. Na stavbě je důležitá
souhra týmů investora, projektanta i zhotovitele.
Jak vidíte perspektivy práce ve stavebnictví?
Ve velké stavební firmě, která stejně jako STRABAG pokrývá všechny obory stavebnictví, je výhodou to, že případný
úbytek práce v jedné oblasti lze kompenzovat přesměrováním aktivit do jiného segmentu. O perspektivu bych se tedy
neobával. Stavebnictví má jednu velkou přednost – výsledky
své práce vidíte i po letech. A věřte, že je to krásný pocit,
když svým dětem můžete po mnoha letech říct: „Tak na této
stavbě jsem se podílel.“

Stavebnictví se v posledních letech potýká s nedostatkem
pracovních sil. Čím je to způsobeno?
Myslím, že řadu mladých lidí odrazují předsudky spojené
s představou, že jsou technické obory těžké a práce na
stavbách příliš náročná. Technické obory si tak bohužel volí
méně studentů, než by praxe potřebovala. Kvalifikovaní pracovníci ochotní na sobě pracovat získávají s posbíranými
zkušenostmi na ceně a mají i široké možnosti dalšího rozvoje
a postupu.
Co STRABAG nabízí jako zaměstnavatel?
Kromě stability a sociálních jistot, jako jsou dobré platové
podmínky, příspěvky na obědy či podpora sportovních aktivit, je to podle mého názoru právě možnost profesního rozvoje a kariérního postupu. Jako firma s širokým polem působnosti můžeme pro každého najít přesně takové uplatnění,
které nejlépe vyhovuje jeho schopnostem, zájmům i zkušenostem. Absolventům vysokých škol můžeme v rámci koncernového programu Trainee nabídnout možnost vyzkoušet
si práci na projektech mimo Česko.

Které pracovní pozice nejčastěji obsazujete?
Uplatnění u nás najdou zejména lidé s technickým vzděláním,
ať už na pozicích stavbyvedoucích, přípravářů, kalkulantů, stavebních mistrů, strojníků, či stavebních dělníků. Nové technologie řadu činností usnadňují, ale k jejich obsluze potřebujeme
a vždy budeme potřebovat kvalifikované pracovníky.
Které zajímavé stavby právě realizujete?
Z velkého množství staveb je obtížné vybrat ty nejzajímavější. Ale děti i dospělé určitě potěší nový pavilon goril, který
stavíme v pražské zoo a který by měl být hotov na podzim
tohoto roku. Dále pracujeme na celé řadě projektů v oblasti
silniční a železniční infrastruktury a realizujeme i řadu staveb
v oblasti pozemního stavitelství, od administrativních budov
přes bytové domy až po průmyslové objekty. Rozpracovaných projektů máme zkrátka v celé České republice hodně
a každý je svým způsobem unikátní.
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BRANDING OD
ECLIPSE PRINT
SPARŤANSKÝ AUTOBUS OD SPOLEČNOSTI HS BUSSI, DODÁVKU KUSTODŮ OD LOUDA
AUTO I OBLÍBENOU SPARŤANSKOU TRAMVAJ SPOJUJE STYLOVÝ BRANDING OD NAŠEHO
PARTNERA, SPOLEČNOSTI ECLIPSE PRINT!

