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Vážení partneři, věrní fanoušci, hrdí sparťani,
první polovina našeho letošního tažení je za námi. A byla úspěšná! Po sedmi letech na Spartu vracíme Prezidentský pohár. Bez vás a vaší podpory
bychom to ale nezvládli. Nikdy.
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Nyní vás potřebujeme ještě víc. Hranice mezi euforií a zklamáním je totiž v play off neuvěřitelně tenká. Pojďte do toho s námi a pomozte nám
vybojovat titul.
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Generální ředitel Billa ČR, pan Jaroslaw Szczypka,
i vloni aktivně podpořil Sbírku potravin.

GENERÁLNÍ PARTNER
NEZAHÁLÍ A POMÁHÁ,
KDE JE TŘEBA
NÁŠ GENERÁLNÍ PARTNER BILLA ČESKÁ REPUBLIKA SE DLOUHODOBĚ PODÍLÍ NA AKTIVITÁCH
PROSPĚŠNÝCH SPOLEČNOSTI A PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM ŽIJEME. KAŽDOROČNĚ JE ČINNÝ TAKÉ
V PROJEKTU SPARŤANSKÁ KREV, KTERÉHO SE MINULÝ ROK BOHUŽEL NEMOHL KVŮLI PANDEMII
KORONAVIRU AKTIVNĚ ZÚČASTNIT. AČ SE V BILLE ODBĚRY NEKONALY, NÁŠ PARTNER NEZAHÁLEL
A CESTU, JAK BÝT PROSPĚŠNÝ, SI NAŠEL.
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Už od začátku koronavirové nákazy a prvního nouzového
stavu v únoru loňského roku BILLA podpořila desítky pracovníků v prvních liniích. V rámci iniciativy Pomoc nemocnicím
BILLA darovala ovoce bohaté na vitamin C nejen pražským
nemocnicím, ale například i vysoce exponované nemocnici
v Mariánských Lázních nebo nemocnici v Uherském Hradišti. Jen za minulý rok obchodní řetězec rozdal celkem 17 tun
ovoce a ve svých aktivitách neustává ani letos. Od začátku
letošního roku má na kontě dárcovství Thomayerově nemocnici v Praze, nemocnicím v Teplicích, ve Zlíně, Českých Budějovicích nebo v Brně.

mu použití. Jde o alternativu k sáčkům mikrotenovým, jejichž
roční spotřeba jen v prodejnách BILLA totiž činí přibližně 200
milionů kusů.

BILLA se také každoročně aktivně zapojuje do celonárodní
Sbírky potravin. Jde o další charitativní projekt, na kterém
řetězec, už z podstaty svého podnikání, participuje. Koronavirová epidemie způsobila výrazný nárůst počtu lidí, kteří se
ocitli v tíživé životní situaci. Cílem Sbírky potravin je pomoc
domácnostem a rodinám v ekonomické krizi, azylovým domům, samoživitelkám a samoživitelům a dalším znevýhodněným skupinám. Loňský rok byl i přes různá omezení historicky nejúspěšnějším ročníkem. Vybralo se celkem 440 tun
zboží pro potřebné. Jen v supermarketech BILLA se podařilo
vybrat téměř 40 000 kg potravin a drogistického zboží. Lidé
mohli přispívat celkem na 52 prodejnách BILLA napříč Českou republikou. Jen pro představu, vybrané množství potravin v supermarketech BILLA vydá na přípravu 79 000 porcí
jídla.

Od roku 2017 BILLA aktivně obnovuje ovocné sady a listnaté
aleje, pomáhá tak chránit genofond mizejících starých ovocných odrůd. Za minulý rok BILLA dokončila a předala dvě
aleje, v Kolíně a v Říčanech u Prahy. Výsadby ovocných stromů a revitalizace starých alejí podporuje i nadále, jednání
s dalšími městy již probíhají.

Na energeticky úsporná opatření se BILLA soustředí v rámci
rekonstrukcí ve všech prodejnách, v centrále i v logistických
prostorách. Daří se jí snižovat spotřebu elektrické energie
v prodejní síti, která je dnes v přepočtu na metr čtvereční
prodejní plochy ve srovnání s rokem 2012 o 44 % nižší. Na
centrále v Modleticích je naplánována stavba fotovoltaické
elektrárny, projekt v celkové hodnotě za 30 milionů korun.

Na konci minulého roku BILLA uzavřela partnerství s Národní
sítí záchranných stanic a zavázala se k finanční podpoře projektu Zvíře v nouzi.

Tím ale výčet prospěšných aktivit našeho partnera nekončí. BILLA totiž dlouhodobě investuje do projektů na obnovu
a ochranu přírody, zaměřuje se na úsporu energie v obchodech a v centrále a velmi intenzivně rozvíjí strategii druhotného využívání recyklovatelných materiálů.
Z hlediska druhotného využívání surovin se společnost BILLA
loni zaměřila na úpravu portfolia nákupních tašek. Přestala
nabízet tašky papírové, které se ukázaly jako méně ekologické, a místo nich zavedla šetrnější tašky z recyklovaného
plastu. V průběhu roku přidala do nabídky také polyesterovou tašku vyrobenou z plastu vyloveného z Pacifiku. Z 15 tun
získaného plastu vyrobila na 400 000 kusů tašek. Dále snížila gramáže plastových lahví privátních značek BILLA, odstranila plastové fólie na salátových okurkách pod značkou
Česká farma a ukončila prodej plastových talířů. Tak ušetřila
dalších 13,9 tun plastu. BILLA také zavedla novinku – sáčky
na ovoce a zeleninu z recyklovaného plastu k opakované-
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NADAČNÍ FOND HC SPARTA
PRAHA DÁL POMÁHÁ
POTŘEBNÝM
VŠICHNI FANOUŠCI ZNAJÍ PROJEKTY SPARTA VZDÁVÁ HOLD ČI SPARŤANSKÁ KREV.
NÁŠ KLUB SE ALE SNAŽÍ POMÁHAT I DALŠÍM ZPŮSOBEM – PROSTŘEDNICTVÍM SVÉHO
NADAČNÍHO FONDU! AČ JE DLOUHODOBÝM CÍLEM PRIMÁRNĚ KOMPLEXNÍ PODPORA
SPARŤANSKÉ MLÁDEŽE, UŽ DRUHÝM ROKEM POMÁHÁME TAKÉ ONKOLOGICKÝM
PACIENTŮM A V DĚTSKÝCH DOMOVECH.

