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VÁŽENÍ A MILÍ PARTNEŘI KLUBU,
před sezónou jsem na těchto stránkách avizoval, že se pokusíme atakovat průměrnou návštěvu 
8 000 fanoušků na utkání základní části. Nesmírně mě potěšilo, že se nám povedlo tuto metu 
zlomit a za poslední tři roky jsme „vyrostli“ o 1 916 fanoušků v průměru na jedno utkání. To je 
skvělé číslo, které kladně hodnotí nejen naši hráči a zástupci médií, ale všimla si ho celá hokejová 
veřejnost. Sparta lákala nejvíce z celé domácí soutěže po dlouhých 40 letech a já pevně věřím, 
že svou pozici budeme do budoucna dále posilovat. 

Ruku v ruce s tím jde i společenská prestiž sparťanských utkání. Akce Sparta vzdává hold, 
Výroční utkání, Sparťanská krev, Ježíšek a další jsou našimi dlouhodobými projekty, na které 
jsme velmi hrdí. Nejedná se jen o hokejový svátek, ale i o události, které mají přesah do běžné-
ho života. Na všech našich dlouhodobých akcích pracuje řada lidí i několik měsíců a společně  
s dětskými zápasy a projekty pro základní a střední školy mají zásluhu na stále stoupající prů-
měrné návštěvnosti. Na závěr hodnocení základní části bych chtěl poděkovat všem, kteří se 
na růstu naší průměrné návštěvnosti podíleli – fanouškům, kteří se celý rok starali o skvělou 
atmosféru v O2 areně a našim partnerům za důvěru a celoroční podporu. Velká sparťanská 
rodina, kam obě tyto skupiny patří, tak měla po většinu základní části důvod k radosti.  
A já doufám, že úsměv ze rtů nám nezmizí ani v následujícím play off.

Hned na úvod vyřazovacích bojů nám hokejový osud připravil těžkého soupeře, vždyť 
Kometa byla před začátkem ligy považována za favorita celé ligy. Letošní tažení CHL 
nám ukázalo, že naši hráči umí v důležitých chvílích přepnout na vyšší level, a že 
náš tým má charakter. Proto věřím, že právě těžké boje ze CHL zúročíme v této 
sérii s Kometou, a že jsme připraveni jí oplatit bolestná vyřazení z nedávné mi-
nulosti.

PETR BŘÍZA
předseda představenstva

HC Sparta Praha a. s.

DĚKUJEME PARTNERŮM HC SPARTA PRAHA
ZA PODPORU V SEZONĚ 2016/17
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Sparta se snaží nabídnout svým partnerům vždy 
něco navíc. I proto jsme se pustili do této výzvy  
a před lednovým utkáním s Libercem proběhl v restau-
raci Lokomotivka první Minutový networking na hokejo-
vé Spartě. Ten cíleně seznamuje zástupce jednotlivých 
společností, v našem podání stávajících partnerů s po-
tencionálními. Akce se zúčastnilo 15 úspěšných mana-
žerů, kteří reprezentovali známé firmy jako AJ produkty, 
AirBnb, Mastercard, Favorit, Event arena, Pokerstars a 
další. Jelikož se akce povedla, můžete se v příští sezoně 
těšit na další podobná setkání. 
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DOUFÁM, ŽE LETOS NA HARFĚ OSLAVÍME 
S FANOUŠKY JEŠTĚ JEDEN ÚSPĚCH
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V létě 2015 se v O2 areně změnil nájemce pro hokejové zá-

pasy, jak jste to vnímali vy z pohledu provozovatele blízkého 

obchodního centra? 

Pro nás bylo klíčové, že byl hokej v O2 areně udržen. Myslím si, že 

by to byla veliká škoda, kdyby se tak nestalo – a to pro všechny. 

Nyní již druhý rok běží úzká spolupráce Galerie Harfa a Sparty 

v rámci, které se u vás potkávají fanoušci a hráči na společ-

ných setkáních.

Ano, jsme velice rádi, že máme se Spartou takto úzkou spoluprá-

ci a téměř kompletní program pro fanoušky se odehrává na naší 

půdě. Ve fanoušcích vyvolává setkání s jejich oblíbenými hráči po-

zitivní emoce a nás těší, že je mají spojené právě s naším centrem. 

