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DĚKUJEME PARTNERŮM HC SPARTA PRAHA
ZA PODPORU V SEZONĚ 2018/2019

A-TÝM HC SPARTA PRAHA
BRANKÁŘI

GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNER

9-8-1993
L
41 | David Honzík

25-7-1993
L
35 | Matěj Machovský

GOLD PARTNER

OBRÁNCI

SILVER PARTNER
vodou ředitelné barvy

19-3-1992
P
55 | Jeremie Blain

9-6-1993

P

52 | Eric de la Rose

30-7-1990
P
7 | Steven Delisle

7-5-1995
L
16 | Tomáš Dvořák
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9-7-1997
L
29 | Petr Kalina

17-2-1995
P
33 | Jan Košťálek

29-5-1993
L
19 | Tomáš Pavelka

11-11-1993
L
11 | Matěj Beran

21-7-1990
L
47 | Jan Buchtele

1-9-1996
P
12 | Jiří Černoch

22-5-2000
L
Vojtěch Kropáček

11-5-1991
L
18 | Andrej Kudrna

19-11-1981
L
46 | Petr Kumstát

20-4-1999
L
10 | Lukáš Rousek

20-6-1989
P
62 | Robert Říčka

24 | Zach Sill

11-9-1989
L
75 | Jan Piskáček

27-2-1990
L
44 | Tomáš Voráček

VIP CLUB PARTNER
12-8-1990
8-8-1991
L
L
88 | Miroslav Forman 96 | Richard Jarůšek

14-11-1986
L
61 | Lukáš Klimek

Interpack Trader

ÚTOČNÍCI

PARTNER MLÁDEŽE

19-9-1983
L
23 | Lukáš Pech

18-12-1992
P
74 | Daniel Přibyl

18-10-1998
L
28 | Tomáš Pšenička

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNER
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REALIZAČNÍ TÝM:

24-5-1988

L

TRENÉŘI:
Uwe Krupp, Jaroslav Nedvěd

5-11-1996

L

67 | Jiří Smejkal

29-3-1985

L

20 | Petr Vrána

TRENÉR BRANKÁŘŮ:
Petr Přikryl

VEDOUCÍ TÝMU:
Jakub Zelenka
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CELKEM: 112 zápasů # 54 výher, 3 remízy, 53 porážek
DOMA: 		 55 zápasů # 34 výher, 2 remízy, 19 porážka
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už čekají
na vaše lajky!

BRANKÁŘI
2

PETER HAMERLÍK

2.1.182

L

SVK

30

ŠIMON HRUBEC

30.6.1991

L

CZE

55

MARIAN ADÁMEK

2.10.1997

P

CZE

90

JAN BARTKO

22.2.1997

P

CZE

52

MILAN DOUDERA

1.1.1993

L

CZE

38

MARTIN GERNÁT

11.4.1993

L

SVK

66

FILIP HAMAN

20.5.1998

P

CZE

20

LUKÁŠ KOVÁŘ

10.1.1992

L

CZE

5

LUKÁŠ KRÁJÍČEK

11.3.1983

L

CZE

26

JAKUB MATYÁŠ

16.3.1994

P

CZE

6

DAVID MUSIL

9.4.1993

L

CZE

OBRÁNCI

25

VLADIMÍR ROTH

25.6.1990

P

CZE

10

JAN ZAHRADNÍČEK

13.8.1996

L

CZE

#5 KRÁJÍČEK
LUKÁŠ

NEJVĚ TŠÍ HVĚZDA

ÚTOČNÍCI
83

MARTIN ADAMSKÝ

13.7.1981

L

CZE

71

ROBERTS BUKARTS

27.6.1990

P

LAT

NEJVYŠŠÍ DOMÁCÍ VÝHRA:

8

ARON CHMIELEWSKI

9.10.1991

P

POL

12:3, 29. ledna 2017, 43. kolo

81

DAVID CIENCIALA

1.12.1995

L

CZE

22

VLADIMÍR DRAVECKÝ

3.6.1985

L

SVK

41

JAN HLADONIK

18.8.1999

L

CZE

18

ERIK HRŇA

25.6.1988

L

CZE

34

ONDŘEJ KOVAŘČÍK

10.6.1995

L

CZE

87

MICHAL KOVAŘČÍK

19.11.1996

L

CZE

65

TOMÁŠ MARCINKO

11.4.1988

P

SVK

23

JIŘÍ POLANSKÝ

18.12.1981

P

CZE

42

ADAM RAŠKA

25.9.2001

P

CZE

27

MARTIN RŮŽIČKA

15.12.1985

P

CZE

13

VLADIMÍR SVAČINA

28.4.1987

P

CZE

19

MAREK VIEDENSKÝ

18.8.1990

P

SVK

61

ETHAN WEREK

7.7.1991

L

CAN

NEJVYŠŠÍ DOMÁCÍ PORÁŽKA:
1:5, 6. prosince 1996, 27. kolo
3:7, 17. března 2002, 5. čtvrtfinále

NEJVÍCE GÓLŮ NA SPARTĚ:
12:3, 29. ledna 2017, 43. kolo

POSLEDNÍ ZÁPAS:
9. kolo, 12. října 2018
Třinec – Sparta 4:5sn
Góly: Bukarts, Marcinko (2x), Werek; Forman,
Vrána, Buchtele, Dvořák, Kudrna

Hlavní trenér: Václav Varaďa | Asistenti: Marek Zadina, Jiří Raszka
Trenér brankářů a vedoucí mužstva: Jaroslav Kameš

ZA KAŽDÝCH 250 Kč NÁKUPU ZÍSKÁTE JEDNU NÁLEPKU. ZA 30 NÁLEPEK DOPLATÍTE ZA SVÉHO
CHLUPTUBERA JEN 49,90 Kč A ZA 15 NÁLEPEK 199,90 Kč. ČLENOVÉ BILLA BONUS CLUBU
MOHOU NAVÍC ZA 2000 BILLA BONUS BODŮ A DOPLATEK 399 Kč ZÍSKAT MAXIKOULI.
VANÁ
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AKCE TRVÁ OD 12. 9. DO 18. 12. 2018 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB.

Do 12. ročníku Sparťanské krve se díky projektu
Sparta spojuje zapojilo i několik dalších klubů, které
s hokejovým týmem spojuje modro-žluto-červená trikolora. Zúčastnili se tak zástupci futsalového oddílu
v čele s legendárním brankářem fotbalové Sparty Jaromírem Blažkem, sparťanští cyklisté, ragbisté i ragbistky a přidat se mají i další týmy. „Hodně mě potěšil
i zájem zápasníků MMA z organizace Oktagon a jejich

SPARŤANSKÁ KREV
DVANÁCTÝ ROČNÍK DLOUHODOBÉHO CHARITATIVNÍHO PROJEKTU NA PODPORY DÁRCOVSTVÍ KRVE
A KOSTNÍ DŘENĚ ROZHODNĚ NEBYL TUCTOVÝ. NAOPAK. DAROVÁNÍ POD ZÁŠTITOU HLAVNÍHO PARTNERA – POJIŠŤOVNY MERKUR, SE TENTOKRÁT KROMĚ ČLENŮ HOKEJOVÉHO KLUBU ZÚČASTNILI TAKÉ
PARTNEŘI KLUBU A DALŠÍ TÝMY, KTERÉ HRDĚ SPORTUJÍ POD ZNAČKOU SPARTA!

Sparta v listopadu 2018 zorganizovala několik společných darování krve. Vůbec první se konalo v ústředí generálního partnera klubu, společnosti BILLA,
v pražských Modleticích, kam dorazilo několik desítek
zaměstnanců významného obchodního řetězce.
Velký úspěch mělo rovněž společné darování fanoušků v Tipsport areně. Omezená kapacita se již měsíc
před akcí zaplnila za jediný den a v útrobách staré holešovické haly se sešlo přes čtyřicet příznivců Sparty, včetně členů realizačního týmu a dvou zástupkyní
Prague Star Cheerleaders. Kdo nestihl tyto termíny,
mohl krev darovat také ve Všeobecné fakultní nemocnici, kde všichni obdrželi výměnou za půl litru krve dvě
vstupenky na zápas s Třincem hraný 25. listopadu.