Protože jsme sportovní klub, snažíme se u podporovaných
projektů najít sportovní přesah. Několik úspěšných dobročinných projektů se nám už podařilo uskutečnit, a to i díky
podpoře našich dlouhodobých partnerů. Věříme, že se nám
v budoucnu podaří spojit i s dalšími partnery a budeme dál
společně pomáhat tam, kde to má smysl.
Čistička vzduchu Daikin pro Štěpána
V minulém roce se nám podařila navázat spolupráce s dětskou onkologií v Motole. Dokud to bylo možné, navštěvovali
pacienty nejen hráči, ale také generální manažerka Barbora
Snopková Haberová či maskot Sparťák. Malými dárky jsme se
snažili dětem ulevit od stresu a zrychlit pomalu plynoucí čas
na nemocničním lůžku. Kvůli pandemii je ale kontakt s nemocnými dětmi omezený. Rozhodli jsme se proto pomoci sedmnáctiletému Štěpánovi, velkému sportovci, který musel kvůli
těžké nemoci skončit s milovaným fotbalem. Spolu s Gold
partnerem Sparty, společností Daikin, jsme mu věnovali speciální čističku vzduchu.
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Oblečení od Kappy pro pět dětských domovů
Společnost All Sport od této sezony dodává tréninkové oblečení značky Kappa pro celou Spartu. Po domluvě s nadací
Srdce na dlani jsme značkové oblečení věnovali do pěti dětských domovů v Litoměřicích, Tisé, Černé Vodě, ve Zruči nad
Sázavou a v Krásné Lípě, kde děti navštívil dokonce brankář
Alexander Salák spolu s maskotem Sparťákem. Věříme, že
nové sportovní oblečení bude motivovat děti k fyzickým aktivitám.
Billa podpořila hráče ze sociálně slabších rodin
Náš generální partner je jeden z největších přispěvovatelů
do Nadačního fondu HC Sparta Praha. Za celou dobu spolupráce se finanční podpora vyšplhala na částku 1.500.000
korun! I letos Billa přispěla částkou 350.000 korun na podporu hráčů ze sociálně slabších rodin. Díky tomu budou moct
všichni hráči vyrazit spolu s ostatními na letní soustředění
a další akce, na které v některých rodinných rozpočtech nezbývají peníze.
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SOUSEDSTVÍ O2 ARENY
ZDOBÍ ŘADA NOVINEK
kavárnu. „Stages Hotel Prague má výjimečně řešený kruhový půdorys. Architekti jsou Petr Kolář a Aleš Lapka ze studia ADR,“ vysvětluje Schaffer. Současně s budováním hotelu
probíhá také přeměna stávající silnice právě mezi O2 arenou
a hotelem do pěší zóny, která bude dokončena ve stejnou
dobu jako hotel.
Ale ani O2 arena neleží momentálně ladem. Na konci minulého roku byla dokončena renovace skyboxů, stejně jako renovace velké části podlah a stěn na klubovém patře. Velkou

investicí byla také proměna bývalého obchodního prstence,
nově Meeting Hub, v prvním patře O2 areny. Na celkové ploše 4.400 m2 vzniklo osmnáct sálů s denním světlem, které lze
pronajmout k nejrůznějším účelům. Ať už na hodinové pronájmy, jednorázovou kancelář, krátkodobý showroom nebo
soukromý lounge před kulturní či sportovní akcí konanou v O2
areně nebo O2 universu. Meeting Hub může být skvělou volbou i pro fanoušky hokejové Sparty, kteří ho mohou mimo jiné
využít k oslavě narozenin v bezprostřední blízkosti svého klubu, a to včetně dodání našich cateringových služeb.

V OKOLÍ O2 ARENY JE V POSLEDNÍ DOBĚ POŘÁDNĚ RUŠNO. NA KONCI ROKU 2019 ZDE
VYROSTLO O2 UNIVERSUM, NEJVĚTŠÍ KONGRESOVÉ A MULTIFUNKČNÍ CENTRUM V ČESKÉ
REPUBLICE. NEZŮSTANE ALE POUZE U NĚJ!
„Komplex O2 Universa, bez samotné O2 areny, obsahuje několik desítek sálů různých velikostí od 50 až po 5000 účastníků,“ upřesňuje generální ředitel společnosti Bestsport Robert Schaffer. Všechny prostory slouží jako moderní centrum
pro organizování kongresů, večírků, korporátních akcí nebo
menších koncertů. Rozkládá se na čtyřech podlažích, přímo
navazuje na O2 arenu, ale akce v těchto prostorách mohou
probíhat zcela nezávisle na jejím programu.

8

Už při výstavbě centra O2 universa bylo jasné, že se k dvojici
multifunkčních budov O2 universa a O2 areny velmi rychle
přidá i velký hotel. Jeho stavba začala v druhé polovině roku
2019, zdárně pokračuje a hotel bude dokončen v posledním
čtvrtletí tohoto roku. Ponese název Stages Hotel Prague
a doplní komplexnost nabízených služeb hlavně pro O2 arenu a O2 universum. Celkem nabídne 300 pokojů včetně 27
suites, 6 konferenčních místností, stylovou restauraci, bar či
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your fuel

Jak došlo ke složení společnosti?
Založil ji můj tatínek Mojmír Ranný spolu s Jiřím Sedláčkem.
Tatínek byl vždycky koumák, už před rokem 1968 pracoval
v Rakoně jako šéf vývoje na vývoji detergentů a stál za vznikem přípravku na nádobí Jar. Pojmenování tohoto saponátu
vzniklo spojením počátečních písmen příjmení tehdejšího
ředitele Rakony Janečka a právě příjmení Ranný.
Co následovalo?
Později otec začal pracovat na Vysoké škole chemicko-technologické, kde se potkali s Jiřím Sedláčkem na výzkumu
biologicky aktivních látek ve výživě pacientů a potažmo lidí
s vyššími nároky na výživu. A do této skupiny lidí můžeme
právem zařadit i sportovce. U nich se vše točí kolem tréninku a samozřejmě i kolem správné výživy. Můj táta nebyl jen
skvělý vědec, který své profesi obětoval spoustu času, ale
i vášnivý sportovec. S mojí maminkou byli až do vysokého
věku aktivními členy tenisového klubu a i v 77 letech byl
schopný mě na kole doslova uhnat. Práce ho neskutečně
bavila a všechno, co kdy vymyslel, zkoušel nejen na lidech
kolem sebe, ale samozřejmě i na sobě.