Jak funguje model fanoušek x nakupující ve dnech spar-

ťanských zápasů? Minimálně gastrozařízení v Harfě jsou  

v době před zápasy zcela zaplněná. 

Pevně věřím, že si fanoušci Sparty k nám již našli „cestu“ a vyu-

žívají všech služeb, které jim Harfa nabízí. Od dobrého jídla, přes 

skvělé nákupy až například po opravu obuvi. 

Galerie Harfa je vidět i na hokeji, kde fanoušci soutěží o vou-

chery do jednotlivých provozů vašeho nákupního centra. Jak 

jste s těmito aktivitami spokojeni?

Pravidelně připravujeme pro fanoušky na zápasech Sparty v O2 

areně soutěž s některým z našich obchodů nebo provozů. Otázky 

nejsou složité a výhry naopak velmi zajímavé. Pro nás je to skvělý 

model, abychom se fanouškům přestavili a jeden z nich si ještě 

navíc odnesl domů nějaký příjemný dárek. 

Osobně máte k hokeji blízko, chodíte na zápasy Sparty?

K hokeji mám velmi blízko. Od dětství jsem se pohybovala po 

zimácích s bráchou, který hokej hraje. Hokej mě velice baví, na 

zápasy se snažím chodit, co mi pracovní vytížení dovolí. Ale vý-

sledky sleduji pravidelně a Spartě moc fandím. 

Chystáte v brzké době nějaké novinky pro vaše zákazníky?

Snažíme se neustále rozšiřovat nabídku obchodů, do toho chys-

táme spoustu zajímavých zábavných akcí, prostě věříme, že  

u nás nejen sparťanští fanoušci nakoupí vše potřebné bez stresu 

a v pohodlí. 
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JIŽ DRUHÝ ROK JE GALERIE HARFA HLAVNÍM MÍSTEM STŘETÁVÁNÍ FANOUŠKŮ A HRÁČŮ HC SPAR-
TA PRAHA. KONAJÍ SE ZDE NEJEN AUTOGRAMIÁDY, ALE TAKÉ DALŠÍ DOPROVODNÉ AKCE BĚHEM 
ZÁPASŮ SPARŤANSKÝCH HOKEJISTŮ. TU NEJVĚTŠÍ ALE GALERIE HARFA ZAŽILA TĚSNĚ PO NEDÁV-
NÉM ÚSPĚCHU SPARTY V CHL, KDYŽ SE ZDE KONALA AUTOGRAMIÁDA STŘÍBRNÝCH SVĚŘENCŮ 
TRENÉRA KALOUSE. „ALE JÁ DOUFÁM, ŽE LETOS NA HARFĚ OSLAVÍME S FANOUŠKY JEŠTĚ JEDEN 
ÚSPĚCH,“ ŘÍKÁ MARKETINGOVÁ KOORDINÁTORKA GALERIE HARFA MARTINA TLUSTÁ.
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Můžete společnost Ravak představit sportovním fanouš-

kům?

Věřím, že RAVAK není třeba nijak dlouze představovat, protože 

za dobu našeho pětadvacetiletého působení na trhu si některý 

z našich výrobků do koupelen pořídil nebo alespoň někde vy-

zkoušel snad každý. Vyrábíme kompletní sortiment vybavení pro 

celou koupelnu počínaje sprchovými kouty, vanami, přes va-

ničky, umyvadla, nábytek, vodovodní baterie, doplňky až po wc  

a bidety. Soustřeďujeme se zejména na vlastní design, který 

pro nás vytvářejí renomovaní evropští designéři. Dlouhodobě 

spolupracujeme s rakouským studiem Storz, pracujícím mimo 

jiné pro nejlepší značky automobilového průmyslu. Velmi si 

také vážíme spolupráce se špičkovým českým designérem 

Kryštofem Nosálem, který je autorem velké části výrobků  

z našeho portfolia.

 

Kolik poboček má Ravak aktuálně v ČR a zahraničí?

Největší je výrobní závod a centrála sídlí v Příbrami a dále 

máme pobočky ve všech větších státech střední a východní 

Evropy. Už více než dvacet let má RAVAK vlastní zastoupení 

v Dubaji, kde máme za sebou mnoho exkluzivních realizací. 