Jen k 20. listopadu se díky Spartě vybralo téměř 343
tisíc mililitrů krve od 760 dárců, z toho 106 z nich darovalo vůbec poprvé. Několik fanoušků se navíc připojilo
do registru dárců kostní dřeně. Akce navíc pokračuje
až do konce února a zapojí se do ní i další partneři
Sparty a členové ostatních sparťanských klubů. „Je to
opravdu úžasné číslo. Pod jménem Sparta se sdružuje
největší fanouškovská základna v Česku a je skvělé,
že se letošní akce začala vázat i na jiné Sporty,“ pochvaluje si vrchní sestra Mgr. Ilona Drdová z transfuzního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice. Přišly
navíc darovat i zaměstnanci firem, které jsou partnery
klubu, takže lidí chodí opravdu hodně. Jsme za to moc
rádi. Letošní akce má obrovský smysl,“ dodává sympatická zdravotnice.

fanoušci, kteří dorazili ve velkém počtu,“ prozrazuje
Ilona Drdová z VFN Praha. Úsměvy zářily i na tvářích samotných sportovců. „Je to parádní akce, mám
z toho opravdu výborný, hřejivý pocit, že jsme pomohli
dobré věci. Moc se těším, až s kluky z týmu společně
zajdeme i na zápas fandit hokejovým kolegům,“ prohlásil bezprostředně po darování jeden z přítomných
ragbistů.

www.merkur.cz

Jsme včas tam, kde nás
právě potřebujete.
Myslete na Vaši budoucnost již dnes

SDÍLEJ SVÉ FOTKY S HASHTAGEM

# H C S P A R TA

Díky akci Sparťanská krev docházelo během listopadu do odběrových místností až padesát fanoušků denně. Stíhali jste vůbec odebírat krev?
Odebírat stíháme, je to vše o správném plánování
a dobrém přístupu. Sparťanská krev je pro nás velice
důležitá. Potřebujeme mladé lidi a při této akci se mnoho z nich o dárcovství krve dozvídá vůbec poprvé.
Letos se lehce pozměnil koncept celého projektu.
Hodnotíte změny pozitivně?
Sparta je klub s mnoha různými sporty, který má největší fanouškovskou základnu po celé České republice.
Jedenáct let byla tato akce navázána pouze na hokej,
ale letos se do akce zapojilo i mnoho jiných klubů, třeba
futsalisté s legendárním brankářem AC Sparta Jaromírem Blažkem, přišli i další fotbalisté, cyklisté, ragbistky
a další. Hodně mě potěšil i zájem zápasníků MMA organizace Oktagon a jejich fanoušků, kteří akci ve velké
míře také podpořili. S hokejovou Spartou navíc přišly
darovat i firmy. Letos se tak připojili i zaměstnanci generálního partnera Sparty, společnosti Billa, a brzy by
se měli přidat i další partneři. Takže ano, letošní akce
má obrovský smysl.
Sparta přišla s akcí darování krve už před dvanácti lety, jako první z tuzemských klubů. Jak moc je
znát podpora hokejového klubu oproti vašemu běžnému provozu?
V prvních ročnících to bylo znát velmi, protože jsme se
domluvili pouze na jednom nebo dvou termínech… To
byl slušný fofr. Přišlo až 150 lidí a nestíhali jsme. Tolik
krve najednou ani není potřeba vzhledem k její expiraci.
V poslední době se snažíme termínů dávat více a letos
darování probíhá úplně jinak, ale nejefektivněji. Akce
probíhá od 1. 11. do konce února 2019. To znamená,
že máme pravidelný počet dárců krve průběžně. Lépe
se hlídají zásoby transfuzních přípravků, nikdo dlouho
nečeká a na všechny se dostane a snad jsou i všichni
spokojeni. Samozřejmě není možné, aby tu čtyři měsíce byli zástupci klubu a samotní hráči, ale to snad každý pochopí. Nikdo se ale nemusí bát, sestřičky mám
zkušené, milé a některé jsou i sparťanky.