ZKUŠENÍ VÝROBCI VELKOPLOŠNÝCH GRAFIK ZAJIŠŤUJÍ ŠPIČKOVÝ SERVIS PRO KAŽDÉHO
KLIENTA. V NEPŘETRŽITÉM PROVOZU SPOLEČNOST ECLIPSE PRINT VYRÁBÍ BILLBOARDY,
ABRIBUSY, VLAJKY, SAMOLEPKY, PLACHTY PRO VENKOVNÍ REKLAMU, POSTARAJÍ SE
TAKÉ O LOGISTIKU, USKLADNĚNÍ, APLIKACI SAMOLEPEK NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY ČI
VYVĚŠOVÁNÍ PLACHET.
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AČKOLIV BYL ROK 2020 VÝRAZNĚ OVLIVNĚN KORONAVIROVOU PANDEMIÍ, PŘINESL TELEVIZNÍ
SVĚT I ŘADU POZITIVNÍCH ZPRÁV. NAPŘÍKLAD DIGITÁLNÍ TELEVIZE O2 TV ZAZNAMENALA
REKORDNÍ NÁRŮST DIVÁKŮ. „MÁME NEJVÍCE SPORTOVNÍHO OBSAHU NA TRHU, TAKŽE
I V NEUVĚŘITELNĚ TURBULENTNÍM OBDOBÍ, KTERÉ SPORT VINOU NUCENÝCH PŘESTÁVEK
PROŽÍVÁ, NÁM STÁLE ROSTLA SLEDOVANOST. NĚKTERÉ SPORTOVNÍ PŘENOSY PŘEKONÁVAJÍ
I TELEVIZNÍ NOVINY NA NOVĚ ČI POPULÁRNÍ SERIÁL SLUNEČNÁ NA PRIMĚ,“ PROZRADIL JAN
RADĚJ, KTERÝ ZODPOVÍDÁ ZA MARKETING A OBCHOD EXKLUZIVNÍHO KANÁLU O2 TV.

Rok 2020 byl výrazně zasažen koronavirovou pandemií.
Jak to ovlivnilo vás jako největšího vysílatele českých i zahraničních soutěží?
Obecně musíte v televizi s takovým scénářem počítat, jsme
na krátkodobé i dlouhodobé programové výpadky připraveni. Snažili jsme se rychle přizpůsobit a nabídnout divákům
atraktivní obsah, který jinde nenajdou. V karanténě řada
z nich trávila mnohem více svého času u televizí, toho jsme
využili.
Jak se vyvíjel zájem diváků? I vzhledem k tomu, že fanoušci nemohli na stadion.
Máme nejvíce sportovního obsahu na trhu, takže i v neuvěřitelně turbulentním obdobím, které sport vinou nucených přestávek prožívá, nám sledovanost neustále roste. Jsme jedna
z mála televizí, která může nabídnout tolik živého obsahu.
Nebyla to jen hokejová Tipsport extraliga, FORTUNA:LIGA,
Liga mistrů UEFA, ale také třeba zábavná show TIKI-TAKA,
která má stále více pravidelných diváků.

NAŠE PŘENOSY
PŘEKONÁVAJÍ
I TELEVIZNÍ NOVINY
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Co dnes nabízí z hlediska obsahu stanice O2 TV Sport, O2
TV Fotbal a O2 TV Tenis?
Pět tisíc hodin obsahu, 250 přímých přenosů, zápasová
studia, pořady z vlastní produkce, to je neskutečný objem.
Kromě hokejové Tipsport extraligy vysíláme exkluzivně fotbalovou Ligu mistrů UEFA, domácí FORTUNA:LIGU, ženský
tenisový okruh WTA, basketbalovou Euroligu, populární
show TIKI-TAKA, galavečery MMA nebo motoristické sporty.
Tento obsah nenajdete nikde jinde než v O2 TV. Dále kanál Premier Sport přináší anglickou Premier League, slavnou
NFL a teď nově i americkou MMA organizaci UFC.

Můžete konkrétně přiblížit, o kolik procent sledovanost
rostla?
Když porovnám rok 2019 a rok 2020, tak byl zájem u vybraných soutěží až o 30 procent vyšší. Měření ze set top boxů
nám ukazují i celkem překvapivé momenty. Některé sportovní přenosy porážejí i Televizní noviny na Nově či populární
seriál Slunečná na Primě.

Jak pracujete s partnery a zájemci o reklamu?
Nejdeme po kvantitě, ale po kvalitě v podobě dlouhodobé
spolupráce. Při té můžeme připravovat řešení na míru, chceme úspěšně odkomunikovat jejich značku, produkty nebo
služby. Pro free-to-air stanice platí, že čím více reklamy, tím
lépe. V O2 TV Sport máme jinou strategii, pracuji s okruhem
partnerů, kterým se snažím maximálně vyjít vstříc. Individuálně se každému z nich přizpůsobíme, třeba při výrobě
speciálních pořadů, kde se dá vhodně odpromovat předmět
jejich podnikání. Tato strategie nám funguje, což potvrzuje
skutečně mimořádný zájem inzerentů, kteří se chtějí spojovat s prémiovým obsahem a prémiovou cílovou skupinou
zákazníků, kterou nabízíme. Samozřejmě je příjemné, když
můžete uvažovat o řadě zájemců, a zda do výběrové skupiny
významných partnerů přibrat někoho dalšího.