Mnoho let už prodáváme i v Číně, kde se naše značka prosa-

dila už v několika luxusních bytových komplexech. V poslední 

době se zaměřujeme i na rozvoj podnikání ve Vietnamu.

Panuje ve vašem oboru velká konkurence?

Rozhodně. Proto se soustředíme na vlastní originální výrobky  

s promyšleným designem a přidanou estetickou hodnotou, 

které se vymykají běžné produkci a jsou oceňovány i v nej-

prestižnějších mezinárodních soutěžích. 

Vaše reklama je vidět nejen na hokeji v O2 areně, ale díky 

prostoru na kalhotách hráčů i na venkovních stadionech. 

Reagují na to vaši obchodní partneři?

Ano, vnímáme, že prezentace naší značky v rámci hokeje má 

samé pozitivní odezvy. 

Využíváte možnosti VIP prostor v O2 areně pro své ob-

chodní partnery? Jak jste spokojeni se servisem v těchto 

prostorách?

 Ano využíváme. O tyto prostory je u našich obchodních part-

nerů největší zájem. Se servisem jsme velmi spokojeni.

Jak vidíte cestu Sparty vyřazovacími boji poté, co jsme za-

žili báječné zápasy Sparty v play off CHL?

Sparta nám za dobu partnerství přirostla k srdci a věříme, že  

v posledním zápase sezony bude tím šťastnějším týmem. 
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SPARTA NÁM ZA DOBU PARTNERSTVÍ 

PŘIROSTLA K SRDCI
STEJNĚ JAKO SPARTA DĚLALA SVOU JÍZDOU EVROPOU V RÁMCI CHL VÝBORNÉ JMÉNO ČES-
KÉMU HOKEJI, DĚLÁ ZNAČKA RAVAK V ZAHRANIČÍ REKLAMU KVALITNÍMI VÝROBKY PRO 
KOUPELNY. JIŽ DVA ROKY SE RAVAK ŘADÍ MEZI VÝZNAMNÉ PARTNERY HOKEJOVÉ SPARTY,  
I PROTO V TOMTO ČÍSLE SPARTA BUSINESS DOSTAL PROSTOR ING. PATRIK KREYSA, MÍSTO-
PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA RAVAK, A.S.
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Jako zástupce jednoho z klíčových partnerů Sparty jste se 

účastnil výjezdu na finále CHL. Jak jste vnímal atmosféru na 

palubě letadla?

Dodatečně bych chtěl poděkovat za možnost se této akce zú-

častnit. Nálada byla velmi týmová a nabuzená již při čekání na 

letišti v Praze. A během letu se ještě postupně vylepšovala. Na 

skandování typu „Už jsme tady! Už jsme tady!“ a „Kde máte 

fanoušky?“ při dosednutí na letiště v Goteborgu, dlouho neza-

pomenu.

Jak jste strávil zápasový den a jak se vám líbil Göteborg?

Přestože bylo v Göteborgu poměrně chladno a větrno, celý den 

jsme si užili procházkami po městě. Hodně nám pomohl tištěný 

průvodce s tipy, jaká místa navštívit. Takže příjemné čekání na 

večerní bitvu.

Jaké byly vaše dojmy z finále?

Před finále jsem měl trochu obavy z „tréninkové haly“, ve které 

se zápas měl odehrávat. Hala se samozřejmě nedá kapacitou  

a úrovní srovnávat s O2 arénou. Ale nakonec byla atmosféra od 

samého začátku důstojná finále CHL. Potěšila mě i dost častá 

převaha našich sparťanských fanoušků vůči přesile domácích 

fandů. A na ledě jsme měli faktickou převahu po většinu utkání  

a předvedli jsme neuvěřitelně dobrý a bojovný výkon. U někte-

rých sporných vyloučení našich hráčů jsme si i od srdce zanadá-

vali. Takže jsme si to opravdu užili! 

Věřil jste před třetí třetinou v úspěch?

Podle obrazu hry jsem věřil v úspěch po celý zápas. I v poslední 

třetině jsme měli několik šancí. A o to větší byl šok, když nám 

tam spadnul ten nešťastný gól v prodloužení. Výsledek, i když 

mrzutý, nic nemění na faktu, že jsme rozhodně ostudu neudělali. 

A domácí mužstvo i obecenstvo jsme naší skvělou hrou a nasa-

zením dokonce zaskočili. 

