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VÁŽENÍ PARTNEŘI KLUBU,
nová extraligová sezona je již v plném proudu a Vy máte v rukou druhé vydání inovovaného magazínu Sparta business 

news, jehož prostřednictvím Vám nabízíme zajímavé příběhy sparťanských partnerů, mezi které patříte i Vy.

Prodloužit spolupráci se nám podařilo s více než devadesáti pěti procenty z Vás. Současně s tím jsme v rodině sparťan-

ských partnerů přivítali i členy nové. Například společnost Mastercard, která byla slavnostně představena na zářijové 

tiskové konferenci. Věříme, že všichni naši partneři, ať už ti noví, či dlouhodobí, budou i nadále přinejmenším stejně spo-

kojeni s poskytovanou péčí, která je pro budování trvalých partnerství nezbytná.

Na tomto místě bych rád zmínil úspěch, kterého jsme ve spolupráci s Vámi, již na startu této sezony dosáhli. V minulé 

sezoně Sparta potvrdila, že se jí a především jejím fanouškům podařilo v O2 areně zabydlet v podobě nejvyšší průměrné 

návštěvnosti v rámci celé Tipsport extraligy. Letos se Vám podařilo kompletně zaplnit kapacitu R-baru ve Sparta business 

lounge a také VIP Sparta klubu a již tak výborná atmosféra domácích utkání bude ještě lepší.

Synergické efekty jakékoliv spolupráce jsou jistě také významným předmětem Vaší pozornosti. Domácí zápasy Sparty 

jsou ideální příležitostí pro Vaše setkávání se zástupci ostatních společností patřících do okruhu Vašeho zájmu.

Závěrem mi proto dovolte, abych Vás jménem svým i celé Sparty srdečně pozval na afterparty, která se bude konat v úte-

rý 24. října 2017 po domácím utkání s Plzní v prostorách VIP Sparta klubu v restauraci Lokomotivka. Těšit se můžete na 

setkání s hráči a realizačním týmem, ochutnávku vín od společnosti VANE International a Fleret bar.

JAN KOUKOL
obchodní zástupce 

HC Sparta Praha, a. s.
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VÁŽENÍ PARTNEŘI KLUBU,
vánoční vydání inovovaných Sparta business news jsme vzhledem k načasování na přelomu roku a celkem sedmi ledno-

vým domácím duelům pojali rovnou jako dvojčíslo. Na následujících stránkách Vás tak čeká dvakrát více zpráv a příběhů 

ze života partnerů HC Sparta Praha.

Mimo jiné budete mít možnost nahlédnout pod pokličku natáčení netradičního sparťanského souboje, který se odehrál 

v jedné z nejvýznamnějších pražských poboček našeho generálního partnera společnosti BILLA v obchodním domě DBK 

Budějovická. Dále Vám přiblížíme průběh dalšího sparťanského zážitku ze speciálního programu Mastercard Priceless 

Prague. V neposlední řadě věřím, že mnohé z Vás potěší i ohlédnutí za speciálním Mikulášským bruslením pro partnery 

a především pro jejich neposedné ratolesti. Po říjnové afterparty to byla druhá společenská akce v O2 areně, kterou na-

vštívily desítky z Vás. Vaše pozitivní zpětná vazba nás nejen velice potěšila, ale i ujistila ve snaze zařazovat do programu 

i nové formáty partnerských eventů.     

V průběhu ledna čeká Spartu již devátý ročník akce Sparta vzdává hold, jejímž prostřednictvím bychom opět rádi vyzdvi-

hli význam práce členů Integrovaného záchranného systému. Hlavními partnery holdu 2018 jsou společnosti Sprinkler 

Group, Hankook a Česká Zbrojovka, jimž patří veliký dík za podporu dalšího ročníku tohoto tradičního CSR projektu. 

Stejně jako v minulé sezoně se v rámci přestávkového programu bude konat i hokejový turnaj jednotlivých složek IZS 

o putovní pohár společnosti Louda Auto.

Společně stojíme na přelomu roků 2017 a 2018, a tak bych Vám jménem svým, 

svých kolegů i celé Sparty chtěl poděkovat za podporu v uplynulém roce 

a popřát Vám i všem Vašim blízkým hezké Vánoce a v novém roce pevné 

zdraví a řadu úspěchů v osobním i pracovním životě. Vzhledem k tomu, 

že před olympijskou pauzou nabere Tipsport extraliga vysoké obrátky, 

popřejme si i posun tabulkou vzhůru a co nejdelší sezonu!

Ještě jednou mi dovolte poděkovat za Vaši podporu, budu se těšit na 

další společná setkání nejen na domácích zápasech Sparty.
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„Ve spolupráci se společností BILLA se snažíme neustále 

hledat nové možnosti prezentace a tvorba společných vi-

deí za účasti hráčů je samozřejmě ideální variantou,“ říká 

Adam Klavík, obchodní zástupce HC Sparta Praha, který 

má na starosti komunikaci se společností BILLA ČR. Po 

domácím utkání 10. prosince proti Litvínovu začala dese-

tidenní zápasová pauza a  sparťanští hokejisté dostali od 

trenérů dva dny na oddech. Ne však Lukáš Pech s Jiřím 

Černochem, ti se totiž pustili do velké výzvy v nakupování.

„Bylo to hodně zajímavé a musím říct, že mě to hodně ba-

vilo,“ říká Lukáš Pech. „Podobné věci k hokeji patří a my 

se jich rádi zúčastníme, zvláště když se povede vymy-

slet takhle zábavnou věc. Věřím, že se video fanouškům 

bude líbit,“ dodává nejproduktivnější extraligový hráč mi-

nulé sezony. Oba hráči dostali od zástupců společnosti 

BILLA seznam produktů, které museli v co nejkratším čase 

v prodejně „nakoupit“. Vše se odehrálo po otevírací době 

a  sparťané tak zcela ovládli pobočky svého generálního 

partnera v obchodním centru DBK Budějovická. 

„Již v  předchozí době jsme vytvořili několik videí, které 

jsou z takzvané kategorie challenge, zahrnují tedy souboj 

dvou nebo více hráčů v určité dovednosti či aktivitě. Sou-

boj v nakupování je dalším dílem a myslím si, že velice po-

vedeným,“ říká Adam Klavík. A kdo dokázal produkty jako 

Maximal G, balení salátů BILLA Easy či čerstvou zeleninu 

a ovoce nasbírat mezi regály jako první? To se dozvíte ve 

videu na sparťanském YouTube kanále.
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SPARŤANÉ NATÁČELI V SUPERMARKETU BILLA
POSLEDNÍ ZÁKAZNÍK OPUSTIL SUPERMARKET BILLA V OBCHODNÍM CENTRU DBK BUDĚJO-
VICKÁ A MEZI REGÁLY PLNÉ SUROVIN SE VRHAJÍ SPARŤANŠTÍ HOKEJISTÉ. BĚHEM PROSIN-
COVÉ REPREZENTAČNÍ PŘESTÁVKY TOTIŽ VZNIKLO VIDEO NAZVANÉ SPARŤANSKÝ SOUBOJ 
V NAKUPOVÁNÍ. V RÁMCI SPOLUPRÁCE HC SPARTA PRAHA SE SVÝM GENERÁLNÍM PARTNE-
REM SE TAK PŘED KAMERU POSTAVILI ÚTOČNÍCI LUKÁŠ PECH A JIŘÍ ČERNOCH.
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VIDEO: 
SPARŤANSKÝ SOUBOJ 
V NAKUPOVÁNÍ

5



SPARTA BUSINESS NEWS 2017/18

REWE International AG je lídrem na rakouském trhu 

v  oblasti prodeje potravinového a  drogistického 

zboží a  jedním z největších zaměstnavatelů v Ra-

kousku. Ve 3 693 prodejnách v Evropě zaměstnává 

celkem 77 583 pracovníků. V roce 2015 dosáhl její 

obrat 12,54 miliard eur.REWE International AG je 

součástí německé REWE Group, která patří k nej-

významnějším evropským maloobchodním sku-

pinám a prodejcům rodinných dovolených. REWE 

Group působí ve 13 zemích Evropy a v  roce 2013 

dosáhla obratu ve výši 50,6 miliard eur.REWE Inter-

national AG se sídlem v rakouském Wiener Neudorf 

provozuje obchodní společnosti BILLA, MERKUR, 

PENNY, BIPA a ADEG, a řadu vlastních produkto-

vých značek. V  segmentu supermarketů má pro-

dejny v sedmi zemích střední a východní Evropy. 