KREV MŮŽE POTŘEBOVAT KDOKOLIV,
VČETNĚ VAŠICH NEJBLIŽŠÍCH

U jakých případů je krev nejvíce potřeba?
Velmi obecně řeknu, že u všech krvácivých stavů, úrazů, při porodech, při onkologických onemocněních, při
transplantacích a při popáleninách. Nezapomeňme, že
transfuzní přípravky jsou potřeba i pro ještě nenarozené děti v těle matky, kdy se krev podává přes pupečník,
až po všechny věkové kategorie. To znamená, že ji můžete potřebovat vy, já, naši blízcí... Prostě všichni.

PŘI SPOLEČNÉM DAROVÁNÍ KRVE V TIPSPORT ARENĚ NEUSTÁLE PODPOROVALA FANOUŠKY, ABY NEMĚLI STRACH. VRCHNÍ SESTRA MGR. ILONA DRDOVÁ Z TRANSFUZNÍHO ODDĚLENÍ VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ
NEMOCNICE V PRAZE SI UŽÍVALA PLNOU „ORDINACI“ SPARŤANŮ, ZÁROVEŇ ALE LITOVALA, ŽE PROPAGACE DÁRCOVSTVÍ KRVE NENÍ V MÉDIÍCH A ŠKOLÁCH JEŠTĚ VĚTŠÍ. „NOVÝ KONCEPT DAROVÁNÍ OD
HOKEJOVÉ SPARTY CELOU AKCI POSUNUL, MÁ OBROVSKÝ SMYSL,“ POCHVALUJE SI. #

V některých případech ale musíte dárce poslat
domů. Proč?
Děje se tak proto, abychom pacientovi ještě více neublížili. Musíme si uvědomit, že pacienti, kteří dostávají
transfuzní přípravky, jsou velmi těžce nemocní, a proto
je nutné dodržovat určitá pravidla a některé dárce bohužel odmítat a vyřazovat. Někdy je to jen na pár dní,

třeba po očkování, někdy na pár měsíců v případě tetování. A někdy napořád, kvůli nemoci dárce, užívání
návykových látek…
Dokážete říci, kolika lidem odebraná krev dokáže
za určité časové období zachránit život?
Takové statistiky bohužel nevedeme. Dodáváme transfuzní přípravky do všech zdravotnických zařízení v celé
ČR, pokud je potřebují. V neposlední řadě málokterý
pacient dostane jen jednu transfuzní jednotku.
Co se děje s odebranou krví? Jak dlouhou má
„trvanlivost“?
Provádíme několik typů odběrů. Ty, o kterých se bavíme, jsou odběry plné krve. To je 450 ml všeho, co
má každý z nás v krvi. Odebereme 450 ml do odběrové soupravy na jedno použití. Takto odebraná krev se
musí vyšetřit na HIV, syfilis, hepatitidu B a C. Pokud
jsou výsledky negativní, tak se krev musí „zpracovat“.
To probíhá jak?
Nejdříve se přefiltruje přes deleukotizační filtr, potom se
vaky uloží do centrifug, kde se odstředivou silou krev
ve vaku rozdělí na jednotlivé složky dle hustoty. Dále
se tyto vaky přenesou do automatických lisů, které
nám jednotlivé složky rozdělí do k tomu určených vaků.
Z jednoho takového odběru máme jednu transfuzní
jednotku, takzvané erymasy neboli červené krvinky,
která má „trvanlivost“ 42 dní. Dále jednu jednotku plazmy, která se zamrazí a musí být 6 měsíců v karanténě,
„trvanlivost“ má 3 roky. Pacientovi můžeme tuto plazmu podat nejdříve po šesti měsících a pouze tehdy, pokud dárce po šesti měsících přijde na odběr a ten bude
opět negativní. Poslední transfuzní přípravek jsou trombocyty, krevní destičky, které mají „trvanlivost“ 5 dní.
Mluvila jste ale také o dalších typech odběrů.
To jsou separátorové neboli aferetické odběry, které
trvají 45 až 80 minut a odebírá se již jen určitá složka
krve. Potom provádíme autotransfuze a léčebné odběry. Tyto odběry se však již týkají pacientů.
Které krevní skupiny máte dlouhodobě nejméně?
Chybí většinou všechny, ale všeobecně je nejméně negativních skupin.
Jak funguje „skupinový“ management? Stává se,
že by byl některé skupiny nadbytek?
Hezký název, to mě ještě nenapadlo. Samozřejmě, že
máme někdy některých skupin nadbytek a vzhledem
k „trvanlivosti“, o které jsme se bavili, musíme přistupovat i k tomu, že některé skupiny nebereme. Na stránkách
Všeobecné fakultní nemocnice www.vfn.cz máme odkaz
na aktuální potřebu krve. Vypadá to jako semafor, akorát,
že je to tabulka. Tam každý dárce vidí, o jakou skupinu
máme aktuálně zájem, a tudíž si může lépe plánovat, kdy
může přijít. Aktualizují se minimálně 1x týdně. Pokud máme
některé skupiny akutní nedostatek, tak posíláme e-maily,
nebo dárcům telefonujeme a žádáme, aby přišli k odběru.