Finále CHL bylo jedním z prvních míst kde fanoušci moh-

li vidět naživo novou Škodu Kodiaq. Jaké máte zatím na 

tento model ohlasy?

Škoda Kodiaq potvrdila očekávání výrobce i dealerů. Je to 

skutečně krásný vůz. Ještě před oficiálním uvedením na trh, 

a tedy bez možnosti zcela nový model fyzicky vyzkoušet,  

si u nás Kodiaq objednalo několik desítek zákazníků. Nejen 

zde v Praze na Kolbenově v Hloubětíně, ale i na našich ostat-

ních salonech v regionech ČR. A nadále denně zpracovává-

me další a další nabídky a objednávky.

Věříte, že prožijeme letos ještě jedno finále?

No tak určitě :-) ! Výkonnost mužstva šla v posledních kolech 

základní části nahoru a celkový dojem dává šance na další 

úspěch v domácí soutěži. A my v Louda Auto věříme minimál-

ně „v bednu“. Takže držíme palce a SPARTA jedeme! 
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LOUDA AUTO
NA FINÁLE CHL
SPARTA SI PŘIPSALA ZAČÁTKEM ÚNORA JEDEN ZE SVÝCH HISTORICKÝCH SPORTOVNÍCH ÚSPĚ-
CHŮ NA MEZINÁRODNÍM POLI. NECHYBĚLO U TOHO VÍCE NEŽ 250 SPARŤANSKÝCH FANOUŠKŮ  
A TAKÉ 150 PARTNERŮ HC SPARTA PRAHA. ZÁSTUPCI SPOLEČNOSTI LOUDA AUTO, JEDNOHO 
Z KLÍČOVÝCH PARTNERŮ KLUBU, NEMOHLI CHYBĚT. O SVÝCH DOJMECH VYPRÁVĚL MARTIN 
FELLER, OBCHODNÍ ŘEDITEL A MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA LOUDA AUTO.
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V jakých oborech se vaše technologie dá využít?

Naše technologie jdou napříč spektrem všech oborů. Jedná se 

o základní principy ochrany povrchů tak, jak to dělá příroda na 

svých produktech. Příroda své produkty přirozeně chrání, ať se 

jedná o rostliny, zvířata či hmyz. Všimněte si, že příroda chrání 

pouze své živé čili bionické výtvory. My lidé jsme strašně po-

zadu. Naše výtvory jsou převážně „mrtvé“, poněvadž než něco 

vytvoříme, tak to napřed „zabijeme“. Například strom – než  

z něho vyrobíme třeba nábytek, tak ho uřízneme. V tu chvíli  

z něho začíná mizet veškerá výživa. Dřevo schne a my lidé jej 

dokonce sušíme. Potom z něj vyrobíme stůl, který již od počát-

ku stárne, jako květina, co uříznete a dáte do vázy. Vraťme se  

k přírodě. Motýl nezmokne v dešti, přeslička se nezlomí ve větru, 

kachna se nenasákne vodou a nejde ke dnu. Na motýlích kříd-

lech je nano vrstva, která odpuzuje vodu, přeslička má v sobě 

nanočástice křemíku, co ji dělají nepředstavitelně houževnatou 

a podobně. Na druhou stranu my lidé stůl nalakujeme a poté 

ho pravidelně utíráme od prachu, „drbeme“ od špíny a v rámci 

úklidu přesušujeme různými saponáty. Stůl musíme za jeho ži-

votnost několikrát přelakovat, a nakonec dřevo stejně přeschne, 

popraská či jej nečistoty uvedou do trvale omšelého stavu a my 

ho vyhodíme. Společnost jej pak zlikviduje, spálí a hořením tak 

vznikne popílek, nanočástice uhlíku, které pak dosednou na náš 

nový stůl, který opět chátrá již od doby poražení dalšího stromu.

Naše společnost se snaží napodobovat přírodu v jejích princi-

pech ochrany povrchů, a sice na bázi lidským okem neviditel-

ných nano technologických ochran „neživých“ povrchů. A tím 

výrazně prodlužovat jejich životnost, ať už se jedná o kámen, 

dřevo, sklo, plechy, laky, keramiku, kůži, textil apod. Zároveň tím 

šetřit obrovské náklady na čas spojený s údržbou, v tomto pří-

padě úklidem a čištěním.