BILLA ČR je součástí skupiny REWE Internati-

onal AG. Na českém trhu působí od roku 1991. 

S  obratem ve výši téměř 26 mld. Kč (2016), 

s 216 prodejnami a více než 6 000 zaměstnan-

ci je BILLA lídrem na trhu supermarketů. Na 

průměrné prodejní ploše 900 m2 nabízí široký 

výběr produktů známých i  privátních značek.

Velký důraz je kladen na čerstvý sortiment, jako 

jsou lahůdky, pečivo, ovoce a zelenina, mléčné 

produkty, maso a chlazené produkty. BILLA se 

soustředí na podporu českých producentů, pro-

to české potraviny tvoří již ca 75 % jejího sorti-

mentu. České potraviny jsou také součástí pri-

vátních značek řetězce BILLA – Vocílka, Česká 

farma, Naše bio, BILLA, BILLA Premium, BILLA 

Easy či Clever. 
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Spartou. Ten aktuální, jenž je možno si pořídit z nabídky Price-
less, má název „Se Spartou na hokej do Norimberku“. Jedná se 
o zážitek pro velké fandy hokejové Sparty, pro něž je připravena 
zcela jedinečná příležitost. 

„Pojeďte na zápas s ubytováním a večeří s hráči v Norimberku spo-
lečně s partnery Sparty!“ stojí v popisu zážitku. Ten se koná 23. úno-
ra 2018 a zahrnuje ubytování se snídaní, vstup na utkání domácího 
Norimberku proti Spartě, dopravu a občerstvení po cestě, společ-
nou večeři s A-týmem po utkání a jako dárek sparťanské tričko.

Chcete zažít zápas Sparty jako VIP host, potkat se s hráči 
a dostat se mezi střídačky? Anebo vás láká zkusit si být 
během ostrého tréninku na ledě se sparťanským muž-
stvem a absolvovat každodenní týmové fungování? Tohle 
nemůže zažít jen tak někdo. Máte jedinečnou možnost 
díky společnosti Mastercard, která je hlavním partnerem 
HC Sparta Praha. 

Zaregistrujte se na www.priceless.com/prague do unikátní-
ho programu Priceless a užijte si neopakovatelné zážitky se 

DALŠÍ ÚSPĚŠNÝ DÍL PROJEKTU MASTERCARD 
PRICELESS PRAGUE NA SPARTĚ

VIDEO: 
PRICELESS PRAGUE 
OPĚT NA SPARTĚ

JIŽ PODRUHÉ VYPRODUKOVALA SPOLUPRÁCE SPARTY SE SPOLEČNOSTÍ MASTERCARD, KTERÁ JE HLAVNÍM PARTNEREM 
KLUBU, ÚSPĚŠNÝ A HLAVNĚ NEZAPOMENUTELNÝ ZÁŽITEK PRO SVÉ SPOLEČNÉ ZÁKAZNÍKY. DRUHÝ PROSINCOVÝ TÝDEN 
TOTIŽ V HOLEŠOVICKÉ TIPSPORT ARENĚ ABSOLVOVALI DVA FANOUŠCI ZÁŽITEK S NÁZVEM „PŘIJĎTE SI ZATRÉNOVAT S HO-
KEJOVOU SPARTOU“. PETR DIVIŠ A ROMAN KŘIVÁNEK SI UŽILI VŠE, CO ZAHRNUJE KLASICKÝ DEN PROFESIONÁLNÍHO 
EXTRALIGOVÉHO HRÁČE OD PORADY PŘES ROZCVIČKU AŽ PO TRÉNINK NA LEDĚ, A TO PŘÍMO SE SPARŤANSKÝM A-TÝMEM!

AKTUÁLNÍ NABÍDKA: SE SPARTOU NA ZÁPAS DO NORIMBERKU

SPARTA BUSINESS NEWS 2017/18
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Priceless Prague. 
Dát přednost výjimečnosti před všedností.
„�Sem�ráda�utíkám�před�shonem�na�Karlově�mostě.�� 
Nikde�nikdo,�bosýma�nohama�běhám�po�břehu�jak�ty�labutě.“ 
 
SLOVY EVY HERZIGOVÉ A OČIMA JANA SAUDKA.

priceless.com/prague

MC_pp_JOE_185x250.indd   1 04.10.17   15:42

CO S PRICELESS PRAGUE ZÍSKÁTE

Poznáte skrytou krásu hlavního města, odhalíte jeho tajemství 
a navštívíte místa, o kterých jste zatím jen snili. Kromě exkluziv-
ních zážitků na vás čekají i další zajímavé výhody.

Praha se stává součástí unikátního globálního programu Price-
less Cities, který nabízí neobyčejné zážitky.

Gastronomie plná delikates. Vychutnejte si speciality vyhlá-
šených šéfkuchařů nebo pronikněte do tajů pražského pivovar-
nictví.

Zábava té nejvyšší úrovně. Nahlédněte za oponu kulturních 
událostí nebo si dopřejte trénink pod dohledem profesionála.

Nákupy s vytříbeným stylem. Užijte si neopakovatelné nákupy 
v doprovodu stylisty nebo si vytvořte vlastní módní doplňky.

Netradiční toulky Prahou. Získejte tipy a doporučení na méně 
známá místa nebo se vydejte za krásami architektury.

VIP vstupenky a zážitky s HC Sparta Praha. Setkejte se s hrá-
či nebo se staňte jedním ze členů týmu při samotném zápase 
svého oblíbeného klubu.

SPARTA BUSINESS NEWS 2017/18
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Zápasy 17. a 19. listopadu 2017 byly tedy věnovány prá-

vě zaměstnancům těchto firem, do hlediště O2 areny jich 

zamířilo více než 6 000. Do nultého ročníku projektu se 

zapojily tradiční pražské společnosti – PRE, Pivovary 

Staropramen a  Dopravní podnik hlavního města Prahy. 

Právě zaměstnanci Dopravního podniku, který je s  his-

torií sahající až do roku 1897 jednou z nejstarších praž-

ských firem vůbec, byli hlavními hvězdami vyvrcholení 

nultého ročníku projektu Sparta pražským firmám. 

Podobně jako u projektu Sparta vzdává hold celé hledi-

ště O2 areny odměnilo svým potleskem dvě osobnosti. 

Tentokrát však nešlo o dva hrdiny, ale dva zaměstnance 

Dopravního podniku hlavního města Prahy, kteří se za 

svou pracovní kariéru stali doslova legendami této spo-

lečnosti. 

Někdejší československý reprezentant v lukostřelbě Jaroslav Su-

chý zde pracuje již od roku 1969,  z toho 43 let jako řidič tramvaje. 

Jeho kolega Bohuslav Löfler nastoupil do Dopravního podniku 

v roce 1972 jako řidič autobusu a na této pozici vydržel celou svou 

dosavadní pracovní kariéru. Právě tyto dvě legendy jasně vystihují, 

proč vznikl projekt Sparta pražským firmám. Chceme alespoň na 

malou chvíli postavit do záře reflektorů ty, kteří si zaslouží poděko-

vání před plnou O2 arenou a kteří jsou jinak skryti mezi námi. 