Kolik zákazníků má aktuálně televize O2 TV?
Uplynulý rok byl ve znamení velkého nárůstu, v září měla
O2 TV přes půl milionu předplatitelů. A už vidíme i na milion
domácností. Je to zásadně i díky exkluzivnímu sportovnímu
obsahu, který fanoušky láká.

Kdo patří mezi vaše významné inzerenty?
Chtěl bych jim především všem poděkovat, že s námi zůstali
i přes koronavirové období. Spolupráce s Fortunou, Tipsportem, Livesportem, se skupinou KKCG nebo oděvní firmou
Steilmann funguje na skvělé úrovní. Opravdu si toho vážíme.

Máte zájem prezentovat váš produkt či službu v televizní reklamě?
Chcete oslovit své zákazníky na nejsledovanější sportovní stanici v České republice?
Kontaktujte obchodní oddělení O2 TV Sport na emailové adrese: reklama@o2sport.cz.
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NOVÉ ZÁZEMÍ
PRO SPARŤANY
DO NOVÉHO ROKU 2021 VSTOUPILI SPARŤANÉ I S VYLEPŠENÝM ZÁZEMÍM PRO SVÉ
HOKEJISTY. TI SE NYNÍ MOHOU PŘIPRAVOVAT VE ZBRUSU NOVÉM FITCENTRU, KTERÉ
PRO NÁS NAVRHLA SPOLEČNOST 3D FITNESS. „PRO TRÉNOVÁNÍ MÁME NYNÍ OPRAVDU
ŠPIČKOVÉ PODMÍNKY SROVNATELNÉ SE SPORTOVNÍMI VELKOKLUBY,“ POCHVALUJE SI
KONDIČNÍ TRENÉR MARTIN ŠETELÍK.

RENOVACE SE DOČKALY I PROSTORY PRO REGENERACI NAŠICH HOKEJISTŮ. NOVĚ
MOHOU ULEVIT SVÝM SVALŮM V SAUNĚ OD SPOLEČNOSTI DYNTAR A VE VÍŘIVCE
OD FIRMY PYRAMIDA. „Z NOVÉHO ZÁZEMÍ JSME OPRAVDU NADŠENÍ. VŠICHNI VÍME,
ŽE REGENERACE JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ŽIVOTA VŠECH SPORTOVCŮ,“ MÁ JASNO
KAPITÁN MICHAL ŘEPÍK.
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SPOJENÍ, KTERÉ DÁVÁ OBĚMA STRANÁM SMYSL. SPOLEČNOST ALAVIS SE STALA ZNÁMOU DÍKY
SVÉ ÚČINNÉ KLOUBNÍ VÝŽIVĚ. „ŘADU ALAVIS MAXIMA SI OBLÍBILI NEJEN HRÁČI, ALE TAKÉ
SPORTOVNÍ ŘEDITEL PETR TON,“ TĚŠÍ MARKETINGOVÉHO MANAŽERA LUĎKA GALU.

Proč došlo ke spojení značky ALAVIS právě s HC Sparta?
Značku HC Sparta bereme jako velice prestižní a jsme rádi,
že spolupráce pokračuje již druhým rokem. Klub má za sebou bohatou, více než stoletou historii, kdy dosáhla mnoha
úspěchů, a věříme, že mnoho dalších ji čeká také v budoucnu.
Také si myslím, že toto spojení pomůže ještě více zviditelnit
naši značku. Z vlastních zkušeností ale vím, že nejdůležitější je
vždy kvalita produktů a ani sebelepší marketing vám nezajistí
prosperitu v dlouhodobém horizontu.
Máte vy nebo jiní lidé ve firmě nějaký vztah k hokeji?
Já osobně hokej rád sleduju a rád se na něj zajdu podívat.
Vidět hrát kluky v O2 areně je vždy opravdu zážitek. Na
hokejovou Spartu jsem chodil ještě jako kluk do Sportovní
haly, která mi vždy připomínala tehdejší vítězství Československa na MS v roce 1985, a za Spartu v té době hráli takoví
hráči jako Jaromír Šindel nebo Leo Gudas. Navíc můj synovec hraje za žáky a je to obrovský hokejový fanoušek, takže
fandíme spolu. V týmu ALAVIS máme mnoho fanoušků právě Sparty a ti si na hokej také rádi zajdou.

