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DĚKUJEME PARTNERŮM HC SPARTA PRAHA
ZA PODPORU V SEZONĚ 2021/22
GENERÁLNÍ PARTNER

Vážení obchodní partneři,
jménem našeho klubu bych Vám chtěla moc poděkovat za podporu
v aktuální sezoně. I díky Vám nyní hrajeme playoff před zaplněnou
atmosférou a bojujeme o ty nejvyšší příčky. Moc si těchto společných
momentů vážíme a víme, že nejsou a nemusí být samozřejmostí.

HLAVNÍ PARTNER
Ráda bych rovněž ocenila na české poměry ojedinělý krok, kdy
naši partneři, společnosti Billa, Fortuna, Mastercard, Louda Auto,
Sencor, O2 TV, Daikin, O2 arena, Pražská energetika a Kappa, povolili
zobrazení svých log na dresech pro projekt Sparta vzdává hold
v jedné barvě. Toto inovativní gesto přispělo k neuvěřitelné částce,
za které byly tyto velice zdařilé dresy vydraženy.

GOLD PARTNER

SILVER PARTNER

Zároveň mě těší, že během playoff přibylo mnoho aktivací s fanoušky,
které povyšují zážitek z hokeje na ještě vyšší úroveň. Věříme, že
k podobným aktivitám bude opět spousta prostoru i během příští
sezony a společně vymyslíme nové formy prezentace Vašich značek
na zápasech v O2 areně.

PARTNER

Věřím, že následující vydání Sparta Business News, které vyjde
během léta, bude psané zlatým písmem.
your fuel

Užijte si playoff!

VIP CLUB PARTNER

LUCIE HOŠKOVÁ
ALL STARS - VÝBĚR HVĚZD
www.vyber-hvezd.cz
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OBCHODNÍ ZÁSTUPKYNĚ
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BILLA VĚNOVALA NADAČNÍMU
FONDU HC SPARTA PRAHA
350 TISÍC KORUN
PARTNERSTVÍ SPOLEČNOSTI BILLA A NADAČNÍHO FONDU PRAŽSKÉ HOKEJOVÉ SPARTY TRVÁ
UŽ ŠEST LET. ZA TU DOBU SE ŘETĚZEC ÚČASTNIL NĚKOLIKA PROSPĚŠNÝCH AKTIVIT FONDU, ALE
TAKÉ SE STAL JEHO NEJVĚTŠÍM DONÁTOREM. KAŽDOROČNĚ NA ROZVOJ SPARŤANSKÉ MLÁDEŽE
VĚNUJE ČÁSTKU 350. 000 KORUN. LETOŠNÍ PŘÍSPĚVEK BYL PŘEDÁN 15. ÚNORA, NA ZÁPASE
S HOKEJOVÝCH KLUBEM HC ŠKODA PLZEŇ.
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Společnost BILLA se dlouhodobě podílí na prospěšných projektech veřejnosti, které jsou různorodé. Od podpory revitalizace mokřadních ploch,
ekologický sběr baterií, až po generální partnerství s Nadačním fondem HC
Sparta. Spolu s pražským hokejovým klubem se tak každoročně zapojuje
do charitativních projektů jako je například Sparťanská krev či Sparťanský
běh. Zároveň pravidelně přispívá na rozvoj mládeže. BILLA letos fondu darovala 350 000 korun. Celková finanční pomoc za celých šest let dosahuje
už částky 1 850 000 korun.
„Podpora našeho týmu, sparťanské mládeže, dobročinných projektů i našeho Nadačního fondu od společnosti BILLA je pro nás naprosto zásadní,“ říká
generální manažerka HC Sparta Praha Barbora Snopková Haberová. „Jsme
moc vděční, že je právě BILLA největším přispěvovatelem našeho fondu,
který pomáhá nejen mladým hráčům ze sociálně slabších rodin a hráčům
s dlouhodobým zraněním, ale také bývalým hokejistům v případě akutní
nouze,“ uvádí předseda správní rady Nadačního fondu HC Sparta Praha Vít
Šubert. Nadační fond HC Sparta Praha rovněž úzce spolupracuje s dětskou
onkologií Fakultní nemocnice Motol, kam hokejisté pražského klubu pravidelně dochází za nemocnými dětmi.
„Pomáhat zapojit děti a mládež do sportu prostřednictvím Nadačního fondu
HC Sparta pro nás představuje radost a doufáme, že se nám v letošním roce
podaří zorganizovat několik další charitativních akcí,“ říká Dariusz Tomas
Bator, generální ředitel BILLA ČR.
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REKORDNÍ
HOLD!
TŘINÁCTÝ ROČNÍK DOBROČINNÉHO PROJEKTU SPARTA VZDÁVÁ HOLD SPLNIL SVŮJ ÚČEL. NA
KONTA TŘÍ DOBROČINNÝCH NADACÍ INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU A ARMÁDY
ČESKÉ REPUBLIKY PUTUJE DÍKY OBROVSKÉ VLNĚ SOLIDARITY SPARŤANSKÝCH FANOUŠKŮ
A PARTNERŮ DOSUD REKORDNÍ ČÁSTKA!
Nejen sparťanští fanoušci se mohli zapojit do letošního ročníku projektu příspěvky za hokejové artefakty a adrenalinové
zážitky na webu Donio.cz. Podstatnou část příspěvků tradičně tvoří aukce povedených speciálních zápasových dresů. Ty
byly tentokrát ztvárněny v maskáčovém designu. Hokejisté
Sparty odehráli ve speciálních maskáčových dresech dva vítězné zápasy – proti Českým Budějovicím a Olomouci. „Naším
cílem pro letošní Hold bylo překonat loňskou vybranou částku. To se nám povedlo díky prodeji zážitků na webu Donio.
cz, on-line a živé aukci dresů, kde se celková částka téměř
zdvojnásobila. Je to nádherný úspěch a jsem moc ráda, že peníze opět pomohou dobročinným nadacím Integrovaného záchranného systému. Jsem hrdá na všechny sparťany, kteří se
stali součástí tohoto projektu,“ říká generální manažerka HC
Sparta Praha Barbora Snopková Haberová. Výsledná částka
z letošního ročníku činí senzačních 1.104.350 korun!
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V on-line aukci se nejlépe vydražil dres mladého útočníka
Davida Vitoucha za 20 tisíc korun. V živé aukci si noví majitelé odnesli domů například dres hvězdy aktuálního ročníku
Filipa Chlapíka za 80 tisíc korun či kapitána Michala Řepíka
spolu s hodinkami PRIM ze speciální sparťanské kolekce
dohromady za 90 tisíc korun. Absolutním hitem aukce se
stala speciální maska brankáře Júliuse Hudáčka vytvořená
pouze pro zápasy Sparta vzdává hold. Její nový majitel za ní
věnoval na dobročinné nadace 180 tisíc korun! „Ještě před
týdnem jsme si ani v nejčernějších myšlenkách nedokázali představit, jak aktuální letošní hold bude. Sparta vzdala
hold hrdinům, kteří projevují obrovskou sílu, mají velké srdce a milují svou zem. Jejich přínos přitom často oceníme
až ve chvíli, kdy je bezprostředně potřebujeme,“ uvedl průvodce zápasovým ceremoniálem i jeho závěrečnou aukcí,
moderátor Libor Bouček.
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DLOUHOLETÝ PARTNER PROJEKTU SPARTA VZDÁVÁ HOLD

„INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM JE SPOLEČENSTVÍ LIDÍ, KTEŘÍ SI DOBROVOLNĚ ZVOLILI
NEBEZPEČNOU PRÁCI, ABY CHRÁNILI PŘED NEBEZPEČÍM ČESKOU VEŘEJNOST A NAŠI ZEMI.
PROTO JE PODPORUJEME,“ ŘÍKÁ TISKOVÝ MLUVČÍ KOPŘIVNICKÉ AUTOMOBILKY TATRA
A PRŮMYSLOVÉ SKUPINY CZECHOSLOVAK GROUP ANDREJ ČÍRTEK. OBĚ FIRMY SE STALY
PARTNERY AKCE SPARTA VZDÁVÁ HOLD, PŘI KTERÉ NÁŠ HOKEJOVÝ KLUB TRADIČNĚ PODPOŘIL
ČESKÉ HASIČE, VOJÁKY A ZÁCHRANÁŘE.

Letošní ročník akce Sparta vzdává hold, při které český hokej vyjadřuje symbolicky podporu složkám Integrovaného záchranného systému, se konal ve stínu války na Ukrajině. Česká republika
byla jedna z mála evropských zemí, která byla ochotná v letech
před ruskou agresí podporovat Ukrajinskou armádu vývozy vojenského materiálu. A na těch se podílela právě skupina Czechoslovak Group i automobilka Tatra. Andrej Čírtek, tiskový mluvčí
obou firem a příslušník aktivních záloh Armády ČR, vysvětluje:
„Ukrajině jsme dodali bojová vozidla pěchoty po generální opravě a samohybné houfnice, což je technika, kterou Ukrajinci dobře znají a umí jí efektivně používat. Do vypuknutí války jsme stihli
dodat i několik desítek tatrováckých podvozků pro zbraňové
systémy Ukrajinské armády.“