Dopravní podnik hlavního města Prahy si jako poděkování za 

tyto nezapomenutelné chvíle připravil překvapení pro hoke-

jové fandy Sparty. Před O2 arenou si totiž mohli prohlédnout 

vystavený historický autobus Škoda ŠM 11 i  zásahové vo-

zidlo DP hl. m. Prahy. Přímo mezi třetinami se pak fanoušci  

v soutěži s „přepravní“ tematikou utkali o hodinový pronájem his-

torické tramvaje!

Utkání 17-11-2017 a 19-11-2017

… více než 6 000 zaměstnanců pražských firem na zápasech HC Sparta Praha
DATA A FAKTA  #

SPARTA PRAŽSKÝM FIRMÁM
DLOUHOLETÉ PROJEKTY HOKEJOVÉ SPARTY JAKO JSOU SPARTA VZDÁVÁ HOLD A SPARŤANSKÁ KREV DOPLNIL 
V SEZONĚ 2017/2018 NULTÝ ROČNÍK PROJEKTU SPARTA PRAŽSKÝM FIRMÁM. TEN VYJADŘUJE SOUNÁLEŽITOST 
JEDINÉHO PRAŽSKÉHO HOKEJOVÉHO ZÁSTUPCE V NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽI S HLAVNÍM MĚSTEM. CHCE UKÁZAT, ŽE 
CELÁ SPARTA JE VDĚČNÁ VŠEM, KTEŘÍ SE STARAJÍ O TO, ŽE JE PRAHA TAKOVÁ, JAKÁ JE, A ŽE JSOU V HLAVNÍM 
MĚSTĚ DLOUHODOBÉ A TRADIČNÍ FIRMY, KTERÉ K NÍ NEODMYSLITELNĚ PATŘÍ. JE SLOŽENÍM POKLONY ZAMĚST-
NANCŮM, KTEŘÍ JSOU SRDCEM KAŽDÉ FIRMY. 

SPARTA BUSINESS NEWS 2017/18SPARTA BUSINESS NEWS 2017/18
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„Spolupráce mezi společností VAN GRAAF a HC Sparta Praha je extrémně spo-
lehlivou kooperací mezi dvěma partnery s velkou tradicí. Spolupráce probíhá 
velice profesionálně a dokonce mohu říci, že i velmi přátelsky.“

MANAŽER 
OBCHODNÍHO DOMU VAN GRAAFPATRICK BROSIUS |

O poukaz na zapůjčení auta na víkend od společnosti Lou-

da Auto, která se řadí do skupiny hlavních partnerů HC 

Sparta Praha, se soutěžilo v přestávkovém programu bě-

hem domácího střetnutí ve středu 22. listopadu proti Zlínu.

O přestávce domácí dohrávky 16. kola Tipsport extraligy proti 

Vítkovicím proběhla v O2 areně unikátní zážitek pro fanoušky, 

který pořádala společnost KIKA Nábytek, jež patří do skupiny 

GOLD Partner. Jednalo se o „bungee gaučing“.

Z utkání 30. kola nejvyšší soutěže si domů odnesl malý sparťan-

ský příznivec unikátní dárek od společnosti BAUER v podobě po-

depsané hokejky od hráčů A-týmu. Fanoušci mladší patnácti let 

Vítěz soutěže, jež proběhla při domácím extraligovém utká-

ní Sparty v neděli 10. prosince proti Litvínovu, si odnesl ti-

sícikorunový voucher na nákup zboží v eshopu společnosti 

REJ, s. r. o., řadící se do skupiny SILVER Partner.

SPARŤANŠTÍ PARTNEŘI NA ZÁPASECH

SPARTA BUSINESS NEWS 2017/18
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ŘEDITEL
KIKA Nábytek 3

MIKULÁŠSKÁ AKCE PRO PARTNERY
POTĚŠILA DĚTI I DOSPĚLÉ

NA KONCI ŘÍJNA PO JEDNOM Z DOMÁCÍCH UTKÁNÍ SPARTY V O
2
 ARENĚ PROBĚHLA PRVNÍ AFTERPARTY TÉTO SEZO-

NY. A SLAVILA VELKÝ ÚSPĚCH. NAVŠTÍVILI JI I VŠICHNI HRÁČI A ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU, A TAK BYLO JASNÉ, 
ŽE BRZY BUDE NÁSLEDOVAT DALŠÍ OBDOBNÁ UDÁLOST PRO BOHATOU RODINU SPARŤANSKÝCH PARTNERŮ A JEJICH 
HOSTY. V NEDĚLI 3. PROSINCE PŘED VÝROČNÍM UTKÁNÍM PROTI JIHLAVĚ PROBĚHLA VELKÁ MIKULÁŠSKÁ AKCE, 
JEJÍMŽ HLAVNÍM BODEM BYLO BRUSLENÍ NA LEDOVÉ PLOŠE O2

 ARENY, NÁVŠTĚVA KABINY ČI SETKÁNÍ S HRÁČI.

„Máme na tuto sezonu naplánovánu ještě další klasic-

kou afterparty v podobě, na níž jsou naši partneři zvyklí. 

Snažíme se ale hledat nové možnosti pro naše společné 

zážitky a O2 arena je ideální místo na řadu dalších aktivit 

tohoto druhu,“ vysvětluje Adam Klavík, obchodní zástup-

ce HC Sparta Praha. „Napadlo nás na začátek prosince 

spojit Mikulášské setkání s možností bruslení na ledové 

ploše O2 areny, kde nemá šanci se sklouznout jen tak ně-

kdo. Sami jsme byli překvapeni, jak velký zájem o akci byl, 

z čehož máme samozřejmě radost.“ 

Kromě bruslení měli sparťanští partneři se svými rodinami 

možnost užít si přítomnosti Mikuláše, anděla, čerta i bruslí-

cího Sparťáka a soutěže pro nejmenší sparťanské nadšence. 

Příchozí měli rovněž možnost zahřát se teplým čajem či sva-

řeným vínem a po celou dobu akce bylo připraveno občers-

tvení. Za účasti hráčů A-týmu Richarda Nedomlela a Lukáše 

Klimka si mohli návštěvníci této unikátní akce rovněž prohléd-

nout zázemí mužstva a  i  samotnou kabinu. „Podle našeho 

vlastního pocitu a zejména podle ohlasů našich partnerů a je-

jich rodin to byla velmi povedená akce.“

SPARTA BUSINESS NEWS 2017/18

1716



3

SPARTA BUSINESS NEWS 2017/18SPARTA BUSINESS NEWS 2017/18

18 19



Se společnostmi Mall.cz a Microsoft si Sparta pro fanoušky 

připravila interaktivní vánoční kampaň na nový Xbox One 

X. Během prosincových utkání si mohli fanoušci všimnout 

speciální grafiky na multimediální kostce nad ledem, kde 

se objevují fotky umístěné na sociálních sítích s hashtagem 

#hcsparta. Na konci prosince budou hráči A-týmu vybírat 

nejzajímavější fotografii, jejíž autor vyhrává nejvýkonnější 

konzoli Xbox One X. Druhá interaktivní soutěž dala fa-

nouškům šanci vyhrát zajímavý zážitek. A  jednalo se 

o  fanoušky zdatné ve  hře NHL. Nejdříve si v  neděli 10. 

prosince v  rámci předzápasového programu rodinného 

utkání v Galerii Harfa dali turnaj ve hře NHL 2018 a vítěz 

si následně po zápase zahrál finálové utkání s útočníkem 

A-týmu Jiřím Smejkalem.

INTERAKTIVNÍ SOUTĚŽE 
O NOVÝ XBOX ONE X

ŘEDITEL
KIKA Nábytek

Těsně před Vánoci se podařilo obchodním zástupcům 

HC Sparta Praha rozšířit spolupráci se společností Geis, 

která je výhradním přepravním partnerem sparťanského 

fanshopu. Dlouholetý člen skupiny sparťanských partnerů 

je součástí nadnárodní logistické skupiny Geis se sídlem 

v  německém Bad Neustadtu. Na českém trhu působí již 

od roku 1991 a patří zde mezi přední poskytovatele kom-

plexních přepravních a logistických služeb. Rovněž nabízí 

produkty, které je možno využívat samostatně nebo v kom-

binacích od jednoduchých přepravních řešení až po speci-

ální logistické projekty.