ALAVIS A HC SPARTA:
PARTNERSTVÍ,
KTERÉ TRVÁ JIŽ
DRUHÝM ROKEM
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Proč Značka vítězů?
Veterinární přípravky ALAVIS jsou v České republice dostupné již dvacet let a za tu dobu máme spoustu kladných ohlasů
od našich zákazníků. Někdy to může vypadat, že vyrábíme
především produkty pro koně, ale na naše veterinární přípravky nedají dopustit ani chovatelé psů, kteří s nimi dělají
všechny možné sporty, od canicrossu přes dog frisbee až
třeba po dog dancing. Dále jsou to služební psi například
u policie nebo vězeňské služby a v neposlední řadě také
asistenční psi, kterým právě naše veterinární přípravky pomáhají prodloužit aktivní život a oni tak mohou déle pomáhat
lidem, kteří si bez nich neumí běžné fungování představit.
A i tohle bereme jako obrovské vítězství.
Který úspěch spojený s vaší značkou byste nejvíce vyzdvihl?
Je to samozřejmě vítězství Hegnuse v letošní Velké pardubické. Hegnus doběhl před dvěma lety druhý a rok potom,
když patřil mezi hlavní favority, si jen pár dnů před startem
poranil kotník. Jeho trenér mu nasadil ALAVIS Triple Blend
Extra Silný a díky této kúře a svému bojovnému srdci se do-

kázal hned za rok vrátit a jasně zvítězil. Přiznám se, že jsme
ten příběh všichni hodně prožívali.
To se bavíme o veterinárních přípravcích, ale co ALAVIS
MAXIMA, která je určena lidem?
Značka ALAVIS MAXIMA vznikla vlastně na přání našich zákazníků. Lidé si všimli, že si často kupují drahé doplňky stravy na klouby, ale jejich účinek na sobě nepozorují, a když
dávají svým mazlíčkům ALAVIS, tak výsledky jsou vidět.
U zvířat nefunguje placebo efekt, váš pes buď kulhá, nebo
s radostí běhá. Dost často se nás proto ptali, zda nechystáme také kloubní výživu pro lidi. My jsme krok tímto směrem
v plánu neměli, ale když lidé opravdu začali užívat kloubní
výživu pro koně, tak jsme vlastně neměli na výběr. Nikdy
jsme nechtěli, aby lidé užívali produkty určené pro zvířata,
a proto vznikla značka ALAVIS MAXIMA. Nabídli jsme tedy
lidem podle mého názoru nejkvalitnější doplněk stravy na
klouby na trhu, ale protože do všeho jdeme naplno, nechtěli
jsme zůstat jen u kloubní výživy a vytváříme ucelenou řadu
doplňků stravy pro aktivní lidi.
Tak proto stálé mládí a síla?
Přesně tak. Značka ALAVIS MAXIMA je určena nejen pro
sportovce, ale pro všechny lidi, kteří preferují aktivní životní styl. Nyní již máme v portfoliu několik produktů a každý
z nich jsme pečlivě vybírali. Ať už je to proteinový koncentrát, C-MAX na imunitu s obsahem vitaminů C a D3, zinku
a selenu, nebo naše novinka TimeLock, která je určena pro
zlepšení vitality, a tím i k oddálení stárnutí.
Jak si ověřujete, že vaše produkty opravdu fungují?
Všechny naše produkty si necháváme testovat v nezávislých
laboratořích a při výrobě odmítáme dělat kompromisy. Na trh
uvedeme jen něco, za čím si na sto procent stojíme, a přitom
se setkáváme i s problémy, že na trhu jsou konkurenční produkty, u kterých deklarovaný obsah účinných látek neodpovídá skutečnosti ani z desetiny.
Dodáváte doplňky stravy i do kabiny Sparty?
Ano, sami hráči mají velký zájem o naše produkty a mají
s nimi velice pozitivní zkušenosti.
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NA PRVNÍ POHLED TO VYPADÁ NA NOVÁČKA MEZI SPARŤANSKÝMI
PARTNERY. SPOLEČNOST SOLITEA A JEJÍ PRODUKTOVOU ZNAČKU
SOLITEA BYZNYS BYSTE MINULOU SEZONU V SEZNAMU PARTNERŮ
HLEDALI MARNĚ. VE SKUTEČNOSTI JE TO ALE TROCHU JINAK.
„FÚZOVALI JSME. LONI JSME BYLI BYZNYS SOFTWARE, DNES JE Z NÁS
SOLITEA. PROTO TAKÉ NOVÉ LOGO. ALE HOKEJI FANDÍME POŘÁD,“
VYSVĚTLUJE S ÚSMĚVEM MATĚJ ŠTOCHL, OBCHODNÍ ŘEDITEL
ZNAČKY SOLITEA BYZNYS.