SPOLU SE SPARTOU
VZDALY HOLD
I CZECHOSLOVAK
GROUP A TATRA
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Zatímco předtím, než Putin začal útočnou válku proti Ukrajině,
byly vývozy zbraní do této země z Evropy spíše výjimkou, dnes
se na nich podílí celá řada zemí a pokračuje v nich samozřejmě
i Česká republiky. „Nemůžeme prozrazovat detaily, ale podniky
naší skupiny Czechoslovak Group v úzké spolupráci s českou
vládou pomáhají Ukrajinské armádě v jejím hrdinském zápase,“
uvádí Andrej Čírtek. Jedním dechem dodává: „Priorita je pomoci bojující Ukrajině, ale hned vzápětí musíme myslet na posílení
naší vlastní obranyschopnosti. Česká armáda potřebuje moderní
techniku a zbraně a má to štěstí, že řadu z nich dokáže dodat
český obranný průmysl. V bezpečnostní krizi, jako je tato, totiž
budou evropské zbrojovky vyrábět přednostně pro svou národní armádu. Stát se tedy může spolehnout jen na ty podniky, které
má na svém území.“

Doménou firem Czechoslovak Group, jak ukazuje příklad Tatry,
je právě pozemní technika. Kromě legendárních tatrovek, které
jsou díky svému podvozku s centrální nosnou rourou a výkyvnými polonápravami nejlepšími terénními náklaďáky na světě, firmy
skupiny vyrábí osmikolové obrněné transportéry Pandur, šestikolová vozidla Titus nebo čtyřkolku Patriot. Portfolio skupiny je
ale daleko bohatší a některé její produkty téměř naplňují představy sci-fi. Například v Pardubicích se vyrábí speciální radar,
který vidí živé organismy za pevnými nekovovými překážkami.
Tento výrobek nazvaný ReTWIS má velký úspěch v USA, kde ho
používají speciální policejní týmy SWAT při ostrých zásazích proti
nebezpečným pachatelům. Kromě vozidel a radarů ale Czechoslovak Group, resp. její členská společnost ELTON hodinářská,
vyrábí třeba i hodinky pod klasickou českou značkou PRIM.
Andrej Čírtek uvádí: „Hasiči, policisté a vojáci slouží České republice a jejím občanům, nám všem. My ve skupině Czechoslovak Group sloužíme jim. Vyvíjíme pro ně tu nejlepší techniku
a podporujeme je při nejtěžším nasazení. Myslím si, že stejně,
jako jsou Češi hrdí na svoje hokejisty, můžou být hrdí na to, co
dokáže český Integrovaný záchranný systém a co dokáže český
průmysl, který pro něj pracuje. Děkujeme kolegům z HC Sparta,
že zorganizovali tuhle jedinečnou akci a vzdali hold složkám IZS.
My v Czechoslovak Group a v Tatře se k tomuto holdu připojujeme a přejeme českým vojákům, hasičům a policistům samé
vyhrané zápasy.“

Rozhodnutí podpořit akci Sparta vzdává hold ale na půdě Czechoslovak Group padlo v době, kdy se ruská invaze na Ukrajinu
zdála těžko představitelná. „Naše účast na akci, kdy český hokej podporuje Integrovaný záchranný systém, je přirozená. Je to
právě kopřivnická Tatra i další naše firmy, které vybavují české
hasiče i vojáky tou nejlepší technikou. A neomezujeme se jen
na to, že bychom plnili zakázky. Hasičskému záchrannému sboru
Tatra půjčila sklápěčky na odklízení suti po tornádu na Jižní Moravě nebo vyslala servisní tým do Řecka, aby pomáhal českým
hasičům, kteří tam byli nasazeni, při hašení lesních požárů,“ upozorňuje Andrej Čírtek.
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OTTOVA TISKÁRNA je hrdým partnerem HC SPARTA PRAHA již druhé desetiletí