Extraligový A-tým Sparty i v této sezoně využívá k vybraným 

zápasům na Moravě možnost přepravy v pohodlí vlaků spo-

lečnosti České dráhy. Oblíbený přepravce patří do kategorie 

SILVER Partner a s HC Sparta Praha spolupracuje již řadu let. 

„Jsme rádi za možnost cestovat na některá utkání na Moravě 

vlakem s Českými drahami. Vzhledem k často velmi kompli-

kované situaci na dálnici D1 je to pro nás bezpečnější varianta 

vzhledem k včasném příjezdu na utkání,“ říká sportovní ma-

nažer Michal Broš. Sparta cestovala vlakem opět k duelu 29. 

kola do Ostravy.

Členové managementu HC Sparta Praha a AC Sparta Praha 

změřili síly v hokejovém utkání. První prosincové pondělí se 

sešli zástupci hokejové a fotbalové Sparty v Tipsport areně 

v pražských Holešovicích a v utkání hraném v přátelském du-

chu zaznamenali úspěch domácí hokejisti.

ROZŠÍŘENÍ SPOLUPRÁCE 
SE SPOLEČNOSTÍ GEIS

FOTBAL VERSUS HOKEJ NA LEDĚ

S ČESKÝMI DRAHAMI NA ZÁPAS

SPARTA BUSINESS NEWS 2017/18
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Značku ISOSTAR není třeba dlouze představovat, rozhodně to 

není žádný nováček na poli sportu a hokeje obzvlášť. Letos tato 

prémiová značka sportovní výživy slaví již čtyřicáté výročí a dá se 

říci, že je v celé Evropě synonymem iontového nápoje a rovněž 

sportovní výživy jako takové. Společnost ISOSTAR má silné vazby 

na světový hokej a důležitým hráčem je ale i na tuzemském trhu.

„ISOSTAR je nejstarším partnerem mistrovství světa a to již 27 let, 

po celou tu dobu dodává a výživově se stará o všechny národní 

týmy po celý průběh šampionátu. Spolu s Mezinárodní hokejovou 

federací IIHF včele se známými hokejisty podporuje projekt s ná-

zvem Zelený puk při MS, který reprezentuje kampaň proti dopin-

gu,“ popisuje Petr Čáp. Právě ISOSTAR jako jedna z mála značek 

O SPOLEČNOSTI ISOSTAR
Isostar je silná prémiová značka uznávaná pro své od-

borné znalosti v oblasti výživy a patří mezi leadery ev-

ropského trhu v této kategorii.

PRŮKOPNICKÁ ZNAČKA
Myšlenka týkající se nápoje Isostar vznikla na konci 60. 

let minulého století. Tehdy Dr. Felix Kiefer - vědecký 

pracovník švýcarského koncernu Wander Ltd. speciali-

zujícího se na problémy výživy, provedl kontrolu stavu 

vědeckých znalostí a  vypracoval nápojovou recepturu 

umožňující rychlou výměnu tekutin u velmi potících se 

osob. Složení tohoto nápoje spočívalo ve vědeckém 

zjištění potvrzujícím to, že pokud se do vody přidá malé 

množství uhlohydrátů a sody, napomáhá to její lepší ab-

sorpci organismem. Tento efekt byl považován za velmi 

důležitý a to z hlediska zachraňování dětí pocházejících 

z  rozvojových zemí, které umírají následkem velkého 

nedostatku tekutin.

Isostar byl vyroben v souladu s výše uvedenou koncep-

cí, avšak jeho minerální obsah byl uzpůsoben chemic-

kému složení potu. Rovněž bylo navrženo, aby byl iso-

tonický, neboť více koncentrované nápoje hypertonicky 

redukují rychlost absorbování vody do střev.

První Isostar se začal prodávat v roce 1977 ve Švýcar-

sku a  to pouze v příchuti fresh, která se zachovala až 

do dnes. Tím se zrodil první sportovní nápoj vytvořený 

speciálně tak, aby reagoval na výživové potřeby spor-

tovců.

Isostar je dnes jedním z  neopominutelných aktérů na 

tomto trhu. Značka se snaží neustále přizpůsobovat 

své produkty výživovým potřebám sportovců a zlepšu-

je složení svých produktů. Snaží se rovněž optimálně 

pokrýt potřeby sportovců před, během a  po výkonu 

prostřednictvím rozmanité řady svých výrobků.

VLASTNICKÁ STRUKTURA
Značka patří francouzské skupině Nutrition & Santé, jež 

je evropským leaderem dietetické a  biologické stravy. 

„Vyrábět přírodní a  zdravé potravinové produkty a  zá-

roveň chutné a prospěšné, obsahující to nejlepší z pří-

rody.“ Takový je přístup skupiny Nutrition & Santé, která 

chce propojit oblast výživy a zdraví.

Skupina je evropský leader na dietetickém trhu a  trhu 

s  bio potravinami, má zastoupení ve všech distribuč-

ních kanálech a zaměřuje se na následující segmenty: 

každodenní životospráva, zeštíhlující životospráva, vý-

živa pro sportovce, bezlepková strava, bio potraviny 

a potraviny rostlinného původu.

je schopna garantovat antidopingovou čistotu svých pro-

duktů a plnit nařízení mezinárodní antidopingové agentury 

WADA-AMA.

„Na národní úrovni jsme hrdí, že můžeme být partnerem a doda-

vatelem výživy české hokejové reprezentace a několika extrali-

gových klubů,“ dodává jednatel společnosti. Dlouhodobý vztah 

má společnost rovněž s HC Sparta Praha. „Na Spartě jsme v mi-

nulosti dlouhá léta byli a nyní se po krátké odmlce vracíme zpát-

ky. Znamená to pro nás jednak prestiž, čest a také jsme potěše-

ni, že naše produkty budou moci sparťanům pomáhat k lepším 

výkonům. A v poslední řadě, ten nejpádnější důvod je, že naše 

fanouškovská krev a srdce tluče pro Spartu,“ přiznává Petr Čáp.

V roce 2009 se japonská skupina Otsuka Pharmaceuti-

cal, přední japonská farmaceutická firma, stala jediným 

partnerem Nutrition & Santé. Otsuka Pharmaceutical 

sídlí v Tokushima na jihozápadě Japonska a  je farma-

ceutickým leaderem v Asii a ve Spojených státech v di-

eteticko-potravinovém trhu.

MEZINÁRODNÍ ZNAČKA
Nutrition & Santé je francouzská skupina mezinárod-

ních rozměrů s ročním obratem kolem 350 milionů Euro 

a 1100 zaměstnanců. Mimo Francii vlastní 3 další poboč-

ky v Itálii, ve Španělsku a v Beneluxu a 6 výrobních závo-

dů. Značka Isostar je aktivní ve více jak 40 zemích světa.

VÝROBA
Největší a  nejdůležitější část produkce značky Isostar 

se stále vyrábí ve Švýcarsku v původní firmě Wander, 

dále pak také ve Francii, Itálii, Beneluxu, Německu 

a Španělsku. Všechny výrobní závody splňují ty nejpřís-

nější evropské a švýcarské normy pro výrobu potravin, 

potravinových doplňků a  potravin pro zvláštní výživu. 

Značka již od svého prvopočátku lpí na kvalitu a  čis-

totu surovin, veškeré vyrobené zboží se podrobuje la-

boratorním testům v karanténě, díky čemuž jako jedna 

z mála značek plní a garantuje nařízení mezinárodní an-

tidopingové agentury WADA-AMA.

ZÁVAZEK CLEAN ENGAGEMENT
Isostar® přijal závazek „Clean engagement“, který vyzý-

vá k sociální a ekologické odpovědnosti.

S  tím souvisí i  boj za čistý sport proti dopingu. 