Podnikáte ve specifickém odvětví, jaká je na tomto poli  

v Čechách, případně v zahraničí, konkurence?

To je velmi těžká otázka, poněvadž slovo nano je dnes velmi 

moderní a mnoho firem si jej vkládá do úst, aniž by se o nějaké 

nano jednalo. V tom je kámen úrazu, poněvadž mnoho zákaz-

níků si již nějaké „nano“ v životě koupilo, a pakliže narazili na 

takovéto výrobky, poznali jejich nefunkčnost a tento obor již za-

vrhli. Kdysi jsme na půdě Technické univerzity testovali několik 

desítek nanoproduktů a pouze jediný obsahoval alespoň nějaké 

nanočástice. Nanometr je miliardtina metru, tedy nanočástice je 

nepředstavitelně malá částice, která může mít specifické vlast-

nosti (tvrdost, odpudivost apod.) a přidává se jako aditivum do 

různých druhů nátěrů, vosků či jiných ochran různé životnosti 

a kvality. Naše společnost již několik let spolupracuje na zákla-

dě výhradní smlouvy s Technickou univerzitou v Liberci, který 

je jedním z nejlepších světových odborníků v této oblasti. Pika-

tec pracuje s patentovanou pryskyřicí, která vyhlazuje povrch  

a díky nano aditivům a dalším složkám dává povrchům vyni-

kající a dlouhodobé vlastnosti jako jsou tvrdost, hydrofobita, 

olejofobita, prachu odpudivost, rezistence proti UV záření apod.  

A celý fór spočívá v tom, že takováto ochrana není vidět! Co se 

týká konkurence, myslíme si, že ochrany povrchů tak, jak jsme 

je pojali my, se na světě vyskytují velmi zřídka, jelikož se jedná  

o velmi mladý a neprobádaný obor. Čím více získáváme v tomto 

oboru zkušeností, tím více si uvědomujeme, jak zoufale jsme na 

začátku této cesty.

Jaké jsou vize vaší společnosti? Co plánujete, jaký vidíte ve 

vašem oboru potenciál?

Teď je nejdůležitější, aby lidé pochopili smysl našich produktů. 

Mají zažité některé představy a těžko se jich zbavují. Za veliké 

peníze nakupují pro domácnosti drahé mycí a čistící prostřed-

ky a neustále drhnou a čistí, nebo již rezignovali a nestarají se  

o to. Považujeme to za ztrátu času. Například auta neustále myjí 

v myčkách, utrácejí za ně obrovské peníze nehledě na to, ko-

lik času v nich stráví, laky mají brutálně odřené z kartáčů, vozy 

po letech prodávají v takovémto stavu, navíc zkorodované, za 

zlomkovou cenu. Berou to tak, poněvadž to tak dělá většina  

a když jde dav jedním směrem, mnozí se rádi přidávají, poně-

vadž věří, že je to tak správné. Evoluce je holt ten nejtěžší boj, 

naštěstí se každým rokem nachází řádově již stovky lidí, které 

jsme přesvědčili a rádi se k nám vracejí. Hlavně máme mnoho 

nových klientů na základě referencí těch, co mají s námi zkuše-

nosti. A co plánujeme nového? Budete si myslet, že jsme blázni, 

ale co třeba bionické povrchy, které by se samy ošetřovaly, jako 

to dělá příroda? Co třeba takové auto, kterému dorůstá povrch  

a po havárii se „opraví“ samo? Bez dalekých vizí není velkých 

cílů.

Jaký je váš vztah k hokeji?

Jako bývalý vrcholový sportovec v házené jsem se k hokeji do-

stal náhodou asi před 7 lety. Nejedná se mi ale jen o hokej. Jed-

ná se o celou filosofii sportu. Jako podnikatel jsem se za život 

potkal s mnoha jinými kolegy, dobrými i špatnými. Ve sportu, 

v životě i v podnikání je pro mne nejdůležitější charakter. Vel-
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VE SPORTU, V ŽIVOTĚ I V PODNIKÁNÍ 