PRODUKTY VYVÍJÍME
TAKÉ S HOKEJISTY
SPARTY
ČESKÁ SPOLEČNOST PENCO, VYRÁBĚJÍCÍ DOPLŇKY STRAVY PRO SPORTOVCE, SE STALA V SEZONĚ
2020/2021 NOVÝM PARTNEREM HC SPARTA PRAHA. LETOS SLAVÍ SVÉ 30. NAROZENINY A JE TAK
JEDNOU Z NEJSTARŠÍCH FIREM VE SVÉM OBORU V ČESKÉ REPUBLICE. JEJÍMI ZAKLADATELI BYLI
V ROCE 1991 ING. JIŘÍ SEDLÁČEK A DOC. MOJMÍR RANNÝ, OTEC SOUČASNÉ SPOLUMAJITELKY
VERONIKY READE, KTERÁ VYPRÁVÍ NEJEN O HISTORII, ALE TAKÉ VIZI SPOLEČNOSTI PENCO.
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Jak velký tým za společností Penco stojí nyní?
Náš tým není moc velký. Po smrti mého otce zůstal ve vedení
firmy pan inženýr Jiří Sedláček, který je machr přes technologie a výběr surovin. Inženýrka Dana Petříková je zde guru
přes vývoj a technickou kontrolu a já vedení doplňuji v rámci
obchodu a propagace. Hodně našich zaměstnanců je s námi
již přes dvacet let. V posledních pár letech se nám podařilo
se rozrůst o pár nových mladých lidí a externích spolupracovníků. Jako jedna z mála firem s doplňky stravy v České
republice si Penco stále drží své vlastní vývojové středisko
a výrobu.
Jaké jsou výhody vlastního střediska?
Jsme schopni pružně reagovat na podněty našich spolupracujících sportovců. Naposledy jsme takhle reagovali po uvedení AC HYDRATION TABS na trh, kdy mnoha sportovcům
připadala chuť moc sladká, a tak jsme během chvíle přišli
i s tabletami, kde byl snížený obsah stévie. Prostě se snažíme být se všemi sportovci v kontaktu a vymýšlet i produkty,
které jim na trhu chybí. Hokejisté Sparty v tomto ohledu nejsou výjimkou.
Co vás odlišuje od konkurence?
Oproti devadesátým letům, kdy jsme zažívali náš boom, protože jsme kromě pár značek z dovozu neměli téměř žádnou
konkurenci, je nyní doba velmi odlišná. Výživových značek je
na trhu mnohem víc, ale my stále držíme velmi vysokou kva-

litu za příznivou cenu. A abychom se právě v té konkurenci
neztratili, dbáme na osobní přístup ke každému sportovci.
Proč je tak důležité, aby sportovci všech výkonnostních kategorií používali doplňky stravy?
I té nejnižší výkonnostní kategorii sportovců, tedy všem, kdo
stráví sportovní aktivitou při nižší až střední intenzitě minimálně 60 minut, doporučujeme neopomíjet správnou hydrataci. Pitný režim neřešit jen samotnou vodou nebo čajem,
ale vhodným nápojem s vyšším obsahem minerálů – iontovým nápojem. Po určité době i hobby sportovec ocení, že
se zlepší výkon a únava se dostaví později. Pro střední výkonnostní kategorii, a hlavně seniorní sportovce nad 45 let
bych doporučila přidat i komplexní regenerační nápoj. Tam
ctíme pravidlo správného načasování užití nápoje, tedy do
15–30 minut po sportovní aktivitě. V tu dobu je vyčerpaný
organismus připravený na doplnění všech důležitých látek
ke správné regeneraci tedy na doplnění glykogenu, naštěpených bílkovin, vitaminů, minerálů a tekutin. Sportovci na
vyšších úrovních, kteří se účastní soutěží a závodů, nebo
profesionální sportovci musí zařazovat sportovní výživu v daleko širším pojetí. Nejenom správný výběr podle individuálních potřeb sportovce, ale i správné načasování hraje velkou
roli v následném výkonu.
Už jste zmiňovala, že velmi pružně reagujete na potřeby
sportovců a trhu. Můžete nám tedy říct, co se vám v poslední době podařilo dostat na trh?
Poslední rok byl těžký, přesto se nám podařilo vyvinout několik nových a podle ohlasů skvělých doplňků stravy. Jedním z nich jsou právě AC HYDRATION TABS, které pomáhají
sportovcům s udržením dostatečné hydratace buď při intenzivních trénincích, nebo při vyšších letních teplotách. Poměr
obsažených minerálů odpovídá složení potu, výrobek neobsahuje žádné cukry.
Napadají vás nějaké další produkty?
Také jsme vyvinuli unikátní multivitaminový doplněk stravy
VITAMIN C+, který je doplněný o vitamin D3 a zinek. Tato
kombinace podle posledních studií nejlépe pomáhá posílit
imunitu. Jeho vývoj byl reakcí na loňskou pandemii a potřebu zvýšit dávky právě vitaminů a minerálů, které jsou potřeba pro imunitu nejen sportovců. V neposlední řadě jsme
doslova před pár týdny přišli s novým doplňkem stravy, samotným VITAMINEM D, který je na rozdíl od konkurenčních
výrobků ve formě velmi drobných cucacích pastilek s příchutí
pomeranče, které se rozpustí na jazyku. Samozřejmě máme
i další novinky, jako je třeba VERIVITAL, který je určený spíš
pro potřeby žen, aby měly zdravé vlasy, nehty a pleť.
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EXTRALIGOVÝ HOKEJOVÝ KLUB SE NEMŮŽE OBEJÍT BEZ KVALITNÍ A DOBŘE ZABEZPEČENÉ IT
INFRASTRUKTURY. „PRO HC SPARTA PRAHA ZAJIŠŤUJEME NAPŘÍKLAD SPOLEHLIVÝ PROVOZ
E-MAILŮ, EKONOMICKÉHO SYSTÉMU A DALŠÍCH APLIKACÍ, STEJNĚ JAKO OCHRANU SÍTĚ
A CITLIVÝCH DAT O HRÁČÍCH,“ ŘÍKÁ ALEŠ RŮŽIČKA, OBCHODNÍ ŘEDITEL SPOLEČNOSTI ARIT,
KTERÁ JE JIŽ SEDMÝM ROKEM PARTNEREM KLUBU.