Isostar®  jako první začal garantovat čistotu svých re-

ceptur v souladu se Světovou antidopingovou organiza-

cí WADA-AMA. Díky tomu jsou všechny výrobky pravi-

delně kontrolovány a  testovány. Produkty  Isostar® se 

vyrábějí bez umělých barviv a aromat a bez konzervantů.

lsostar® se podílí v boji proti dopingu i spolu s Meziná-

rodní hokejovou federací IIHF a Světovou antidopingovou 

organizací WADA-AMA v rámci mistrovství světa v hokeji 

na kampani se zeleným pukem s mottem „Doping is off-

side“. Tato kampaň je podporována širokou škálou zná-

mých světových hokejistů.

ISOSTAR ZPĚT NA SPARŤANSKÉ STŘÍDAČCE
LÁHVE NA PITÍ, IONTOVÉ NÁPOJE, ENERGETICKÉ GELY, DOPLŇKY STRAVY, RUČNÍKY… TO VŠECHNO OD 
NOVÉ SEZONY SPARŤANSKÉMU A-TÝMU DODÁVÁ SPOLEČNOST ISOSTAR, KTERÁ JE JEDNÍM Z MNOHA 
VÁŽENÝCH ČLENŮ RODINY SPARŤANSKÝCH PARTNERŮ. „NAŠE FANOUŠKOVSKÉ SRDCE TLUČE PRO SPAR-
TU,“ ŘÍKÁ PETR ČÁP, JEDNATEL SPOLEČNOSTI.
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„Pro nás je důležité, aby se tu Sparta cítila opravdu jako doma, a abychom 
všem našim návštěvníkům společně poskytovali co nejvíce zábavy.“

PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA 
A ŘEDITEL BESTSPORT, A.S.ROBERT SCHAFFER |

Jaroslav Zářecký se narodil 18. května 1997. Do Sparty přišel 

v  roce 2011 z Chocně a odehrál za Spartu tři sezony. Prv-

ní dva ročníky působil v mladším dorostu, třetí pak odehrál 

v dorostu starším. Potom ale přišla zmíněná nehoda. Jarda 

je velký bojovník a po dlouhých rehabilitací dokáže ujít kratší 

vzdálenosti o berlích, na delších cestách je ovšem stále od-

kázaný na invalidní vozík. 

 

V  následujících týdnech by měl začít navštěvovat další re-

habilitační zařízení. Na tuto léčbu přebral šek od pana To-

šovského, zástupce nadace HC Sparta Praha, v  hodnotě 

150 tisíc korun. Programem nadace je především pomoc 

hokejistům v neočekávané životní situaci, podpora mladých 

hokejistů ze sociálně slabších rodin, aby mohli hrát hokej na 

Spartě, a studijně-motivační programy pro mládež. Více in-

formací o nadaci a  jejím programu lze najít na stránkách 

www.hcsparta.cz, kde naleznete rovněž způsob, jakým 

můžete nadaci podpořit i vy!

Za pomoc pro Jaroslava Zářeckého patří speciální poděko-

vání jménem Sparty následujícím osobám a společnostem:

panu Kosovi ze společnosti Rej, s.r.o., rodině Míkových ze

společnosti Ba Go Sport, s.r.o., Danielu Bagínovi ze spo-

lečnosti B.H.C. Plus, s.r.o., Štěpánu Hudcovi ze společnosti

Golf Gear, s.r.o., Šárce Nesvadbové ze společnosti ACR

auto, a.s. Martinu Kněžkovi ze společnosti Lease & Go, s.r.o.

Oskaru Borhymu ze společnosti Drafter Company, s.r.o., 

Romanu Svobodovi ze společnosti Autotrans, s.r.o., dále 

pak Jaroslavu Podroužkovi, Jaroslavu a Marcele Drdovým, 

Romanu Michlíkovi.

NADACE HC SPARTA PRAHA PODPOŘILA 
JAROSLAVA ZÁŘECKÉHO

PŘED UTKÁNÍM 30. EXTRALIGOVÉHO KOLA PROBĚHLO PŘEDÁNÍ ŠEKU MLÁDEŽNICKÉMU HRÁČI SPARTY 
JAROSLAVU ZÁŘECKÉMU, KTERÝ MĚL V ČERVENCI ROKU 2014 VÁŽNOU NEHODU NA MOTORCE, KVŮLI 
NÍŽ NENÍ SCHOPNÝ NORMÁLNĚ FUNGOVAT A ZÁROVEŇ HRÁT SVŮJ MILOVANÝ HOKEJ. ŠEK NA 150 TISÍC 
KORUN PŘEDAL VLADIMÍR TOŠOVSKÝ, ZÁSTUPCE NADAČNÍHO FONDU HC SPARTA PRAHA.
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Jak byste představil vaši společnost Sprinkler Group?

Naše společnost funguje od roku 2014. Založili jsme ji jako tři 

společníci – každý jsme byli původně u jiné firmy. Naše odvětví 

je vyhrazená koncese a v rámci toho, že stavebnictví prospe-

ruje, tak se hodně daří i nám. Soustředíme se na výrobu sprin-

klerových hasicích zařízení. Kdybych to měl laicky popsat: když 

v amerických filmech začne hořet, praskne ampule a náš přístroj 

začne stříkat. Montujeme tyto zařízení do nákupních center, fab-

rik a všude tam, kde to předepisuje zákon.

Původně jste se podílel na akci Sparta vzdává hold, v čem 

spolupráce spočívala?

Sparta vzdává hold je akce založená na podpoře složek integro-

vaného záchranného systému a naše odvětví, jelikož vyrábíme 

přístroje na hašení požárů, tak spadá pod hasiče. My jako firma 

jsme ke spolupráci inklinovali a vyhodnotili jsme, že by bylo vý-

hodné se na akci podílet. To byl prvopočátek naší spolupráce se 

Spartou a postupně jsme se dohodli, že kooperaci rozšíříme dál. 

Jak tuto akci hodnotíte?

Naše hodnocení je velice kladné a chceme v tom pokračovat 

dál. Myslím, že podobně akce mají smysl, a rozhodně se chce-

me na této akci podílet i v budoucnu.

Myšlenka na spolupráci se Spartou tedy vznikla přes akci 

Sparta vzdává hold?

Vlastně to bylo trochu jinak. Vůbec poprvé mě myšlenka na 

spolupráci napadla, když jsem byl na dovolené u moře a sho-

dou okolností bydlel ve stejném hotelu Petr Bříza. Během pobytu 

jsme se nijak do kontaktu nedostali, ale při zpáteční cestě jsme 

se při odbavování na letišti dali do řeči. Jen tak jsme se s panem 

Břízou bavili o tom, jak je těžké sehnat pro Spartu peníze, já jsem 

zase říkal, že s lidmi z naší firmy máme permanentky a chodíme 

pravidelně na zápasy. Víceméně jsme se takto poprvé oťukávali.

O SPOLEČNOSTI
Nová společnost SPRINKLER GROUP s.r.o. byla za-

ložena v roce 2014 a je složena z předních technic-

kých specialistů v oboru s více než dvacetiletou pra-

xí. Zabývá se projekcí, výrobou a vlastní realizací díla 

stabilních a  polostabilních hasicích zařízení. V  ne-

poslední řadě sem patří i kvalitní a nepostradatelný 

servis a vlastní oddělení IT. Díky bohatým zkušenos-

tem a  znalostem, dokáže vždy navrhnout a  zreali-

zovat vodní či pěnový hasicí systém, který ochrání 

vše, co za svůj život člověk vybuduje a má i jinou než 

materiální hodnotu.

A jak tedy poté ke spolupráci došlo?

Hlavní impulz byl, že já jako sparťan jsem vítal přestěhování do 

O2 areny. Shrnul bych to tak, že když se ještě stavěla O2 are-

na, byl jsem ještě zaměstnancem firmy Skanska a  měl jsem 

na starosti sprinklerová zařízení v areně. Od začátku jsem tedy 

byl u stavby nové haly, která se pro mě stala srdeční záležitostí. 