Loňskou sezonu jako Byznys software, letos jako Solitea.
Jak k tomu došlo?
V létě jsme byli součástí velké fúze. Byl to krok, který nemá
na našem IT trhu obdobu. Třicet českých a slovenských firem
se spojilo v jednu velkou Soliteu. Vznikl tak jeden z největších hráčů na starém kontinentě v oblasti IT řešení.
Jakou roli má v Solitee produktová značka Solitea Byznys,
která svítí mezi sparťanskými partnery?
Porftolio IT řešení a systémů, které Solitea nabízí, je obrovské. Produktová značka Solitea Byznys patří českému ERP
systému Byznys. V širokém portfoliu IT řešení, které Solitea
nabízí, patří právě ERP systémy mezi ty nejpočetnější.
Jaký je vůbec hlavní důvod, proč si firmy pořizují ERP systém?
Jednoduše řešeno ulehčí práci. Když to trochu rozvedu, tak
ERP systém zjednoduší, zpřesní a zautomatizuje fungování
každé společnosti. Pokud je správně navržený a implementovaný, ulehčí lidem práci, sdílení informací a vzájemnou komunikaci. Díky ERP systému jsou všechny informace, které
potřebujete pro řízení firmy, lehce a rychle dostupné.

SOLITEA JE
V ERP SYSTÉMECH
JAKO DOMA
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Která jsou základní kritéria pro výběr ERP systému?
Mezi taková obecná kritéria patří cena, funkčnost systému
a s tím spojená možnost customizace, zákaznická podpora
a spolehlivost dodavatele.
Co z toho je podle vás rozhodující?
Z mého pohledu je nejdůležitější zákaznická podpora. Myslím
to v širším slova smyslu. Jde o partnerský přístup. Postarat se

o zákazníka i po nasazení systému. Naslouchat, umět doporučit, předat know-how z jiných firem. Zkrátka pomáhat firmě růst.
A největší riziko?
Špatně zvolený dodavatel. Tady nejde o spolupráci na pár
dnů nebo týdnů. Musíte si uvědomit, že navazujete dlouhodobé partnerství. Třeba výběrem dodavatele, který je založený jen na jednom člověku, se můžete pěkně spálit.
V tom je výhoda nové, velké Solitey?
Přesně tak. Řečeno sportovní terminologií – po fúzi sedí v naší
kabině více hráčů z oblasti ERP systémů. Navíc všechno to
jsou spolehliví a zkušení hráči, stálice na českém trhu ERP.
Dokážeme pokrýt prakticky všechny potřeby, které si firmy
dokážou na ERP systém vymyslet.
Ve sportovní kabině taková konkurence někdy nedělá dobrotu, to u vás nehrozí?
U nás to funguje jinak. Nejdůležitější je zákazník. Pro něj je
více možností pod jednou střechou jednoznačně výhoda.
Nemusí obcházet více dodavatelů a hledat, který systém je
pro něj nejvhodnější.
Podle čeho si pak tedy zákazník vybírá?
Záleží, o který typ firmy se jedná a jaké má potřeby. Například systémy Money ERP jsou ideální vstupní branou do světa ERP. Výhodou je cenová dostupnost a rychlost nasazení.
Pro menší a střední firmy máme ERP systém Vario, kde největší výhodou je variabilita systému, firmě se skvěle přizpůsobí. Pro větší firmy je tu pak právě systém Byznys.