PŘEDSTAVTE SI TISKÁRNU S RODINNOU ATMOSFÉROU,

kde vás denně uvítají s milým úsměvem, ochotou a vždy připraveni udělat
maximum pro splnění vašich přání. To je „Ottovka“, která sídlí v pražských
Malešicích a na polygrafickém trhu působí více než 22 let.
Tuto tiskárnu založili v červnu 1999 tři chlapi, kteří již nějaký ten rok zkušeností v polygrafii měli rozhodně
za sebou. Po několik let měla Ottova tiskárna provozovnu v Holešovicích nedaleko Vltavy. A právě blízkost
Vltavy se opakovaně ukázala jako riziková. Po povodních v roce 2002 a 2012 se majitelé rozhodli změnit
působiště a přesunuli celý provoz do Malešic, kam voda z Vltavy nemůže. V té době již byla Ottovka
partnerem HC Sparta a majitelé i zaměstnanci se stávali postupně sparťany. Na současné adrese má dnes
Ottovka celý provoz pěkně pod jednou střechou. Administrativní úsek, provoz s ofsetovými stroji, provoz
s digitálními stroji i celé výsekové centrum a také knihárnu. Zároveň na této adrese je i planžetárna, kde
se vyrábí výsekové formy pro tvarový výsek papíru či lepenky. Výroba je tedy kompletní. A co všechno si
v Ottovce můžete nechat vyrobit? Většinu tiskovin, které Vás napadají a také jedinečné papírové tašky, které
vám zde udělají přímo na míru. Pro vás, sparťany tu vyrábí magazíny, ročenky, tleskačky, helmy, kalendáře
i tašky.
Jakýmsi maskotem této firmy je fanoušek Sparty tiskař Ottík, který „Neimprovizuje, prostě tiskne“. A tento
slogan je také hlavním mottem produktového webu www.tisknu.cz, jehož je Ottovka provozovatelem. Na
tomto webu si jednoduše dle předem předdefinovaných parametrů můžete zadat kvalifikovanou poptávku,
kterou vám obratem zpracují a pokud budete mít zájem i velmi rychle vytisknou. Objednat si můžete
prakticky cokoliv z papíru. Obecně se dá říct, že tiskoviny ve vyšších nákladech vám vyrobí na ofsetových
tiskových strojích a tiskoviny v nižších nákladech vytisknou stroje digitální. V Ottovce vám tiskoviny zpracují
od grafického návrhu až po konečné knihařské zpracování a případně i distribuci na různé lokace dle vašich
potřeb. Mimo výše uvedené aktivity provozuje Ottovka ještě e-shop s hotovými papírovými taškami www.
hotovetasky.cz, kde si můžete objednat dárkové papírové tašky k nejrůznějším účelům.
Díky dlouhodobé spolupráci s HC Sparta Praha mohli opakovaně zákazníci, ale i zaměstnanci Ottovky prožít
skvělou atmosféru hokejových utkání v O2 areně s plným servisem party boxu, a dokonce díky dražbě
hokejového dresu HC Sparta s originálními podpisy hráčů se podařilo podpořit konkrétní rodinu zaměstnance
Ottovky, která žije na válkou zasažené Ukrajině.
A jaká je spolupráce s Ottovkou?
Velmi příjemná, ale to můžete posoudit každý sám…

www.ottovka.cz

Aleši, chodíte na každý zápas?
Hokejovou arénu skromně považujeme za naše externí meeting roomy, do kterých rádi zveme naše partnery i klienty. Vždy
se nám naskytne velmi neformální prostředí, a to jak pro pracovní záležitosti, tak i pro přátelská setkání. Jindy si rád zajdu na
zápas s kolegy, což se dá zase považovat za opravdu příjemnou
formu teambuildingu. Abych odpověděl na vaši otázku – ano,
na každém zápase potkáte zástupce naší firmy. Každý řadový
zaměstnanec má také možnost nás kdykoli o lístek požádat
a my mu rádi vyhovíme.
Pociťujete vy sám partnerství rentabilní i pro vaši společnost?
Zcela upřímně musím přiznat, že naše podpora Sparty má benefit i pro firmu jako takovou. Jedná se o velmi viditelnou out
of home reklamu, která se prolíná i do online a televize. Navíc
nás velmi těší být ve společnosti dalších skvělých zn ček a firem, které stejně jako my považují za prestiž podporovat nejvýznamnější pražský hokejový klub. Dresy a výstroj jsou pro
hokejisty svým způsobem pracovní vybavení, což je přesně to,
v čem naše firma vyniká. Začít ale vyrábět ochra né pomůcky
a pracovní oděvy i hokejistům se zatím nechystáme. Velmi hrdě
ale budeme podporovat Spartu minimálně ve stávajícím rozsahu jako doposud.
Jaké produkty tedy najdeme ve vašem portfoliu?
V naší nabídce najdete pracovní oblečení, pracovní obuv
a ochranné pracovní pomůcky pro různé obory, profesionální