Kolik litrů musí mít vaše nemocnice v zásobách?
Krev nepočítáme na litry, ale na transfuzní jednotky. Ideální zásoby se pohybují cca od 200 do 250 transfuzních
jednotek na skupinu, to ale máme málokdy. Vzhledem
k tomu, že máme skupinu A, B, AB a 0 a všechny ještě negativní nebo pozitivní, tak toho musí být opravdu mnoho.
Jak velké procento dárců se k vám vrací na další
darování?
Odhadem okolo pětadevadesáti procent. Takže naprostá většina.
Proč v Česku chybí dárci krve a kostní dřeně? Je to
kvůli přehnaným obavám?
Dle mého názoru musí jedinec k dárcovství kostní dřeně
dozrát nejen věkem, ale především mentálně. Nicméně
na základní registraci stačí 6 ml krve, takže se opravdu
není čeho bát. Dárci krve už nemusí mít vůbec žádné
obavy. Pokud se rozhodnout, že by chtěli darovat, většinou zavolají a dotáží se na informace, co je zajímají.
Přesto by jich stále mohlo být více, že?
Určitě. Osobně myslím, že je to trochu opomíjené téma
ať již ze strany zdravotníků, tak i ze strany sdělovacích
prostředků a zejména středních škol. Každý den ve
zprávách slyšíme, kolik bylo vážných nehod na silnicích, že se procento onkologicky nemocných pacientů
zvyšuje, ale nikde neslyšíte, že tito lidé potřebují krev.
Všichni to berou automaticky…
Přesně tak. Lékaři objednají transfuzní přípravky u nás,
na transfuzním oddělení a víc nikoho nezajímá. Nemy-

slím to zle, každý máme svá specifika na pracovištích
a oni navíc mají pacienty fyzicky na svých odděleních.
Skvělé by bylo, kdyby se více upozorňovali příbuzní,
návštěvy, kamarádi, více se o tématu hovořilo ve školách. Kdyby navíc sdělovací prostředky informovaly
o lidech, kteří nezištně darují krev, aby pomohli ostatním, jak jsou nenahraditelní, úžasní a že bez nich by
bylo procento úmrtnosti mnohdy mnohem vyšší, bylo
by to skvělé. Prostě, že darování krve má smysl a bez
nich by to nešlo. Ráda bych tímto všem dárcům mým
jménem veřejně poděkovala.
Některým lidem se z odběru dělá špatně, omdlívají,
mají z nich fóbii. Co byste jim doporučila?
Když k nám přijde někdo nový a řekne, že má strach,
že se mu v dětství dělalo špatně, že má takzvaný syndrom bílého pláště, pošlu k němu velmi zkušené sestřičky, které mu vše vysvětlí, posoudí, jestli to má smysl. Někdy stačí, že si odběr jen okoukne, doma vstřebá
a přijde jindy. Většinou s tím nemáme problém. Říká
se, že kdo nechce, hledá výmluvy, ale kdo to nezkusí,
tak neví, jaký to je pocit, překonat sám sebe. Samozřejmě, že je pár jedinců, kteří to opakovaně nezvládnou, ale ani oni se nemusí cítit špatně. Lze pomáhat
i jinak.