Čím se vaše firma zabývá?
Jsme IT firma, která svým zákazníkům plánuje, dodává, instaluje a nakonec v mnoha případech i kompletně spravuje
IT infrastrukturu nezbytnou pro jejich provoz a podnikání.
Navrhujeme sítě, dodáváme potřebný hardware a software
a zajišťujeme nepřetržitý a bezpečný provoz podnikových
systémů, e-mailů i dalších aplikací. Zakládáme si na profesionalitě a naše práce je pro nás vášní – IT nás prostě baví.

SPARTU NEZASTAVÍ
ANI KYBERÚTOKY
12

Od roku 2014 spravujete IT klubu HC Sparta Praha, co
všechno to obnáší?
Pracovat pro Spartu je pro nás velká čest – už proto, že je
v naší firmě hodně sportovců a hokejové Spartě samozřejmě fandíme. Naším hlavním úkolem je zajištění dostupnosti
všech klíčových služeb, jako je provoz e-mailu a ekonomického systému klubu, aplikací na obsluhu domovské hokejové haly Sparty (chlazení ledu, osvětlení, klimatizace atd.)
a online systému na prodej a ověřování vstupenek. Současně ale musíme zajistit i dokonalé zabezpečení nejcennějších
dat klubu, kterými jsou samozřejmě údaje o hráčích, především jejich výkonnostní tabulky a lékařské záznamy. Vedle
zásadní ekonomické hodnoty těchto informací pro budoucnost klubu je nutné s těmito vysoce citlivými daty nakládat
i s ohledem na předpisy na ochranu osobních údajů.
Stále slyšíme o různých hrozbách na internetu – týkají se
i hokejového klubu?
Rozhodně ano. Kyberhrozby jako phishing, škodlivý software
neboli malware a dnes nejčastěji vyděračský ransomware