JE PRO MNE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ 
CHARAKTER
NANOTECHNOLOGIE JE RELATIVNĚ NOVÝM OBOREM, PŘIČEMŽ ČERPÁ Z PŘÍRODY, KTERÁ JEJÍ 
PRINCIPY VYUŽÍVÁ JIŽ TISÍCE LET. PŘINÁŠÍME VÁM JEDEN Z NEJZAJÍMAVĚJŠÍCH ČLÁNKŮ  
V KRÁTKÉ HISTORII SPARTA BUSINESS NEWS, ROZHOVOR S ALEXANDREM FILIPPOVEM, ZA-
KLADATELEM SPOLEČNOSTI PIKATEC, KTERÁ JE VÝZNAMNÝM PARTNEREM MLÁDEŽE HC SPAR- 
TA PRAHA. 
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pochází z řad vynikajících hokejistů. HC Sparta tvrdí: „Větši-

na hráčů v 16 letech bude umět bruslit, většina to bude umět  

s hokejkou a bude umět střílet, ale rozhodovat bude charakter 

hráče.“ A s tímto názorem se plně ztotožňuji. Děti musí ve svém 

sportu předně vidět zábavu, budovat si chtíč vítězit a teprve 

osud a štěstí rozhodne někdy v dorosteneckém věku, jestli  

z hráče bude to jedno promile vyvolených, kteří se vyda-

jí cestou budoucí sportovní kariéry. Avšak ti ostatní, a těch 

bude většina, budou mít vytvořený charakter, budou pil-

ní, nebudou závistiví, budou se umět zvedat po porážkách  

a znovu budou neúnavně bojovat a tvořit si vlastní kariéru 

podnikatelů, manažerů, lékařů, vědců, ale i řemeslníků a dal-

ších, ze kterých poté bude těžit celá společnost. Rodiče by 

proto neměli své děti v útlém věku drezírovat a plnit si skrze 

ně své nesplněné sny. Měli by je podporovat v jejich radosti 

a nezatěžovat jejich křehkou psychiku. Neměli by je ponou-

kat k mstivosti, nenávisti a závisti k ostatním. Neměli by po-

čítat investice do nich a jejich návratnost. Děti jim to jednou 

vrátí. HC Sparta již léta velmi úspěšně a systémově provozuje 

hokejovou akademii, a právě všechny výše uvedené aspekty  

mi mnoho lidí, které jsem potkal a objevil v nich vlastnosti jako 

cílevědomost, bojovnost, pracovitost, houževnatost, smysl pro 

povinnost a fair-play, umění přijímat porážky a neúspěchy, byli 

původně sportovci. Pochopitelně valná většina nebyli jen bývalí 

slavní vysloužilí sportovci, ale dělali sport v mládí až do minimál-

ně 18 let. Navíc kolektivní sport vede člověka od mládí k umění 

vycházet s různými druhy lidí. Házená je dnes oproti době, kdy 

jsem ji hrával, zapomenutý, velmi tvrdý a přímý sport. Hokej mi ji 

svým způsobem hodně připomíná. 

 

Proč jste se rozhodli mimo A týmu podporovat i sparťan-

skou mládež?

My podporujeme hlavně mládež HCS. U „A“ týmu jsme spíše 

sporadicky. Je to proto, že si myslím, že vše začíná, stejně jako 

v přírodě, od počátků. A u lidí jsou to děti. Všechny nejdůležitější 

vlastnosti se u dětí formují již od útlého věku. Zde si děti formují 

svůj charakter, který mu dává jeho rodina a okolí. A sport, pakliže 

se rodiče rozhodnou dát děti na tuto cestu, je tím okolím. Sport 

dává dětem smysl pro povinnost, pracovitost a všechny vlast-

nosti, které jsem vyjmenoval v předešlém odstavci a na mnohé 

a filosofie jejich počínání rozhodly o tom, proč se společnost 

Pikatec rozhodla podporovat mládež HCS.  

Co vám spolupráce se Spartou přinesla?