Zkratka ERP (Enterprise Resource Planning, tedy v překladu plánování podnikových zdrojů) označuje komplexní
podnikový software, který pomáhá s automatizací procesů a komplexním chodem společnosti. Obsahuje funkce
nejen pro manažery, ale také pro účetní, logistiku, výrobu, personalisty, marketéry a další oddělení.
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ZA TŘICET LET EXISTENCE SI SPOLEČNOST COM-SYS TRADE UDĚLALA VELKÉ JMÉNO. OD
SERVISU MIKROPOČÍTAČŮ SE FIRMA BŘETISLAVA HOŘÁKA DOSTALA AŽ K ZAKÁZKÁM PRO
TUZEMSKÁ MINISTERSTVA. „VĚŘÍM, ŽE JE TO HLAVNĚ DÍKY NAŠIM BOHATÝM ZKUŠENOSTEM,“
ŘÍKÁ SYMPATICKÝ JEDNATEL STÁLICE NA ČESKÉM IT TRHU.

Na českém trhu s informačními a komunikačními technologiemi působíte již od roku 1990. Jak vzpomínáte na své
začátky s počítači?
Do roku 1989 stála výpočetní technika v Československu na
výrobcích RVHP, východní větve, která se snažila kopírovat
americké počítače IBM. Po škole jsem pracoval v takzvaných
Kancelářských strojích, které poskytovaly výrobky takřka
celému státu. Zde jsem získal první zkušenosti a po revoluci
jsem založil naši firmu Com-Sys Trade, která je na trhu nyní
už třicet let.

Díky čemu dokážete vyhrávat takto zajímavé zakázky?
Věřím, že je to hlavně díky našim zkušenostem. Částečně za
to vděčíme i našim dodavatelům, mezi které patří Microsoft,
Cisco, Hewlett Packard, IBM, Oracle, Checkpoint a další, díky
nimž můžeme zajistit skvělé systémy i absolutní bezpečnost.
Jsme aktivní součástí ICT unie, organizace, která zastřešuje

S čím jste začínali?
Se servisem mikropočítačů a minipočítačů. To už je dnes
velké retro. Jak to bylo možné, začali jsme do Česka vozit
osobní počítače z Rakouska a Nizozemska. Přes počítačové
sítě jsme se v roce 1995 dostali k internetu. Pak nastal zlom.
Jaký?
Přešli jsme na velké počítačové systémy. Získali jsme velké
zakázky od tehdejšího Telecomu, nynějšího O2. Posunuli
jsme se o level výš. Po nástupu internetu jsme se logicky
dostali i k bezpečné ochraně dat. V roce 2000 jsme vyhráli
výběrové řízení na zakázku pro Ministerstvo vnitra a od té
doby jsme se upnuli zejména na státní správu a samosprávu,
která nyní tvoří 99 procent našich tržeb.

STÁTNÍ SPRÁVA DĚLÁ
99 PROCENT
NAŠICH TRŽEB
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Co je nyní vaší hlavní činností?
Budování datových center, hardwarová podpora, instalace
a udržování počítačových systémů, migrace dat.
Kterými velkými zakázkami se můžete v poslední době
pochlubit?
Třeba změnou systémů a migrací dat pro Českou správu sociálního zabezpečení, které jsme provedli v devadesáti lokalitách v republice. Výměny systémů se prováděly na čtyři etapy tak, aby vše
zůstalo funkční. Pracovali jsme proto hlavně o víkendech dle složitých harmonogramů a plánů. Nic nesmělo vypadnout z provozu.
Nebyl to ale jediný složitý případ. Máme velké zakázky pro ministerstva financí, vnitra a obrany, pro Jihočeský a Jihomoravský kraj.