útočí na organizace všech velikostí a ze všech oborů. Jistě
jste zaznamenali například útoky na české nemocnice, ale
mnohem častějším cílem úspěšných útoků jsou firmy, které
podcení svoje zabezpečení a pak přijdou o důležitá data.
Právě proto jsme už před více než rokem provedli opatření,
která síť a klubová data maximálně zabezpečila.
Prozradíte nám, jaká opatření?
Jako partneři společnosti Sophos, která je špičkovým světovým dodavatelem řešení na zabezpečení IT, jsme vybrali
a nasadili bezpečnostní produkty od této firmy, které spolehlivě ochrání veškerou IT infrastrukturu hokejové Sparty,
včetně notebooků všech zaměstnanců i hráčů. A protože
se dnes pracuje hlavně na dálku, zajistili jsme také bezpečný vzdálený přístup k síti a ke všem potřebným datům
klubu po internetu.
Jak se bezpečnost IT týká přímo hráčů a zaměstnanců klubu?
Software Sophos, který mají ve svých noteboocích, spolehlivě chrání jejich zařízení před škodlivým softwarem
i nebezpečnými internetovými stránkami a zajistí, že ani
při ztrátě nebo odcizení těchto zařízení se nikdo nedostane k citlivým datům. Hardwarová zařízení Sophos, která
pro hokejovou Spartu provozujeme a spravujeme, jsou
vybavena nejnovějšími technologiemi strojového učení
a umělé inteligence a slouží k ochraně celé sítě i k bezpečnému vzdálenému připojení. Zaměstnanci mohou díky
tomu pracovat odkudkoli a například jim také chodí do
schránek méně spamu.
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BEZ DLOUHODOBÉ VIZE
A TVRDÉ PRÁCE
JE ÚSPĚCH JEN NÁHODA
„VŽDY BUĎME K HRÁČŮM FÉROVÍ, POMÁHEJME JIM RŮST A DOSÁHNOUT ÚSPĚCHŮ IDEÁLNĚ
V NHL. PAK SE VŽDY VRÁTÍ A POMŮŽOU ZASE ONI NÁM A DALŠÍM GENERACÍM SPARŤANŮ,“
VYSVĚTLUJE MAJITEL KLUBU KAREL PRAŽÁK, KTERÝ SE HOKEJI A SPORTU VĚNUJE UŽ OD
DĚTSTVÍ. JAKO MALÝ SE NA SÍDLIŠTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PROHÁNĚL ZA PUKEM SPOLU
S KLUBOVÝM REKORDMANEM ROMANEM HORÁKEM STARŠÍM. TEN DOKÁZAL V PRŮBĚHU
JEDINÉ SEZONY NASBÍRAT DOSUD NEPŘEKONANÝCH 73 KANADSKÝCH BODŮ.
Už po předposledním kole jsme mohli slavit Prezidentský pohár. Co pro vás první trofej po vstupu do Sparty znamená?
Z prvního místa mám, stejně jako všichni sparťani, obrovskou
radost. Jsem na tým hrdý. Ukázal, že nic nevypustí a bojuje
do konce. Vrchol sezony i její následné hodnocení nás ale
teprve čekají. Musíme se porvat o mistrovský titul. A v play
off je hranice mezi úspěchem a neúspěchem proklatě tenká.
S tím jste do klubu vstupoval? S chutí rvát se o trofeje?
To byla rozhodně jedna z klíčových motivací. Celý život sportuju, o něco usiluju a chuť bojovat o vítězství mám v krvi. Při
vstupu do sportovního prostředí to nutně potřebujete. Nemůžete se na sport dívat jako na investici nebo výnosný byznys, takhle to u nás nefunguje. Sport se u nás sám neuživí,
je podfinancovaný. Bez ohledu na to, jestli jde o vesnický
fotbal, extraligový hokej, nebo třeba lyžování, je závislý na
sponzorech, rodinách sportovců a času, energii a financích
nadšenců, kteří se okolo něj pohybují. Podívejte se třeba na
Ester Ledeckou – naprostý úkaz a globální fenomén. Svět by
se o ní ale nikdy nedozvěděl, kdyby jí její rodina nevytvořila
zázemí a podmínky. Ten potenciál by zůstal nevyužitý. Trofeje jsou ale až odměnou. Dostanete se k nim jen díky tvrdé
práci a jasné vizi.
Co si pod pojmem vize představit? Poměrně dost se toho
pod něj schová…
Cesta ke každoročnímu boji o titul vede jen přes zdravý klub
a silný tým. Tyhle dvě věci nemůžete nikdy oddělit. Tou vizí,
na které se shodlo celé vedení Sparty, je práce s mládeží
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a co možná nejférovější chování k hráčům. Jen tak vytvoříte
opravdu funkční tým. V kombinaci s úctou ke klubovým legendám to navíc vede k naprosto ideální situaci, kdy skládáte kádr z mladých nadějných odchovanců a zkušených borců, kteří se vrací potom, co nasbírají zkušenosti a úspěchy
v NHL a dalších zahraničních ligách. Na ledě odvedou skvělý
výkon a mladým předají zkušenosti, které jim pomůžou růst.
Chceme, aby hráči, jako je třeba Lukáš Rousek, uspěli v NHL,
dělali nám reklamu a pak se vrátili a pomohli klubu i spoluhráčům. To je vize dominantní a zdravé Sparty.
Takže důraz na výchovu vlastních hráčů.
Přesně tak. V klubu působí na 250 mladých hráčů. To je
ohromné množství talentu, které musíme rozvíjet. Když z kluků vychováme skvělé hokejisty a osobnosti, vždy se nám
to vyplatí. Takoví borci se budou vracet. Se stejným cílem
jsme vstoupili také do klubu v Letňanech. Nemá samozřejmě
takové jméno, nebojuje v nejvyšších soutěžích, ale akademii
má skvělou. Tahle spolupráce se vyplatí Spartě, Letňanům
i celému českému hokeji. Podívejte se na fotbalovou i hokejovou akademii Redbullu.
Do klubu s vámi přišlo úplně nové vedení. Podle čeho jste
vybíral jeho členy?
Klub jsme nepřebírali v nejlepší kondici. Bylo jasné, že potřebuje zásadní změnu. Žádné kosmetické úpravy. S Bárou jsme
se na jejím nástupu na pozici generální ředitelky dohodli velmi rychle. Hokejové prostředí výborně zná, je zvyklá řídit lidi
a má chuť vyhrávat.
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Společně jsme pak oslovili Petra a následně i Jardu. Oba toho
udělali pro klub strašně moc, jsou to legendy a hokeji rozumějí. A za ty dva roky se vžili i do svých manažerských rolí.
Snadným rozhodnutím nebylo ukončení spolupráce s Uwe
Kruppem. Nebyli jsme někde na dně tabulky, nebojovali jsme
o záchranu. Vedení ale správně vycítilo, že je to nejlepší cesta. Sázka na dva tak zkušené trenéry se bezesporu vyplatila.
Josefa Jandače si k sobě vybral sám Miloš Hořava. Jejich znalosti a zápal pro hokej jsou fantastické. Každý je trochu jiný,
ale skvěle se doplňují.
Zapojujete se do vedení klubu, nebo Spartu jen sledujete
zpovzdálí?
Jen sledovat dění nestačí. Samozřejmě Spartě věnuju spoustu času a energie. Snažím se pomáhat například s hledáním
partnerů a sponzorů pro klub, chodím se dívat na zápasy,
občas i na tréninky. Hokej mě baví. Bára a zbytek vedení se
mnou samozřejmě probírají spoustu věcí. Rád jim řeknu svůj
názor. Manažerská rozhodnutí jsou ale na nich. Občas zajdu
i do kabiny, pobavit se s hráči nejen o hokeji. Vždycky ale
v dobrém, nejsem tu od toho, abych je peskoval za to, když
udělají na ledě minelu. Od toho mají trenéry. (smích)

Které jsou vaše nejemotivnější zážitky na Spartě?
Začnu spíš tím negativním, toho je totiž výrazně míň. Špatně nesu primárně zranění hráčů. A klasicky se rozčílím, když
se mi nelíbí nějaké nesprávné rozhodnutí rozhodčích. Občas
mou nelibost v prázdné hale možná i slyší. (smích)
A na ten nejlepší si počkám. Všichni ve Spartě chceme titul.
Těch super zážitků mám ale s klubem spojených opravdu
hodně. Těší mě, že máme skvělé fanoušky, pro které je Sparta na prvním místě. A nejen na ledě. Podívejte se, jak jsou
aktivní při charitativních akcích. Letos nemohli na stadion, ale
pomohli překonat rekordní částku, která se vybrala v rámci
Holdu. I během pandemie darovali stovky litrů krve. Jasně
ukazují, že Sparta je daleko víc než hokej.

brát a případnou unáhlenou kritiku vyvrátit výsledky. Ta
netrpělivost je totiž dána láskou ke Spartě. Díky té Spartu
podporují, i když nemůžou na stadion, nabízejí klubu, aby
jim nevracel peníze za nevyužité permanentky, a zapojují
se do charitativních akcí. Tohle pouto je pro klub klíčové.
V dnešní době ještě víc.
Prázdná hala nám samozřejmě dává na frak. V aréně je hrozné ticho, kluby ekonomicky trpí a fandové přichází o zážitky,
na které by v běžné situaci vzpomínali roky. Tady ale musíme poděkovat sponzorům a partnerům. Spartu, a věřím, že
i ostatní sportovní kluby, v téhle těžké době podrželi. Potvr-

dilo se, že se jedná o opravdu dlouhodobou a pevnou spolupráci. To je pro klub i celý sport strašně důležité.
Epidemie ovlivnila i fungování celé extraligové soutěže. Jak
se díváte na budoucnost nejvyšší hokejové ligy? Sestupovat, nesestupovat? Zužovat, nezužovat?
Mám sportovního ducha a jsem soutěživý. Z dlouhodobého
pohledu tak musím fandit sestupové variantě. Týmy se celou
sezonu o něco perou, o něco bojují. Ti, kteří vypadnou z boje
o titul, by tak logicky měli bojovat o záchranu. A počet klubů
v extralize? Ten by měl podle mě reflektovat realitu. Hrát by
měla mužstva, která na to mají sportovně i ekonomicky.