Není to otázka okamžitě viditelného a hmatatelného přínosu. Je 

to investice do budoucnosti. Není to ani otázka bezhlavého posí-

lání peněz do každého klubu, který potřebuje peníze, aby s nimi 

vyřešil okamžitý nedostatek financí. Charakter lidí je zrcadlem 

společnosti, a právě sport jej dokáže budovat. Pikatec si kromě 

hokeje vybral i fotbalovou akademii Football Talent Academy, 

kde sleduje podobné cíle, jako s HCS. Až dnešní generace za-

čínajících sportovců vyroste, tak už možná ani nebudu aktivní 

podnikatel či manažer. Budu ale žít s pocitem, že jsem kdysi na 

začátku byl jedním malým kolečkem v mohutném soukolí, které 

to celé opět rozpohybovalo.

možná i zapomněl. Zároveň, chceme-li v naší společnosti dobré 

a úspěšné sportovce, musíme se nejvíce zaměřit právě na děti 

a mládež. Tam začínají jejich první krůčky, návyky a um, který 

se již nedá tvořit v pozdějším věku. Je to logické a věřím, že se 

mnou budete souhlasit, že by to tak mělo být. Avšak je to jako 

paní „Colombová“ – všichni o ní mluví, ale nikdo ji neviděl. Bo-

hužel žijeme v současné společnosti, která je velmi konzumní  

a komerční. Vše se dnes přepočítává na peníze, bohužel  

i úspěch. Společnost jaksi pozapomněla, že peníze jsou dobrý 

sluha, ale špatný pán. Generace dospělých se již nepředělá, 

ale musíme věřit, že to může změnit právě generaci našich dětí.  

V té době jsem se potkal s trenéry HC Sparta a později i s panem 

Petrem Břízou, předsedou představenstva a dnešním majitelem 

HC Sparta. Jako bývalí sportovci jsme dokonale porozuměli, 

co vidíme v příčinách neúspěchů dnešní generace sportovců 

na mezinárodních kolbištích. Je to všeobecně nedostatečná 

pozornost a podpora ve sportovní výchově mládeže. Navíc je 

to hledání a částečná tvorba charakteru u hráčů. Trenér a klub 

musí být pro hráče příkladná autorita. Není to jen názor nejvyš-

šího vedení, ale i ostatních trenérů mládeže HCS, kteří většinou 
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Vyhlídky na Masarykův pohár jsou ale zatím ještě před-

časné, nemyslíte?

Samozřejmě. To říkám jen proto, aby bylo jasné, že si vítězství  

v produktivitě cením, ale není pro mě tou nejvyšší metou, kte-

rou mohu dosáhnout. Když bych měl mluvit úplně vážně, tak 

nějaký pohár nikdo z nás neřeší. Jdeme do play off s pokorou 

a cílem uspět vždy jen v každém dalším zápase, co nás čeká. 

Žádné přehnané vyhlídky, jak bude vypadat čtvrtfinále nebo 

snad jak dopadne celé play off.

Jak tedy vnímáte ve svých čtyřiatřiceti letech svůj indivi-

duální triumf?

Mladší hráči to třeba ještě mohou mít jinak, ale čím jste starší, 

tím víc se snažíte myslet na tým. Ale samozřejmě jsem moc 

rád, že se mi na stará kolena podařilo něco takového. Beru to 

jako individuální ocenění svojí práce a jsem rád, že za ní stojí 

nějaký výsledek. Jak ale říkám, čeká nás play off a na něj se 

soustředím více.

Jak byste zhodnotil sezonu ze svého osobního pohledu 

vzhledem k úspěchu v kanadském bodování?

Celkové vítězství je pro mě velikým překvapením. Před něko-

lika měsíci by mě to ani nenapadlo, protože jsem na spoluhrá-

če Petra Vránu, který byl na špici bodování, ztrácel spoustu 

bodů a nepřemýšlel jsem nad tím. Pak tam byli další hráči  

z jiných týmů jako Michal Vondrka, Jarda Bednář, mladý Ku-

balík z Plzně… Vůbec jsem to neřešil.

A kdy jste začal?

Já to upřímně neřešil ani v úplném závěru základní části, kdy 

se mi povedlo dostat na první místo. Snažil jsem se hrát po-

řád stejně a pomáhat týmu. Mužstvo vám to pak totiž vždycky 

vrátí. Velký dík patří tím pádem právě spoluhráčům, kteří na 

mém úspěchu mají velký podíl.

A co tedy zmiňovaný Petr Vrána? Ještě tři kola před kon-

cem jste měli stejně bodů, že?

Jak už jsem řekl, moc jsme to ani jeden neřešili. Občas při-

létla v šatně nějaká poznámka od spoluhráčů, nebo jsme si 

ze sebe udělali legraci navzájem, aby se kabina bavila. Žádná 

rivalita ale neprobíhala. Zasmáli jsme se tomu a přáli si to. 