Ozdobte s námi
KAŽDÝ ADVENTNÍ VÍKEND
Od 13:00 do 18:00 hodin.

Galerii Harfa!

Přijďte si užít
ruční zdobení,
vánoční atmosféru,
dílničky, pečení
cukroví
a perníčků.

Každou neděli
od 13:00 do 16:00
se také můžete těšit
na slavného hosta, jako je
Dana Batulková, Mariana
Prachařová, Nikol Moravcová,
Michaela Štoudková
a další.

Více na: www.galerieharfa.cz

SPARTA A MASTERCARD
PŘINÁŠEJÍ NEZAPOMENUTELNÉ
HOKEJOVÉ ZÁŽITKY
Mastercard podepsal prodloužení smlouvy o spolupráci i na
další hokejovou sezónu EHL 2018/2019. Součástí partnerství je i společné rozdávání zážitků v rámci programu Mastercard Priceless Prague.
Na jaké novinky se mohou sparťanští fanoušci a držitelé ka-

SOUTĚŽ O DESETILETOU
PERMANENTKU
Vstupenky do Mastercard sektoru je možné zakoupit již
nyní, dříve než v běžném předprodeji, výhradně na stránkách programu Priceless Prague na www.priceless.com.
Každý, kdo si zakoupí vstupenku do Mastercard sektoru, se
dostane do slosování o dvě permanentky na 10 sezon na
místa dle vlastního výběru.

ret Mastercard v jedné osobě v nadcházející sezóně těšit

V rámci spolupráce dojde i rozšíření zážitků v programu
Priceless Prague. Ke sledování utkání z Klubového patra

letos?

a tréninku s hráči nově přibyla i nabídka výjezdů s týmem na

„Chceme i nadále všem sparťanům poskytnout maximál-

venkovní utkání, zážitek v podobě školy čepování piva s kapitánem, skupinové soustředění s A-týmem a další.

ní komfort a pohodlí při sledování utkání jejich oblíbeného
klubu, a proto jsme se rozhodli vytvořit unikátní Mastercard
sektor, kde za cenu standardního lístku získají držitelé karet
Mastercard přednostní odbavení u vstupu do haly a zároveň
budou mít v ceně občerstvení, které dostanou s donáškou
až na vlastní místo,“ říká Tomáš Doležal, marketingový ma-
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ZA SPARTOU I NA LED SOUPEŘŮ
HOKEJISTY ČEKÁ V PROSINCI NABITÝ PROGRAM PLNÝ ZÁPASŮ NA HŘIŠTÍCH SOUPEŘE. BUĎTE PŘI
TOM A PODPOŘTE TÝM SPOLU SE SPARTA HOCKEY SUPPORTERS!

KARLOVY VARY – sobota 1. 12. od 15:30

VÍTKOVICE – 21. 12. od 17:30

- sraz: 12:00 u holešovické Tipsport areny (vchod
č.32 vedle fanshopu)
- cena*: 300 Kč pro členy SHS / 350 Kč pro ostatní

- hromadný výjezd se neplánuje

PLZEŇ – středa 26. 12. od 16:30
BRNO – čtvrtek 6. 12. od 18:00
- autobus vyprodán, pouze individuální doprava

- sraz: 13:30 pod dolní odjezdovou tabulí na Hlavním nádraží
- cena*: 300 Kč pro prvních 36 přihlášených / 350 Kč
pro ostatní

LIBEREC – neděle 9. 12. od 16:00
- sraz: 12:30 u holešovické Tipsport areny (vchod
č.32 vedle fanshopu)
- cena*: 400 Kč pro členy SHS / 450 Kč pro ostatní

* cena obsahuje dopravu tam i zpět a vstupenku na utkání.
Více informací, detailů a rezervace na webu SHS:
www.spartans.cz

Partneři Tipsport extraligy 2018/2019

doplnit logo regionálního
prodejce Škoda Auto

marketingový partner