IT firmy a pomáhá do legislativy protlačit digitální zákony. To
nám otevírá cestu k novým projektům, na které máme navíc
dostatek času se připravit. Jsme díky tomu dál než konkurence, víme, kam směřují digitální trendy.
Partnerem Sparty jste už od roku 2015. Odkdy jste sparťanem?
Odmalička, díky tatínkovi, který mě bral na hokej i na fotbal.
Mám tři kluky, každý z nich hokej zkoušel a nejmladší ho stále
hraje. I díky tomu jsem na Spartě hodně často.
Nepodporujete ale pouze Spartu…
Je to tak, podporujeme také naše dva nejlepší týmy českých
beachvolejbalistek, Markétu Slukovou-Nausch s Bárou Hermannovou a Michalu Kvapilovou s Michaelou Kubíčkovou.
Nostalgicky sponzoruji i hokejovou mládež v Kralupech nad
Vltavou, kde hrával můj starší syn. A pak kočky v útulcích.
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V BUDOVÁNÍ INFRASTRUKTURY
SE POMĚŘUJEME
S NEJLEPŠÍMI V OBORU
S JEJICH PRACÍ SE STŘETÁVÁME DENNĚ, AČ SI TO MOŽNÁ PLNĚ NEUVĚDOMUJEME.
SPOLEČNOST VALBEK MÁ TOTIŽ PODÍL NA SPOUSTĚ PROJEKTŮ TUZEMSKÉ
INFRASTRUKTURY. „DÍKY NAŠEMU INOVATIVNÍMU, ZODPOVĚDNÉMU I EKOLOGICKÉMU
PŘÍSTUPU SE NEBOJÍME SE POMĚŘOVAT S NEJLEPŠÍMI V NAŠEM OBORU,“ ŘÍKÁ ŘEDITEL
PRAŽSKÉHO STŘEDISKA FRANTIŠEK HANUŠ.

Co je hlavním oborem vaší společnosti?
Zejména projektování dopravní infrastruktury, kterou se zabýváme už třicet let. Naší doménou jsou zejména silniční, železniční, pozemní a vodohospodářské stavby ve všech stupních
dokumentace, od studie až po realizaci.

a jsme rádi, že můžeme dále podporovat rozvoj mladých talentů ve Spartě.
Co od partnerství očekáváte?
V následném partnerství a v utkáních očekáváme návrat k bojovnosti, vášni, a především fair play. V dnešní době je pro nás

Na které realizace jste nejvíce pyšní?
Jsme pyšní na všechny projekty, které se nám podařilo zrealizovat. Mezi naše nejznámější projekty patří silniční okruh
kolem Prahy a nejdelší, dvoukilometrová estakáda na území
České republiky. Nyní pracujeme na projektech při realizaci
dálnic D1, D11, D3, D35 a D7. Na železnici to je projekt v úseku Brno, Maloměřice – Blansko. V pozemních stavbách je to
spolupráce s developerskými skupinami na bytové výstavbě
v Praze a v jejím okolí.
Které projekty se vám podařilo letos uvést do provozu?
V letošním roce byly zprovozněny naše dvě lávky přes Vltavu,
v Troji a v Lužci nad Vltavou. Dále byl otevřen silniční obchvat
Slaného a obchvat Opavy. Velkou radost máme také z otevření Dětského centra v Choceradech.
Jaké máte plány do budoucna?
Chceme v našem oboru rozvíjet nové technologie a zvýšit
prestiž našeho inženýrství. Chceme také rozvíjet náš tým a být
nadále úspěšní.
Proč jste se rozhodli spojit s hokejovou Spartou?
Naše společnost již dlouhá léta podporuje sport a kulturu. Tak
jako sportovní úspěch Sparty je pro nás důležitý i úspěch našich projektů při jejich realizaci. Spojení se Spartou si vážíme
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důležité se setkávat s našimi partnery na kvalitních sportovních bitvách, které jsou kořením našeho života.
Co byste chtěl vzkázat našim partnerům a fanouškům?
Chtěl bych poděkovat Spartě a partnerům za naši dlouhou spolupráci. Fanouškům a sportovcům bych popřál do následujících
let návrat k běžnému životu. Všichni si určitě přejeme plné stadiony diváků, kteří budou nadšeně povzbuzovat své týmy.
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SPARŤANI BLÍZKO
REKORDU, DAROVALI
KREV I PLAZMU
ZA ČTRNÁCT LET TRVÁNÍ PROJEKTU NEBYLA SPARŤANSKÁ KREV POTŘEBA VÍCE NEŽ V ROCE 2020.
ANI SLOŽITÁ DOBA DÁRCE KRVE NAZASTAVILA A DO ODBĚROVÝCH MÍSTNOSTÍ VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ
NEMOCNICE V PRAZE SI NAŠLO CESTU SKVĚLÝCH 918 DÁRCŮ KRVE, Z TOHO 271 PRVODÁRCŮ, COŽ
JE POČET, KTERÝ SE HODNĚ BLÍŽÍ LOŇSKÉMU REKORDNÍMU ROČNÍKU. BA CO VÍC, V LISTOPADU SE
VE VELKÉM DAROVALA I KREVNÍ REKONVALESCENTNÍ PLAZMA, A TO V POČTU 162 DÁRCŮ.