Dělali jsme si navíc body navzájem, protože jsme spolu hráli 

přesilovky.

Když zmiňujete spoluhráče, asi se nelze nezeptat na Petra 

Kumstáta…

O Petrovi nemá cenu něco dlouze vyprávět. Zažili jsme toho 

spolu spoustu už dřív a to samé tady ve Spartě, kde hrajeme 

pořád spolu. On má také velký podíl na tom, že jsem bodová-

ní vyhrál. Velkým dílem mi k tomu pomohl, ale prsty v tom mají  

i další spoluhráči. Prostě jsme celou základní část fungovali jako 

tým a navzájem si pomáhali.

Když jste nakousnul hodnocení dosavadního průběhu aktu-

álního ročníku, můžete jej trochu rozvést?

Mužstvo prošlo před sezonou velkou změnou. Odešla řada opor, 

změnil se trenér, přišli noví kluci… Bylo potřeba, aby si všechno 

sedlo. Chvíli to trvalo a pořád se nám ještě občas stane, že nám 

něco nezafunguje ideálně, ale pracujeme od začátku sezony na 

tom, aby vrchol naší formy přišel v play off.

Jeden vrchol v podobě úspěšného play off už ale máte za 

sebou v Champions Hockey League. Ještě si vzpomenete 

na těsnou finálovou prohru s Frölundou?

No aby ne, to byl zápas, který už hodně z nás nemusí nikdy zažít. 

A chybělo tak málo, abychom to dotáhli. Já osobně si na to vzpo-

menu docela často, ale musím říct, že čím dál tím častěji ve mně 

převládá při vzpomínce pocit, že to byla v první řadě suprová jíz-

da našeho týmu a našich fanoušků. Stříbro z Ligy mistrů je histo-

rický úspěch pro Spartu i celý český hokej, tak je potřeba to brát.

Zmínil jste, že úspěch v této soutěži je rovněž úspěchem va-

šich fanoušků…

No jasně, ta skupinka nejvěrnějších za námi desítky hodin jezdila 

autobusem a trajekty až pomalu k polárnímu kruhu. Klobouk dolů 

před nimi. A co předvedli naši fanoušci ve finále? Neuvěřitelné, 

ještě teď mi běhá mráz po zádech. Vždyť my jsme si tam připa-

dali jak v naší hale.

Už domácí duely s Bernem a Växjö cestou do finále byly oz-

dobou, reklamou na prvotřídní evropský hokeje. Souhlasíte?

Rozhodně. Úroveň těchto zápasů byla neuvěřitelná. A my jsme je 

zvládli, což posiluje po psychické stránce do extraligového play 

off. Navíc určitě zase přijde hodně lidí. Všude čtu, že máme nej-

vyšší průměr v extralize, Sparta za poslední desítky let neměla 

takovouto návštěvnost. Je to prostě parádní a věřím, že v play off 

to společně s našimi fanoušky dotáhneme co nejdále.
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KRÁL EXTRALIGOVÉ PRODUKTIVITY LUKÁŠ PECH: 

MAXIMÁLNĚ SPOKOJENÝ
BUDU AŽ S POHÁREM!
PODMANIL SI CELOU TIPSPORT EXTRALIGU. POSTAVOU NEVYSOKÝ, PŘÍNOSEM PRO TÝM VŠAK 
OBROVSKÝ BOJOVNÍK LUKÁŠ PECH VYHRÁL KANADSKÉ BODOVÁNÍ NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽE. SPO-
KOJENOST? ANO. MAXIMÁLNÍ SPOKOJENOST? „V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ. TÝMOVÝ ÚSPĚCH JE 
VÍC NEŽ JAKÉKOLIV INDIVIDUÁLNÍ OCENĚNÍ. MAXIMÁLNĚ SPOKOJENÝ BUDU AŽ S POHÁ-
REM,“ ŘÍKÁ ŠIKOVNÝ CENTR.

52 Tolik bodů za 20 gólů a 32 asistencí 
nasbíral Lukáš Pech v základní části 
tohoto extraligového ročníku. Stal se 
vítězem bodování.

Lukáš Pech o fanoušcích:
„Máme nejvyšší průměr v extralize, Sparta za poslední desítky 
let neměla takovouto návštěvnost. Je to prostě parádní!“
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