provozy i pro kutily. Naším cílem je vyrábět a distribuovat pouze
výrobky vysoké kvality, navíc se snažíme podporovat místní trh
a zákazníkům dodávat vlastní produkty, na kterých spolupracujeme výhradně s českými dodavateli.
Mohou vás oslovit i velké firmy nebo jen jednotlivci a koncoví
zákazníci?
Stejně jako u hokejového týmu se dokážeme zaměřit na celý
pracovní kolektiv, a to jak malé, tak i velké firmy. Zajistíme sběr
velikostí všech zaměstnanců, poté daný oděv v nejvyšší kvalitě
vyrobíme a dodáme. Jelikož tvoříme skutečně na míru, poradíme si i s nadměrnými velikostmi nebo specifi kými požadavky.
Každý kousek lze opatřit jakýmkoli poti kem nebo logem, ať už
tištěným nebo vyšitým. To stejné platí i pro zakázky pro jednotlivce. I těm jsme schopni dodat pracovní oděv, který odpovídá
přesně jejich potřebám a je doplněn i o logo nebo třeba monogram. Na naší prodejně v Radotíně si každý může nechat vyšít
libovolný motiv z naší nabídky i na počkání. Další možností je
samozřejmě nákup skladových položek na jedné z našich prodejen nebo na našem e-shopu.
Co vás osobně baví na tom být partnerem HC Sparta?
Po dvaceti letech podpory můžu s velkou nadsázkou nazvat
naše partnerství téměř manželstvím. Za ta léta jsme byli svědky vzestupů a pádů, smutných, ale naopak i veselých událostí.
A v jako každém zdravém vztahu se pokračujete věrně dál i po
malé prohře.

JSME OPRAVDU
HRDÝMI PARTNERY

SPOLEČNOST BRUDRA JE LETITÝM PODPOROVATELEM HOKEJOVÉHO TÝMU A VÍCE NEŽ DVĚ
DESÍTKY LET I JEJÍM OFICIÁLNÍM SPONZOREM. „JSME HRDÍ NA TO, ŽE JSME PARTNEREM
PRÁVĚ SPARTY. SPONZORSTVÍ NÁM DÁVÁ MOŽNOST NEFORMÁLNÍCH PROSTOR PRO SETKÁNÍ
I VELMI VIDITELNOU REKLAMU,“ ŘÍKÁ ALEŠ HENDLINGER, ŘEDITEL RYZE ČESKÉ SPOLEČNOSTI
BRUDRA, KTERÁ SE ZAMĚŘUJE NA VÝROBU A DISTRIBUCI PRACOVNÍCH ODĚVŮ A OCHRANNÝCH
PRACOVNÍCH POMŮCEK.

Aleš Hendlinger předává cenu nejlepšímu hráči.
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Když projdete ve Velkém Meziříčí přes recepci areálu ALPA
a nadechnete se, ze skladů ucítíte vůni desítek druhů bylin.
Se zavřenýma očima si budete připadat jako na rozkvetlé
louce. Ale jen do chvíle, než z moderní modrošedé výrobní
haly ucítíte také alkohol – základem francovky je už více než
100 let alkoholický roztok éterických olejů, silic, vonných látek bylin a přírodního mentolu.
Každoročně odtud putuje do celého světa nejen přes 5 milionů lahviček tradiční francovky, ale také dalších více než
140 produktů z oblasti masážních přípravků, dětské, tělové
a pleťové kosmetiky. Hokejisté Sparty spoléhají zejména na
produkty ze sportovní řady – masážní oleje, emulze i roztoky
sloužící k zahřátí svalů, jejich lepší regeneraci i rehabilitaci
po zranění.
„Alpu používají hokejisti odjakživa. Platilo to tak u minulých
generací a platí i u těch současných. Ať už jsou to mladší kluci, nebo ti zkušenější,“ říká sparťanský masér a kustod Hynek
Svoboda. „Přípravky jsou ideální k použití v létě, kdy je trénink zaměřen na nabírání kondice a svalové hmoty, a rovněž
v závodním období pro prohřátí masáž svalů před tréninkem
nebo utkáním,“ dodává.