Když pak Sparta do O2 areny přešla, už jsem měl svou firmu a ří-

kal jsem si, že by z toho mohla být nějaká spolupráce. Klub mě 

následně oslovil, a právě přes akci Sparta vzdává hold jsme se 

dopracovali k tomu, že budeme spolupracovat hlouběji.

Co je cílem spolupráce?

Naším cílem je zviditelnit firmu. Další firmy působící v našem od-

větví sport příliš nepodporují a jsou málo vidět. Beru to hlavně 

tak, že fandím jednomu klubu v podstatě od narození, a když 

se daří naší firmě, rád mu pomůžu a přispěju. Sparta je pro mě 

srdeční záležitost.

Vy sám jste tedy velkým hokejovým fanouškem?

Samozřejmě! Dříve jsem bydlel kousek od holešovického stadio-

nu a zhruba už od patnácti let jsme s kamarádem začali chodit 

na hokej pravidelně. To už je nějakých třicet let. V mládí jsem 

vrcholově sportoval a ke sportu inklinuji celý život. Pro mě je ho-

kej skvělým sportem, který nás ve firmě baví, a tak jsme se roz-

hodli, že do něj budeme dávat peníze. Lidi z firmy jsem pobláznil 

– v tuhle chvíli od nás chodí na Spartu už čtrnáct lidí. Když to tak 

řeknu, celá naše firma žije jen hokejem. O pracovních otázkách 

se bavíme až potom, jsou až na vedlejší koleji. (směje se)

Jak často právě vy navštěvujete domácí utkání Sparty?

Za posledních pět let jsem nechyběl ani na jediném zápase! Po-

slední dva roky v Tipsport areně a všechny tři roky v O2 areně 

chodím já i lidé z firmy pravidelně. Jsme do hokeje blázni a moc 

nás baví. Určitě budeme chodit i nadále.

NAŠE FIRMA ŽIJE HOKEJEM, JSME 
DO NĚJ BLÁZNI A MOC NÁS BAVÍ
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RODINA SPARŤANSKÝCH PARTNERŮ ZAHRNUJE I VELKÉ SPARŤANSKÉ FANOUŠKY. JEDNÍM TAKOVÝM 
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„Podobné akce jsem se účastnil vůbec poprvé a musím říct, že mě 

jízda na závodním okruhu nadchla. Myslím, že všichni účastníci Lou-

da Racing Campu museli být nadšení. Osobně všem akci doporu-

čuji, sám bych si rozhodně tento zážitek zopakoval!“ říká Jan Koukol, 

obchodní zástupce HC Sparta Praha. Podobně říjnovou akci hod-

notil také jeho kolega Adam Klavík, který se akce společnosti Louda 

Auto rovněž účastnil. „Jsem fanouškem podobných zážitků a Lou-

da Racing Camp byla velice zajímavá akce, kterou jsem si opravdu 

užil. Vše bylo skvěle zorganizované a celkově to byl moc příjemně 

strávený den. Doporučil bych tento nevšední adrenalinový zážitek 

nejen všem fanouškům automobilů, ale i ostatním, kteří rádi zkouší 

nové věci,“ pochvaluje si obchodní zástupce jediného extraligového 

klubu v Praze.

Další Louda Racing Camp se koná ve třech březnových termínech, 

a to v úterý 13., 20. a 27. března 2018. Zájemci si mohou vybrat mezi 

dopoledním (od 8.00 hodin) a odpoledním termínem (od 12.00 ho-

din). Na účastníky Louda Racing Campu čeká osm sportovních 

vozů. Účastníci kempu si během tří hodin vyzkouší na mosteckém 

okruhu plném dlouhých rovinek a klopených zatáček sériově vy-

ráběné vozy Škoda Octavia RS 245, VW Golf a Seat Cupra.

Před samotnou jízdou proběhne registrace a  instruktáž. Ještě 

než účastníci kempu usednou za volant vozů, čeká je proškole-

ní profesionálním jezdcem, který jim ukáže celý okruh a upozorní 

na úskalí závodní trati. Poslední kolo je pak měřené a určí vítěze 

celého klání! 

                                 

SPARŤANÉ NA LOUDA RACING CAMPU
CHCETE ZAŽÍT NEOPAKOVATELNÉ DOBRODRUŽSTVÍ NA MOSTECKÉM OKRUHU? PAK NEVÁHEJTE A ZÚČASTNĚTE SE LOUDA 
RACING CAMPU! V ŘÍJNU SI STEJNOU AKCE VYZKOUŠELI TAKÉ ZÁSTUPCI MANAGEMENTU SPARTY, KTEŘÍ SI JEJÍ PRŮBĚH 
I ORGANIZACI VELICE POCHVALOVALI. 
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Jak byste vaši firmu Atletico v krátkosti představil?

Firma Atletico se zabývá výrobou sportovního oblečení 

především pro hokej, fotbal, florbal a  ostatní kolektivní 

sporty. Dále také pro jednotlivce. Vyrábíme klubové propa-

gační předměty jako jsou minidresy, vlaječky, šály a dále 

se věnujeme potisku dresů, triček, ručníků a podobně.

Jak dlouho už vyrábíte dresy pro hokejový klub Sparta 

Praha?

V našich dresech hraje Sparta od ročníku 2008/2009, ale 

nejedná se pouze o dresy, které Spartě dodáváme. Z naší 

výroby jsou i stulpny a na některé speciální zápasy obléka-

jí hráči rovněž naše návleky na hokejové kalhoty.

Jak vaše spolupráce se Spartou vznikla?

Na jaře 2008 jsme byli oslovení marketingovým oddělením, 

abychom se zúčastnili výběrového řízení. Dodané vzorky 

se tehdejšímu vedení zalíbily a od té doby oblékáme hráče 

a fanoušky do dresů s velkým S na hrudi. Všechno odstar-

tovalo tím, že jsme Petru Břízovi představili dres Frankfur-

tu Lions, který jsme sezonu předtím vyráběli a  který byl 

vyroben ve složitém střihu NHL s  našitými jmenovkami, 

čísly i reklamami.

V čem přesně byli a jsou vaše dresy výjimečné?

Vzorový dres, který rozhodl o výběru naší společnosti, byl 

sešitý z čtyřiadvaceti dílů a třech různých materiálů, včet-

ně našívacích čísel, písmen jmenovek a reklam sponzorů, 

jak jsem již říkal. Od té doby držíme tento styl, i když se 

základní střih dresu již několikrát změnil.

Jak v oněch začátcích pokračoval vývoj vaší spoluprá-

ce se Spartou?

Onen vzorek Petra Břízu tehdy zaujal natolik, že jsme se 

domluvili na spolupráci a vyrábíme dresy dodnes. Zároveň 

jsme byly jednou z mála firem, které v tom roce 2008 takto 

složité dresy vyráběly. Věřím, že Sparta je s námi nadále 

spokojená a tohle všechno dohromady vytváří naši úspěš-

nou už skoro desetiletou spolupráci.

Jaké dresy z vaší sady pro Spartu byly nejoblíbenější?

To se těžko posuzuje, ale asi ten úplně první, kterým celá 

spolupráce se Spartou začala. K  tomu má člověk samo-

zřejmě speciální vztah. Jinak kromě něj jsou to v podsta-

tě všechny speciální dresy na výjimečná utkání, kterých 

Sparta pořádá celou řadu. První dres na speciální utkání 

byla Sparťanská krev v roce 2009 a postupně následovaly 

další dresy.

Například ty na akci Sparta vzdává hold, která se 

v této sezoně koná již podeváté. Aktuálně připravujete 

už sedmou verzi tohoto dresu…

Hodně zdařilé byly třeba ty maskáčové v sezoně 2013/2014. 

Právě při této akci jsou dresy velmi netradiční a pestré, za-

jímavé jsou také dresy na výroční utkání bez reklam.

Jaké z těchto dresů vy považujete za nejzdařilejší?