Od 918 dárců ve Všeobecné fakultní nemocnici vybralo
413 100 ml krve, zároveň také 918 jednotek plazmy a 918
transfúzních jednotek erymasy (červené krvinky). „Jsem
nadšená z toho, že v této těžké době plné různých opatření
projekt Sparťanská krev opět skvěle zafungoval. Oproti říjnu pozorujeme velký nárůst dárců, za což musíme všem lidem ochotným darovat krev a plazmu moc poděkovat,“ říká
vrchní sestra z transfúzního oddělení VFN Ilona Drdová.
„Jsem ráda zejména za to, že si k nám i díky Spartě nachází
cestu čím dál více prvodárců. To je jeden z hlavních cílů akce –
motivovat nové zájemce o dárcovství,“ uvádí vrchní sestra.
Všichni dárci sparťanské krve obdrželi dárky od partnerů
klubu – společností Alavis, Penco, Bauer, Stiga a Gastrofresh. Poslední jmenovaná firma navíc přivezla zdravotníkům
před Vánoci dárkové koše plné zdravého ovoce.
K darování krve se letos ve velké mí ře přidali také florbalisté a florbalistky Sparty, sparťanští futsalisté a parahokejisté, zástupci Oktagon MMA a trenéři sparťanské mládeže.
Krev darovala také generální manažerka Barbora Snopková
Haberová, sportovní ředitel Petr Ton, sportovní manažer Jaroslav Hlinka a další členové z managementu a marketingového a PR oddělení našeho klubu.

26

„Sparťanská krev je nejstarší klubov ý projekt a udělali
jsme vše pro to, aby mohl dál pokračovat i v této nelehké době,“ říká generální manažerka Barbora Snopková
Haberová. „Moc mě těší, že jsme alespoň malou měrou
přispěli k tomu, aby do odběrov ých místností přišlo více
dárců,“ dodává.
Darování se letos zúčastnili také hráči A-týmu – krev darovali Lukáš Pech, Honza Košťálek a Lukáš Rousek. Po
nákazou nemocí COVID-19 navíc darovali cennou rekonvalescentní plazmu Roman Horák, David Tomášek, Matúš
Sukeľ a Tomáš Dvořák. „Je to skvělý pocit, když víte, že
jste mohli někomu nemocnému pomoci. Nebolí to, nic to
člověka nestojí. Každému to můžu doporučit,“ uvedl urostlý obránce Dvořák.
„Sparťané nám pomohli zpropagovat i toto darování, za
což jim patří dík. V listopadu k odběru došlo skvělých 162
dárců rekonvalescentní plazmy, z jejichž odběrů získáme
486 jednotek pro potřebné pacienty. Zároveň dorazilo
i 297 dárců krevních destiček, což je také vynikající číslo,“ říká Drdová, která kromě sportovců ocenila i kolegy ze
Všeobecné fakultní nemocnice Praha. „Věřím, že se příští
rok sejdeme ještě v hojnějším počtu, a to už popatnácté,“
vyhlíží rok 2021.
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