ALPA:
OD FRIŠTENSKÉHO
KE SPARTĚ
ZA SPARTU POPRVÉ NASTUPUJE LEGENDÁRNÍ KAREL „KÁĎA“ PEŠEK, PRAHA ZATÍM NEMÁ ANI
JEDINÝ ZIMNÍ STADION A HLAVOU ČESKÉ ZEMĚ JE STÁLE RAKOUSKÝ CÍSAŘ FRANTIŠEK JOSEF I.
PÍŠE SE ROK 1913. A NA ČESKÝ TRH VSTUPUJE ALPA. PŘEČTĚTE SI PŘÍBĚH LAHVIČKY S MODROU
ETIKETOU, PO KTERÉ NĚKDY SÁHL KAŽDÝ Z NÁS. JE VYSOKOU ŠKOLOU MARKETINGU I SOUČÁSTÍ
ČESKÉ HISTORIE.
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ALPA: součást české historie
Když v roce 1805 zůstaly po Napoleonových vojácích ve
Vídni sudy s francouzským koňakem, Rakušané si s nimi
zpočátku nevěděli rady. Koňak jim nechutnal. Využili ho ale
v kombinaci s extraktem bylin jako masážní elixír. Zrodila se
francovka, která se pak koncem 19. století začala vyrábět přímým rozpouštěním bylin v alkoholu.
V roce 1913 zaklepal na dveře úřadu Obchodní a živnostenské kontroly v Brně tamní živnostník Josef Veselý, který
přišel registrovat značku ALPA. Původ tohoto názvu zůstává
zahalen tajemstvím, pravděpodobně se jedná o složeninu
jména Aloise Palečka, u něhož je sice dohledatelná přízeň
s rodinou Veselých, nic víc o něm ale dodnes není známo.
ALPA začala brzy dobývat Československo. Začal ji používat prezident Tomáš Garrigue Masaryk, český fotbalový
brankář František Plánička a spolu s nimi i většina českých
domácností. Zásadním způsobem k tomu přispívala reklama,
do které se Josef Veselý se svými novými společníky nebál
investovat na tehdejší dobu obrovské částky.
ALPA: reklamní ikona
Od svého vzniku nese ALPA jasný komunikační prvek kombinace modrých barev. K její rozpoznatelnosti ovšem zásadně

přispělo až spojení s akademickým malířem a reklamním grafikem Leem Heilbrunnem, který předtím pracoval se společnostmi jako ČKD, Baťa nebo Praga.
Od Josefa Veselého dostal jasný úkol: vybudovat moderní
tvář produktu nezbytného pro téměř každý obor lidské činnosti. Heilbrunn nejprve vytvořil logo se svalnatou rukou odkazující na ambasadora značky Gustava Frištenského. Ten
požíval statusu mezinárodní zápasnické celebrity a Alpu propagoval jako klíč svého úspěchu.
Brzy poté ale Heilbrunn nakreslil ikonické logo: zlatou čtyřcípou hvězdu v modrém poli, která symbolizuje slunce, vodu
a vzduch, tedy elementy potřebné k lidskému zdraví a prosperitě. Hvězda od té chvíle z lahviček ALPA nikdy nezmizela.
K růstu používala ALPA všechny dostupné způsoby propagace, které chrlila do světa i vlastní tiskárna. Značka pracovala
s plakáty, jako jedna z prvních roznášela letáky do schránek,
využívala prospekty, ambasadory, diapozitivy, reklamní filmy,
výkladní skříně i fasády domů. Heilbrunn dokonce navrhl
exkluzivní dárkovou kazetu s logem z 24karátového zlata,
kterou dostal k 80. narozeninám prezident Tomáš Garrigue
Masaryk. Předání proběhlo v závěru slavnostního štafetového běhu a zaujalo snad všechna československá média.
ALPA se dokonce nebála zakoupit licenci na tehdejší hvězdu amerického němého filmu, a tak byl hvězdou jejích vlastních komiksových příběhů černý kocour Felix. ALPA se stala
součástí nejen života českých domácností, ale také českého
kulturního dědictví.
ALPA: znovu dobývá svět
Společnost nezastavila ani komunistická vláda, která ovšem
její rozvoj radikálně přibrzdila. Po znárodnění byla ALPA
včleněna mezi Spojené farmaceutické závody Brno – Královo Pole, v 50. letech pak odstěhována do Velkého Meziříčí.
Díky kvalitě a univerzálnosti produktu i věrnosti zákazníků
ovšem z českých domácností nezmizela. Kdo z vás neměl
doma modrou lahvičku se žlutou hvězdou? Po privatizaci
v roce 1994 se pak ALPA nadechla k dalšímu růstu.
Ten je charakterizován mimo jiné šíří nabízených produktů.
ALPA už dávno není jen francovka. V jejím portfoliu jsou kosmetické přípravky pro děti, vlasová kosmetika, pánské přípravky, výrobky pro ústní hygienu… Na sportovní řadu pak
sázejí i hokejisté Sparty, kteří ji používají v tréninkovém i zápasovém režimu.
Tohle partnerství spojuje moderní značky se silnou tradicí.
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NENÍ VELKÝM TAJEMSTVÍM, ŽE DIGITÁLNÍ TELEVIZI O2 TV REPREZENTUJÍ NEJSLAVNĚJŠÍ
ZÁSTUPCI ČESKÉHO SPORTU. FANOUŠCI SE PRAVIDELNĚ SETKÁVAJÍ S HVĚZDNÝM PETREM
ČECHEM, ZÁKULISÍ BOJOVÝCH SPORTŮ ODHALUJE ELITNÍ UFC ZÁPASNÍK MAKHMUD „MACH“
MURADOV, TENISOVÉ DĚNÍ PŘIBLIŽUJE AKTUÁLNĚ OSMÁ NEJLEPŠÍ HRÁČKA SVĚTA KAROLÍNA
PLÍŠKOVÁ. HOKEJOVÉ UDÁLOSTI PAK NEPŘINÁŠÍ NIKDO JINÝ NEŽ ZNÁMÉ TVÁŘE SPARTY.
DOČKÁME SE PETRA ČECHA NA LEDOVÉ PLOŠE? NASTOUPÍ SNAD DO MMA KLECE KAROLÍNA
PLÍŠKOVÁ? VYPADÁ TO, ŽE SPORTOVNÍ FANOUŠCI SE NUDIT NEBUDOU.