Pokud mám vybrat skutečně jeden, tak rudý sezonní dres 

z  ročníku 2015/16. Ale určitě si s  ním nezadá například 

dres vyráběný na speciální zápas s  New York Rangers 

v září 2011.

Kolik verzí dresů už jste pro Spartu vyrobili?

Momentálně finišujeme s  osmatřicátou verzí, kterou ob-

léknou hráči v  lednu 2018 v  dalším  speciálním utkání již 

zmíněné akce Sparta vzdává hold. Mezi ně patří všechny 

sady klasické domácí i venkovní a navíc všechny tyto spe-

ciální dresy.

Jak jste tedy se spoluprací se Spartou spokojen?

Aktuální sezona je pro nás jubilejní desátá! Z tohoto pohle-

du to nelze hodnotit jinak než tak, že se spoluprací panuje 

velká spokojenost.

Co je cílem spolupráce se Spartou?

Rádi bychom se prostřednictvím spolupráce se Spartou 

více zviditelnili na domácím trhu a našli si cestu k tuzem-

skému zákazníkovi.

Jste sám hokejovým fanouškem?

Ono to je ruku v ruce s tím, co děláme. Pokud bych neměl 

vztah k hokeji jako fanoušek, těžko bych hledal motivaci 

do další práce.

Jaký máte ke Spartě vztah, jste pravidelným návštěv-

níkem utkání?

Na prvním hokeji na Spartě jsem byl v roce 1984. Babička 

mně a  bráchovi tehdy upletla modro-žluto-červené šály 

a od té doby jsem sparťan! Ale nejenom já, i druhý společ-

ník ve firmě Atletico Tomáš Hütter je kovaným sparťanem. 

Pro nás je tím pádem spolupráce se Spartou i  obrovská 

prestiž.

JIŘÍ VEJRAŽKA Z FIRMY ATLETICO:
SPOLUPRÁCE SE SPARTOU JE OBROVSKÁ PRESTIŽ

JIŽ DESÁTOU SEZONU VYRÁBÍ PRO SPARTU JEJÍ DRESY – RUDÉ I BÍLÉ PRO STANDARDNÍ EXTRALIGOVÉ ZÁPASY, ALE 
TAKÉ ŘADU DRESŮ SPECIÁLNÍCH, MEZI NĚŽ PATŘÍ TY VĚNOVANÉ AKCÍM SPARŤANSKÁ KREV, SPARTA VZDÁVÁ HOLD ČI 
VÝROČNÍM DUELŮM. SPOLEČNOST ATLETICO V ČELE SE SPOLUMAJITELEM JIŘÍM VEJRAŽKOU MOMENTÁLNĚ PRODUKUJE 
NEUVĚŘITELNOU OSMATŘICÁTOU VERZI SPARŤANSKÝCH DRESŮ. „AKTUÁLNÍ SEZONA JE PRO NÁS JUBILEJNÍ DESÁTÁ! 
Z TOHOTO POHLEDU TO NELZE HODNOTIT JINAK NEŽ TAK, ŽE SE SPOLUPRACÍ PANUJE VELKÁ SPOKOJENOST,“ ŘÍKÁ SYM-
PATICKÝ ČTYŘICÁTNÍK.
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sice vypadalo na vítězné oslavy, ale Západočechům se 
podařilo průběh utkání otočit a  nakonec brali tři body 
po výhře 4:3. 

I  tehdy se hrálo ve speciálních výročních dresech z  li-
mitované série, kterých bylo vyrobeno 222 – konkrétně 
111 dresů Jaroslava Hlinky a 111 dresů Tomáše Rolinka. 
Tento počet byl k dispozici fanouškům ve fanshopu, hra-
né dresy se pak dražily v internetové aukci. 
112 let

V  sezoně 2015/2016 se pražský klub posunul na kótu 
112. Založení Sparty se poprvé slavilo v O2 areně a spar-
ťanští příznivci zažili jedinečné nedělní odpoledne 
a podvečer. Už od 15 hodin odstartovala v Galerii Har-
fa autogramiáda členů Klubu legend HCS a nechyběly 
osobnosti jako Havel, Holeček, Hrdina, Kuneš, Kochta, 
Zábrodský nebo Zelenka. Po hodině byl představen 
unikátní dres „112“, v němž sparťané odehráli následné 
utkání s Mladou Boleslaví. 

Samotné střetnutí s bruslařským klubem nabídlo sedmi 
tisícovkám diváků dramatickou podívanou, v níž domá-
cí vedli 1:0 a 2:1, pak ale Středočeši dvěma góly strhli 
vedení na svou stranu. Sparťané v barvách trikolory ale 
měli připraveny dvě odpovědi, přičemž ta Kumstátova 
z  56. minuty se ukázala jako vítězná. Paradoxní je, že 
na střídačce Mladé Boleslavi tehdy stál František Výbor-
ný, aktuální sparťanský kouč, v prvním útoku hrál jeho 
syn David, bývalý kapitán celku s velkým „S“ ve znaku, 
a jeho pravým křídlem byl Richard Jarůšek, čerstvá po-
sila pražského celku. 

113 let
27. kolo Tipsport extraligy v  sezoně minulé, tedy 
2016/2017, spojilo oslavy 80 let od založení celostátní 
hokejové soutěže a 113 let od založení klubu. Celý měsíc

prosinec extraliga slavila své kulaté výročí a Sparta se 
ke vzpomínce na vznik ligy rovněž připojila. Pražané 
oblékli speciální dresy bez reklam, které byly replikou 
černých svetrů s  bílým S  na prsou. Ty měli sparťané 
na sobě právě při prvním ligovém utkání v lednu 1937. 
Konkrétně tedy 3. ledna v  Ostravě a  zápas místního 
ČSK Vítkovice se Spartou skončil remízou 1:1. V úvod-
ním ročníku celostátní ligové soutěže se hrálo celkem 
sedm kol, vítězem se stal klub LTC Praha a druhá skon-
čila Sparta.

Sparťanští hokejisté hráli tradičně před zraky svých 
slavných předchůdců. Na stadionu nechyběli členové 
Klubu legend HCS Pavel Richter, Jiří Kochta, Josef 
Horešovský, Rudolf Šindelář nebo Jiří Zelenka s  Ri-
chardem Žemličkou. Výsledkově však domácím zápas 
s  Vítkovicemi nevyšel. Dvakrát sice vedli po gólech 
Hlinky a Kudrny, nakonec však Petr Vrána zachraňoval 
alespoň remízu po základní hrací době. Ridera rozhod-
la prodloužení rychle, po několika vteřinách zamířil do 
černého Ondřej Roman a přiřkl hostům výhru 4:3. 

Černé svetry s bílým S na hrudi však sklidily pochva-
lu ze všech stran. I sami hráči si užili jedinečný pocit. 
„Moc jsem se na utkání těšil. Vždycky říkám, že se tě-
ším na každý zápas, ve kterém máme nějaké alterna-
tivní dresy. Je to moc hezká věc, člověk si připomene 
historii klubu a je to vždy spojené s velkou úctou k tomu 
všemu, co Sparta znamená. Zápas jsme si užili,“ líčil po 
posledních oslavách založení klubu sparťanský odcho-
vanec Jiří Černoch. 

Každý výroční zápas má své neopakovatelné kouzlo 
a  sparťanská tradice na všechny dýchne ještě výraz-
něji než kdykoliv jindy. Historie klubu je znát na každém 
kroku. Ale jednou za sezonu její vůně ještě zintenzivní. 
Podobné zápasy je třeba si užít na sto procent! 
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110 let
6. prosince 1903. K tomuto dni se datuje vznik hokejové 
Sparty. O  sto deset let později si sparťané připomněli 
založení klubu významnou akcí, která se v takové míře 
dosud neopakovala.  Sedmého prosince 2013 začal 
slavnostní den přijetím sparťanských zástupců na Sta-
roměstské radnici, program pokračoval turnajem prv-
ních tříd, kterého se kromě malých sparťánků účastnily 
také Slavia, Zbraslav, Letňany, Hvězda a Kobra. Odpole-
dne přišel na řadu duel sparťanských legend s ruskými 
hvězdami. 