První projekt, který na Spartě proběhl po našem příchodu, byla
Sparťanská pětka. Pro Dominika se mezi sparťany vybralo dost
peněz na nový vozíček během jediné akce. Tohle je věc, kterou
musíme dál rozvíjet a musíme motivovat ostatní. Ohromnou radost mám taky ze změny nálady v týmu. V celém klubu panuje
pohoda. Odchovanci mají opět chuť se vracet, trénují s námi
borci z NHL. Zlepšilo se zázemí, více se dbá na regeneraci,
kondiční přípravu. To je jasný důkaz, že vedení klubu nastavilo
kormidlo správným směrem.
Vraťme se zpátky na led. Jak jste vnímal první dvě sezony po svém vstupu do klubu? A co
očekáváte od play off?
Je to velká jízda. Po minulé základní části jsem
se strašně těšil na play off, na vyprodanou O2
arenu, bitvu s Kometou… Covid nám v tom ale
zabránil. Žádný boj o titul a de facto celou následující sezonu prázdná hala. Takový scénář
nevymyslí ani v Hollywoodu.

Majitel Sparty Karel Pražák (druhý zleva)
v obětí s Romanem Horákem starším
Klub se začlenil do vaší skupiny Kaprain. Co tento vztah
dává klubu a co naopak Kaprainu?
V tuto chvíli je asi ještě poměrně brzo na nějaké pořádné hodnocení. Je ale jasné, že klub získal stabilní a silné zázemí. To pomohlo hlavně v začátcích. Dlouhodobě budeme rozhodně těžit
z již zmíněné spolupráce mezi Spartou a Letňany. Kaprain pak
získal jednu z nejtradičnějších a nejuznávanějších značek v republice. A s tím spojenou zodpovědnost, hrdost, ale třeba i daleko větší zájem médií, na který si musím postupně zvykat. (smích)
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Obě sezony jsem ale viděl tým, který se rval
a chtěl vyhrávat. Tak to má být. Jasně, je to hokej, nemůžete jen vyhrávat, můžete mít horší
období, ale musíte se s tím porvat. Od play off
si slibuju vlastně to samé. Věřím, že kluci udělají pro titul maximum a na ledě nechají všechno. Pak můžeme slavit. Na to všichni sparťané
čekají tak dlouho a za podporu, kterou klubu dávají, si to bezesporu zaslouží. Obzvlášť v téhle nešťastné době.
Nepřímo jste nakousl velmi zajímavé téma. Jak může fungovat klub bez fanoušků v hale?
V první řadě musím před fanoušky smeknout. Jsou opravdu fantastičtí a na úspěch mají ohromný vliv. Občas jsou
samozřejmě, stejně jako všichni zapálení fandové po celém světě, trochu netrpěliví. Vedení klubu i trenéři to musí

SPORT MĚ NAUČIL
POKOŘE I DISCIPLÍNĚ
Rád hraju hokej a fotbal. Dřív jsem dělal taky thaiský box. Sport mi do života dal a stále dává
hrozně moc. Je to pro mě odreagování. Získáte v něm soutěživost a hlad po vítězství, ale
zároveň se naučíte prohrávat. Taky být disciplinovaný, houževnatý a mít pokoru. Naučíte se
pohybovat v kolektivu. Snažíte se totiž vyniknout nad ostatní a zároveň fungovat jako týmový
hráč. Komunikujete s různými lidmi. Každý je jiný, ale při sportu musíme najít společnou řeč.
Sport je v tomhle hrozně podobný byznysu.
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SPOLEČNOST PROCERAM JE DRUHÝM ROKEM GOLD PARTNEREM HC SPARTA PRAHA.
„ZŮSTÁVÁME TAM, KDE NÁS TO BAVÍ. PARTYBOX JE SKVĚLÝM MÍSTEM PRO SETKÁNÍ S NAŠIMI
OBCHODNÍMI PARTNERY,“ ŘÍKÁ MICHAL ŠŤASTNÝ, VÝKONNÝ ŘEDITEL SPOLEČNOSTI.

Čím se zabývá váš výrobní závod TechnoArt?
Vyrábíme atypické, ale i typizované produkty z keramických
dlažeb, skleněných desek či technického kamene. Výrobní
závod TechnoArt se nachází v obci Všeruby v okresu Plzeň-sever. Celý areál se skládá ze čtyř výrobních hal o celkové
rozloze přes 1 950 m2.

Z jakých druhů materiálů všechny tyto produkty vyrábíte?
V našem sortimentu máme velkoformátové materiály v síle
střepu 6 mm, slinuté velkoformátové materiály v síle střepu 12
mm a 20 mm, dále umělý kámen a skleněné desky.

Historie TechnoArtu sahá až do roku 2002, kdy jsme ještě
pod značkou A-Keramika / W.A.W. spol. s r.o. začali jako jedni
z prvních průkopníků s úpravami keramických dlažeb. Postupem času jsme rozšiřovali výrobní areál až na dnešní stav
čtyř výrobních hal.
Sledujeme novinky v oboru zpracování přírodního kamene
a každý rok koupíme minimálně jeden z nejmodernějších
strojů. Tyto stroje následně testujeme a upravujeme pro obor
slinutých dlažeb. K opracování a úpravám obkladů, dlažeb či
skleněných desek využíváme nejrůznějších moderních technologií a strojů, ať už se jedná o vodní paprsek, rozmítací pily,
lešticí frézy, diamantové pily, řezačky, nebo stroje pro pískování, pokovení nejrůznějších materiálů či zařízení pro potisk
slinuté dlažby, i velkoformátové. Soustředíme se na výrobu
s individuálním přístupem ke každému zákazníkovi.

NEPRODÁVÁME
JEN DLAŽDIČKY
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Jaký sortiment jste schopni vašim klientům nabídnout?
To je velice složitá otázka, protože sortiment našeho výrobního závodu je velmi široký. Nicméně určitě bych zmínil
kuchyňské desky nebo pulty ze slinuté dlažby nebo umyvadlové desky, námi navržená standardizovaná umyvadla
z dlažeb, která nemáme v sortimentu dlouho a od té doby, co
jsme je zavedli na trh, jsou velmi žádaným prvkem.