„O2 TV nabízí na českém trhu velmi atraktivní přímé přenosy,
vytváří zajímavý doprovodný program a v oblasti technologií
patří k absolutní špičce srovnatelné s těmi nejlepšími sportovními televizemi v zahraničí. Pro fanoušky sportu je v mých
očích O2 TV jasnou volbou,“ hlásí Petr Čech, jeden z nejúspěšnějších brankářů všech dob, který se zapojil do úspěšné
komunikační kampaně O2 TV – MY JSME SPORT.
I díky této kampani se sportovní veřejnost dozvěděla o významném rozšíření sportovního obsahu, který divákům O2
TV přináší stovky atraktivních přenosů z Ligy mistrů UEFA,
německé Bundesligy, italské Serie A a také španělské La
Ligy.

PRO FANOUŠKY
SPORTU JE O2 TV
JASNÁ VOLBA,
HLÁSÍ LEGENDÁRNÍ
BRANKÁŘ PETR ČECH
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náší kromě kompletní FORTUNA:LIGY také atraktivní hokejovou extraligu, ženský tenisový okruh WTA, basketbalovou
Euroligu, show TIKI-TAKA, talkshow Česká ulička, galavečery
MMA nebo motoristické sporty.
Kanály Premier Sport a Premier Sport 2, které najdou diváci
v tarifech O2 TV Stříbrná, O2 TV Zlatá a v tarifu O2 TV Sport
Plus, vysílají například anglickou Premier League, Ligu mistrů UEFA, turnaje nejprestižnější MMA organizace světa UFC
nebo populární NFL.

„Je známo, že jsem velkým fanouškem hokeje, kterému se
také sám aktivně věnuji. Proto mám radost, že v O2 TV najdu
i kompletní hokejovou nabídku, od NHL až po českou extraligu, nic mi nechybí,“ doplnil Petr Čech.
Ambasadoři televize O2 TV Petr Čech, Karolína Plíšková,
Mach Muradov a slavné tváře hokejové Sparty připravují na
online kanálech televize O2 TV exkluzivní rozhovory, výzvy,
postřehy i blogy ze zákulisí těch nejpopulárnějších sportů.
Tipsport extraliga, FORTUNA:LIGA, Liga mistrů i Premier League.
Televize O2 TV je dostupná pro všechny diváky na českém
území. Ke sledování stačí jakékoli připojení k internetu. Exkluzivní stanice O2 TV Sport, O2 TV Fotbal a O2 TV Tenis při-
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Jaké typy techniky a vozidel společnost Veacom prodává
v aukci?
Co se týká typu techniky, tak pro naše partnery zajišťujeme
prodej od všech typů stavební techniky. Přes svozové a komunální vozy, až po osobní auta a drobnou techniku, jakou
je třeba i sekačka na trávu. Jelikož je mezi našimi dražiteli i velké množství servisů a vrakovišť, dokážeme zhodnotit
i nepojízdná či již částečně rozebraná vozidla.