Výsledek 1:7 tehdy hovořil jednoznačně pro sbornou, ale o skó-
re tolik nešlo. Fanoušci byli u vytržení ze sledování Břízy, Hrdiny, 
Žemličky, Richtera či Zelenky, střelce jediné sparťanské bran-
ky. Tomu všemu veleli na střídačce Luděk Bukač, František 
Výborný a Jan “Gusta“ Havel. Na druhé straně stála jména jako 
Kamenskij, Žamnov, Medveděv či Antipin. Po skončení exhi-
bičního střetnutí se přímo v hale dražily dresy sparťanských 
legend. Chybět nemohla ani autogramiáda a  příchozí mohli 

nahlédnout do historie klubu. Výstava artefaktů čítala velice 
zajímavé kousky, které zapůjčili sparťanští fanoušci i samotní 
hokejisté v čele s legendárním Jiřím Holečkem. 

Na závěr Dne sparťana odehráli sparťané tehdejší 29. 
extraligové kolo proti Plzni. Hrálo se ve speciálních dre-
sech bez reklam, které byly kopiemi historických svetrů 
z první poloviny minulého století. Po zápase je fanoušci 
mohli vydražit v  internetové aukci. Čestné buly utkání 
vhodili členové Klubu legend Vladimír Zábrodský a Lu-
děk Bukač. V samotném utkání hosté dvakrát vedli, ale 
sparťané hlavně zásluhou úderné trojice Ton – Hlinka - 
Rolinek utkání vždy otočili. Domácí nakonec zvítězili 4:2. 

111 let
Takřka na den přesně po roce se Sparta opět potkala 
doma s  plzeňskou Škodou a  opět se slavilo založení 
výročí klubu. Tentokrát bylo 111. a tři jedničky v utkání 
sparťanům štěstí nepřinesly. Po dvou gólech Klimka to 
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SPARŤANSKÁ VÝROČNÍ UTKÁNÍ: DEN SPARŤANA, 
111 HLINKŮ I ČERNÉ SVETRY

VŠECHNO NEJLEPŠÍ KE 114. NAROZENINÁM! SPARTA V TÉTO SEZONĚ SLAVÍ JAKO KAŽDOROČNĚ ZAČÁTKEM PROSINCE VÝ-
ROČÍ ZALOŽENÍ SVÉHO KLUBU. NEJVĚTŠÍ AKCE PROBĚHLA V ROCE 2013, KDY U PŘÍLEŽITOSTI 110 LET OD ZALOŽENÍ PROŽILI 
PŘÍZNIVCI JEDNOHO Z NEJTRADIČNĚJŠÍCH KLUBŮ V TUZEMSKU I STŘEDNÍ EVROPĚ DEN SPARŤANA. POJĎME SI PŘIPOME-

NOUT VŠECHNA VÝROČNÍ UTKÁNÍ PRAŽANŮ, CO SE K NIM POJÍ A JAK DOPADLY SAMOTNÉ ZÁPASY. 
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Pokud hrajete naplno, je třeba se na výkon připravit. Ve vr-

cholovém sportu jde o  výsledky, a  s  tím souvisí vynikající 

kondice každého sportovce. Vyjet na led při utkání či trénin-

ku, to není jít si zabruslit na místní rybník a dát si pár bra-

nek. Vrcholový sport je náročná řehole. Zjednodušeně se dá 

říct, že jedete ve speciálním rytmu a zohledňujete celou řadu 

faktorů jako přípravu, výkon nebo relax, ale také například 

stravu a životní styl. 

Alfou a omegou je svalová síla a její správné vybalancování. 

Pohybový aparát funguje na vyvážených principech, které je 

zapotřebí akceptovat a vycházet jim vstříct. Pokud je pohy-

bový aparát celkově unavený nebo přetažený, jen těžko bude 

odolávat další námaze a  povede vás k  požadovanému vý-

konu. 

„Spíše můžete očekávat zbytečné svalové problémy, což sa-

mozřejmě nechceme. A  to i  když teď máme nový Hemato 

krém. Je to takový zázrak od Alpy, který dokáže hráče vrátit 

do hry rychle a spolehlivě,“ chválí speciální přípravek Hynek 

Svoboda, masér a kustod HC Sparta Praha. Hemato krém 

má totiž vysoký podíl methylsalicylátu, a díky tomu urychluje 

rekonvalescenci po úrazech. 

Některé svaly a  úpony se zkracují a  některé ochabují, podle 

jejich pozice vzhledem k pohybovému aparátu. Ty zkrácené 

je potřeba protáhnout a ochablé posílit. Zkrácené svaly jsou 

pod trvalým napětím a  mohou být v  křeči. Proto protažení 

komplexních svalových skupin velmi výrazně pomáhá pocitu 

uvolnění, je však nutné dodržovat zásady kompenzace.

„Protažení a posílení provádíme pomalu, tahem a bez hmi-

tání. S  pravidelným dýcháním a  ne za práh bolesti. Ten je 

možné aktivně posouvat, pokud se vlastní silou dostaneme 

na jeho hranici, na ní se zastavíme a  prodýcháváme,“ radí 

Svoboda, který k  masážím dlouhodobě používá s  kolegou 

Josefem Tomou a týmem fyzioterapeutů ucelenou řadu Alpa 

Sport STAR. Obsahuje různé druhy olejů a roztoků zahříva-

cích i chladivých, které umožňují kvalitní přípravu na výkon 

i relaxaci po něm.

„Po velké zátěži hráči rádi sáhnou po speciálním uvolňující 

gelu Alpa SPORT. Je to vlastně bylinná směs s kafrem a men-

tolem a to sportovcům vyhovuje. Navíc obsahuje i methylsali-

cylát, který mírní bolest,“ dodává zkušený sparťanský masér 

a kustod. Na Alpě oceňuje přírodní bylinné složení a vysoký 

účinek. A co mají produkty Alpa Sport STAR společné? Vrací 

sportovce zpět do hry a pomáhají v cestě za vítězstvím, ať už 

jde o hokej, fotbal, triatlon nebo třeba cyklistiku.

KOOPERACE SPARTY SE SPOLEČNOSTÍ ALPA FUNGUJE
SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVA PŘED UTKÁNÍM ČI TRÉNINKEM I UVOLNĚNÍ SVALŮ PO NÁROČNÉM DUELU NEBO ZÁPŘAHU MIMO ZÁPASY. K TOMU 
SPARŤANÉ UŽ LÉTA POUŽÍVAJÍ PŘÍPRAVKY OD RENOMOVANÉ SPOLEČNOSTI ALPA, A. S. „SE SPOLUPRACÍ JSME Z POHLEDU PRODUKTŮ 
VELMI SPOKOJENI, VYUŽÍVÁME JE PŘI PRÁCI S HRÁČI KAŽDÝ DEN,“ ŘÍKÁ HYNEK SVOBODA, DLOUHOLETÝ SPARŤANSKÝ KUSTOD A MASÉR.

ČESKÝ HOKEJ SÁZÍ NA ALPU. NECHYBÍ V ŽÁDNÉ ŠATNĚ A HRÁČI I MASÉŘI SI JI CHVÁLÍ

28-1-2018
OD 15.00

21-1-2018
OD 15.00

#HOLD2018
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#HCSPARTA      /

28. PROSINCE
OD 19.00 HOD.

16. LEDNA
OD 18.30 HOD.

3. LEDNA 
OD 18.30 HOD.

21. LEDNA 
OD 15.00 HOD.

9. LEDNA 
OD 18.30 HOD.

28. LEDNA 
OD 15.00 HOD.

14. LEDNA 
OD 18.00 HOD.

30. LEDNA 
OD 18.30 HOD.

NADCHÁZEJÍCÍ UTKÁNÍ

GENERÁLNÍ
PARTNER