Na našich nových webových stránkách www.technoart.cz
se snažíme klientům maximálně pomoct s výběrem vhodného materiálu pro daný typ produktu. Webové stránky nabízejí
i konfigurátor, kde si můžete sami vypočítat cenu produktu. Ale
samozřejmě vám s výběrem a vhodným technickým řešením
v TechnoArtu rádi pomůžeme. Snažíme se splnit našim klientům
přání o jejich vysněném, a hlavně jedinečném prvku do interiéru nebo exteriéru, ať už se jedná o typizovaný výrobek, nebo
atypickou výrobu na přání.

Dále bych zmínil recepční a barové pulty, obložení krbů,
bazénové tvarovky, stolové desky, schodišťové stupně, mozaiky, květináče a mnoho dalšího. Novinkou tohoto roku je
i ztracené bednění ze slinuté dlažby v síle střepu 20 mm,
které je velmi designovým řešením.

Co byste chtěl hokejistům popřát?
Samozřejmě bych chtěl v této nelehké době popřát hokejistům i jejich rodinám hlavně zdraví. Zároveň bych velmi rád
Spartě od srdce popřál také hodně úspěchů v celé sezoně.
Hodně štěstí.

21

REKORDNÍ ROČNÍK
PROJEKTU!

DOBRÁ VĚC SE PODAŘILA! DVANÁCTÝ ROČNÍK PROJEKTU
SPARTA VZDÁVÁ HOLD BYL I DÍKY VELEÚSPĚŠNÉ AUKCI ORIGINÁLNÍCH DRESŮ REKORDNÍ!
VÝSLEDNÁ ČÁSTKA 564.738 KORUN NYNÍ POPUTUJE NA KONTA DVOU DOMÁCÍCH HOSPICŮ.
Bez speciálních ceremoniálů. Bez diváků na stadionu. Bez účasti všech hrdinů, kteří se denně starají o naše zdraví a bezpečí.
Přesto všechno se stal dvanáctý ročník projektu Sparta vzdává
hold tím nejúspěšnějším v historii Sparty!
K výnosu z prodeje 1777 virtuálních vstupenek na zápas s Litvínovem
se přidalo úžasných 411.983 korun z dobročinné aukce originálních
zápasových dresů Sparta vzdává hold. Šlo zároveň o nejúspěšnější
aukci v historii našeho klubu. Přestože původní optimistická varianta
šeku pro domácí hospice počítala i s výnosem z aukce s částkou
507.267 korun, po nedělním ukončení dobročinné dražby bylo třeba
výslednou částku ještě navýšit na finálních 564.738 korun!
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"I v tomto zvláštním ročníku se nám podařilo vybrat opravdu neuvěřitelnou částku. Moc fanouškům děkuji, že kupovali
vstupenky, dražili dresy a pomáhali s námi. Opět ukázali, že
mají srdce na pravém místě. Jsem za všechny moc pyšná,“
říká generální manažerka hokejové Sparty Barbora Snopková Haberová.
Částku si mezi sebou rozdělí dva domácí hospice - pražský
Cesta domů a Nablízku v Lysé nad Labem. Děkujeme všem
zástupcům Integrovaného záchranného systému a Armádě
ČR, že se pro tento ročník vzdali příspěvku právě ve prospěch těchto dvou zařízení.
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NOVÝ SYSTÉM AUKCÍ SPECIÁLNÍ
TECHNIKY OD SPOLEČNOSTI VEACOM
SPOLEČNOST VEACOM UVEDLA NA TRH NOVÝ SYSTÉM ON-LINE AUKCÍ PRO PRODEJ
A NÁKUP POUŽITÉ STAVEBNÍ, KOMUNÁLNÍ A DALŠÍ TECHNIKY. O VÝHODÁCH TÉTO FORMY
PRODEJE A PŘÍNOSECH VYLEPŠENÉHO SYSTÉMU DRAŽEB JSME SI POVÍDALI S JEDNATELEM
SPOLEČNOSTI ING. JANEM HAVLEM, MBA.
Začneme hokejově. Jak jste se dostal k fandění Spartě?
Fandím Spartě již přes 30 let, od doby, kdy mě můj táta poprvé vzal na hokej. Od té doby jsem si pravidelně kupoval
permanentky a sledoval většinu zápasů. Můj osobní vztah ke
Spartě je tedy velmi silný a jsem rád, že se naše firma stala
členem sparťanské rodiny.
Nyní k vaší firmě. Mohl byste stručně popsat hlavní výhody
vaší on-line aukce?
Základními výhodami jsou vyšší prodejní cena, transparentnost a kompletní zajištění celého prodejního procesu pro
klienta. Používáme propracovaný aktivní marketing, kdy
před každou aukcí aktivně oslovujeme tisíce dražitelů z celé
Evropy a techniku zároveň intenzivně inzerujeme na nejvýznamnějších tuzemských a mezinárodních portálech. Tento
systém, kdy oslovíme mnohonásobně více potenciálních
zájemců, než dokáže prodávající firma vlastními silami, nám
umožňuje prodávat až o desítky procent výhodněji. Díky
systému dražebních jistin zároveň prodávajícím garantujeme uhrazení nejvyšší nabídky dosažené v aukci. Důležitá je
rovněž vysoká transparentnost prodeje, kdy má každá firma
možnost sledovat průběh aukce on-line. Snad úplně každá
firma pak ocení úsporu času a nákladů, které jsou s každým
prodejem spojeny.
Kterými obory se zabývají firmy využívající prodej pomocí aukcí?
Je to velice široké spektrum, od malých společností až po
nejvýznamnější firmy v oblasti stavebnictví, těžby, dopravy,
energetiky, komunálu či zemědělství, a to jak z České, tak
i Slovenské republiky.
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Jak široké portfolio speciální techniky a vozidel společnost
Veacom prodává?
Co se týká typu techniky, tak pro naše partnery zajišťujeme
prodej od stavební techniky, tedy bagrů, damprů, nakladačů a podobně, přes svozové a komunální vozy až po osobní auta a drobnou techniku. Jelikož je mezi našimi dražiteli
i velké množství servisů a vrakovišť, dokážeme zajímavě
zhodnotit i nepojízdná či již částečně rozebraná vozidla za
hranicí životnosti.
Letos na jaře jste spustili nový aukční systém, co prodávajícím přináší?
Nový systém přináší prodávajícím kromě moderního designu
celou řadu funkcí. Uvedu například automatizaci vystavování kupních smluv, možnost sledování aktuálního stavu prodejního procesu nebo přehlednou historii položek v aukci
s možností kdykoli si k nim stáhnout veškerou dokumentaci.
Prodávající rovněž oceňují jednoduché předávání vydražené
techniky na základě unikátních SMS PIN kódů.
Jak ovlivňuje prodeje vaší společnosti současná situace
plná omezení a opatření proti šíření pandemie covidu-19?
V oblasti stavebnictví, kde jsou často rozjednané zakázky
na delší dobu, aktuálně nevidíme u většiny firem výraznější
propad, u některých společností jsme ale zaznamenali odložení investic do obnovy vozového parku a vyčkávání na
budoucí vývoj situace. Situace není jednoduchá. Jelikož ale
koronakrize prodloužila dodávky nové techniky a vozidel, tak
mezi kupujícími nyní naopak evidujeme zvýšený zájem o použitou techniku.
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Některé pitné prameny svými technickými parametry a chemickým složením umožňují lahvování a rozesílání. Především
proto, že při delším skladování neztrácejí potřebné balneologické parametry. Ty nejcennější z nich přetrvaly do dnešních dnů v původní podobě a o jejich stáčení a distribuci se
pod dohledem Ministerstva zdravotnictví stará společnost
BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS.
Nejexportovanějšími prameny rozesílanými již v 18. století
byly prameny bílinského panství. Jeho majitelé, Lobkowiczové, ve stáčírně soustředili stáčení a expedici bílinského, alkáliemi mineralizovaného a kysličníkem uhličitým nasyceného
pramene, tedy „kyselky“, ale také u města Mostu jímanou
zaječickou hořkou vodu. Ta byla kvalitativně i kvantitativně
lepší alternativou k tehdy již vytěženým ložiskům epsomské
soli a stala se mimořádně populární.
Oba prameny se brzy staly známými „v celém civilizovaném
světě“ (jak praví staré encyklopedie) a byly celosvětově
uměle napodobovány, přičemž na slavné prameny bílinské
a zaječické bylo odkazováno.