SNAD SPARTA
PŘEBAGRUJE
VŠECHNY SOUPEŘE!
VEACOM JE AUKČNÍM PORTÁLEM, KTERÝ SE ZAMĚŘUJE NA PRODEJ VOZIDEL A SPECIÁLNÍ
TECHNIKY. AUKCE PROBÍHAJÍ ONLINE A JSOU PRIMÁRNĚ URČENY PROFESIONÁLNÍM
OBCHODNÍKŮM. U SPOLEČNOSTI VEACOM TECHNIKU A VOZIDLA OD NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH
FIREM V OBLASTI STAVEBNICTVÍ, TĚŽBY, ENERGETIKY, KOMUNÁLU, ČI ZEMĚDĚLSTVÍ VE STŘEDNÍ
EVROPĚ. A TAKÉ V NÍ NAJDETE VELKÉ SPARŤANY. TŘEBA JEDNATELE SPOLEČNOSTI, ING. JANA
HAVLA, MBA, KTERÝ SESTAVIL SVOU STAVEBNÍ LAJNU, KTERÁ BY PŘEBAGROVALA KAŽDÉHO
SOUPEŘE.

22

Vaše společnost roste rychlým tempem, co je podle vás
klíčem úspěchu?
Firmy v dnešní době nemají příliš času nazbyt a prodej nepotřebného majetku pro ně nebývá prioritou. Často se setkáváme s tím, že pak dají na prodej svého majetku pouze
jeden nepříliš kvalitně zpracovaný inzerát a čekají, kdo se
jim ozve. Nebo majetek prodávají pod cenou pomocí výkupu
bazarem. Pokud tedy některá z firem využije našich služeb
a vidí, že je pro ni prodej bezstarostný, a především mnohem
lukrativnější z hlediska prodejní ceny, volají nám pak automaticky s každým dalším prodejem. Zároveň nám pomáhají
doporučení od spokojených partnerů. Každý rok tak registrujeme stovky nových zájemců o prodej přes naší aukci.
Jak dosahujete firmám vyšší prodejní ceny za vyřazený
majetek?
Využíváme propracovaný aktivní marketing, kdy před každou aukcí aktivně oslovujeme přes deset tisíc dražitelů
z celé Evropy. Techniku zároveň před aukcí 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.
O jaké typy strojů a vozidel je teď na trhu největší zájem?
V současné době se důsledkem covidu výrazně prodloužily
dodávky nových vozidel, z důvodu chybějících komponentů.
Aktuální dění na Ukrajině situaci navíc ještě více komplikuje. Tento problém se týká prakticky všech segmentů vozidel
i techniky. Nyní je tedy ideální chvíle na prodej nepotřebné-

ho majetku. Ceny za poslední rok vzrostly o více než deset
procent. Evidujeme zájem prakticky o všechno, co lze ještě
použít. Z osobních vozidel to jsou určitě nejvíce mladší modely automobilky Škoda, u stavební techniky zase traktorbagry a nosiče kontejnerů. Dlouhodobě vysoký zájem je také
o vysokozdvižné vozíky.
Jak jste se dostal k fandění Spartě?
Je to má srdeční záležitost. Fandím Spartě přes 30 let, od
doby, kdy mě můj táta poprvé vzal na hokej. Od té chvíle
jsem si pravidelně kupoval permanentky a sledoval většinu
zápasů. Jsem tak velmi rád, že je naše firma členem sparťanské rodiny. Jedná se o celoživotní vášeň.
Které z vašich oblíbenců byste poskládal do své ideální
lajny?
Do branky určitě Petra Břízu. Je držitelem řady sparťanských
rekordů a vychytal klubu čtyři titulu. Když měl formu, působil
dojmem, jako by měla Sparta v brance zaparkovanou rolbu.
Před ním by hrál František Ptáček, který jako poslední zvedl
nad hlavu mistrovský pohár. Fungoval jako nerozbitná mašina, odehrál přes 1200 zápasů. A vedle něj Jiří Vykoukal,
Mercedes mezi sparťanskými obránci. Zdobila ho velká píle
a vždy se na něj dalo spolehnout.
Koho byste postavil do útoku?
Nalevo Richarda Žemličku. Byl jsem jeho velký fanoušek.
Emotivní hráč, srdcař a pravý sparťan. Uměl přitvrdit, v některých momentech působil na ledě jako válec. Na centr bych
postavil Jardu Hlinku, stroj na kanadské body. I on pomohl
Spartě k řadě titulů, včetně posledního. Napravo vidím Jana
„Gustu“ Havla. Toho jsem na ledě bohužel nezažil, ale patří
mezi největší legendy Sparty. Navíc se pyšníme stejným jménem. (smích).
Kdo by byl za vás největší hokejový buldozer?
David Kočí, to je jasné. Ten dokázal srovnat se zemí každého, kdo si dovolil na spoluhráče z jeho týmu. Ze sparťanské
juniorky přestoupil do NHL, aby se do svého klubu vrátil jako
velká hvězda.
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