BÍLINSKÉ PRAMENY,
ČESKÉ BOHATSTVÍ
ČESKÉ PITNÉ LÁZEŇSKÉ PRAMENY. TO JE JEDNA Z KOMODIT, VE KTERÝCH DRŽÍ ČESKÁ REPUBLIKA
TRVALÉ PRVENSTVÍ. GEOLOGICKY BOHATÁ A ROZMANITÁ OBLAST SEVEROZÁPADNÍCH ČECH
JE ZDROJEM HORKÝCH I STUDENÝCH SILNĚ MINERALIZOVANÝCH PRAMENŮ, OKOLO KTERÝCH
VYROSTLA SLAVNÁ LÁZEŇSKÁ MĚSTA. KROMĚ KOUPELÍ SE TYTO PRAMENY TRADIČNĚ UŽÍVAJÍ
K LÉČEBNÝM PITNÝM PROCEDURÁM.
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k několika hlavním léčebným kúrám: na překyselení organismu, rozpouštění hlenu, k léčbě poruch látkové výměny (dna,
revmatismus, otoky), k prevenci a léčbě kamínků, při cukrovce a jako prostředek k inhalacím. Ovšem nic nebrání jejímu
užití jako výborné stolní vody a jako součásti pitného režimu
dokonale doplňujícího zdravý životní styl. Například pro vegetariány, vegany či při režimech keto, paleo a raw bychom
stěží našli vhodnější nápoj.
Zaječická se naproti tomu nikdy neužívá k hašení prosté žízně. Jedná se totiž o silně mineralizovaný pramen s převážným podílem síranu hořečnatého (triviální název epsomská
sůl). Zaječická působí jako vynikající zdroj přírodního hořčíku – coby zdroj síranů působí jako kvalitní přírodní detoxikant, podporuje přirozené vylučování toxinů z těla. Tento jev
je natolik pozorovatelný, že se v 18. století hovořilo o jejím
účinku při „čištění krve“ při nezdravém životním stylu a po
prodělaných infekcích. Velmi populární je naprosto spolehlivý a šetrný projímavý efekt, který soli zaječické navozují.

O propagaci měly prameny bílinské a zaječické dobře postaráno. Nedaleké lázně Teplice v Čechách byly považovány za
nejmódnější evropské lázeňské město a byly oblíbeným rekreačním centrem podnikatelů a šlechty. Odtud se pak snadno šířily objednávky a zde vznikaly mnohé obchodní tradice.
Bílinská a zaječická tak stály u zrodu ruského lázeňství, když
ruský car nechal založit v Petrohradu lázně podle teplického
vzoru a dovážet tam oba pitné prameny. Mezi další destinace
pak patřily Anglie, Skandinávie, země rakouské monarchie,
ale i USA a třeba Rio de Janeiro.
V Evropě se oba naše prameny dostaly na špičku popularity,
přičemž bílinská obsadila kromě lázeňství místo i v gastronomii. Její přirozené bublinky zachutnaly zákazníkům evropských restaurací při míchání s vínem, nebo ještě lépe s citrusovými plody a cukrem. Byla tak založena tradice výroby
perlivých nápojů – limonád. Zaječická (v anglicky hovořících
zemích lépe vyslovitelným jménem Sedlecká, Sedlitz) byla
vzorem pro uměle vyráběné léčivo – sedlecké prášky. Ty se
pak vyráběly jako oblíbený prostředek po celé planetě.
Bílinská patří do královské kategorie pitných lázeňských
pramenů. Díky svému složení a sterilitě (historicky největší ochranná zóna pramenů) se může do dnešních dnů stáčet bez sebemenších úprav a jedná se o přirozeně perlivý
pramen s převážným podílem bikarbonátových solí. Díky
ostatním stopovým prvkům má jednak velmi příjemnou chuť,
jednak mnohočetný pozitivní vliv na lidské zdraví. Užívá se
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