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Vážení a milí partneři klubu,
Celá sparťanská rodina nyní intenzivně prožívá hokejové finále. Je to odměna pro nás všechny, od 
hráčů, fanoušků, přes partnery. A právě vám bych chtěl na těchto řádcích poděkovat. Patří vám velká 
zásluha na tom, že po devíti letech hrajeme finále a můžeme si společně užívat tyto nádherné chvíle. 
Pokud bychom po konci finálové série zvedli nad hlavu pohár pro vítěze, kus tohoto okamžiku patří i 
vám, protože bez vás bychom se na tuto cestu vůbec nemohli vydat. 

Máme za sebou výbornou sezonu, která začala přesunem Sparty do O2 areny a vrcholí v tomto 
spravedlivém finále dvou nejlepších celků základní části. Můžeme již tak trochu bilancovat, úspěch 
na ledě je jedna věc, ale Sparta prožívá skvělou sezonu i řečí čísel. V základní části jsme měli průměr 
téměř o 1 500 fanoušků na utkání vyšší oproti loňsku, v play off jsme pak na průměru přes 10 000 
diváků za zápas. Už nyní víme, že ve finále O2 arenu naplníme až po střechu. Ukazuje se, že přesun 
do O2 areny nejen, že nás posunul o několik stupňů výše v oblasti marketingu a propagace, ale byl 
také skvělým obchodním tahem. Ukazuje, že Sparta je nyní opravdovým brandem se silným zvukem 
po celé ČR, který se směle může měřit s těmi nejúspěšnějšími kluby v zahraničí. 

předseda představenstva
HC Sparta Praha a. s. 

PETR BŘÍZA
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Můžete nám na úvod přiblížit, jak se Feroně 
aktuálně na poli businessu daří? 
Ferona je dlouhodobě lídrem na českém trhu  
s hutním materiálem, držíme si bezkonkurenčně 
nejrozsáhlejší sít skladů. Za náš hlavní úspěch 
tak považuji, že si od roku 2009 držíme tuto  
pozici. Pro představu, „na svědomí“ máme za 
uplynulý rok obchody se 750 000 tunami hutní-
ho materiálu v ČR, 250 000 tunami na Slovensku  
a 70 000 v Polsku. Na našem hlavním trhu tak 
skrze nás prošlo přes milion tun hutního mate-
riálu, což z nás dělá největšího nezávislého ob-
chodníka s těmito komoditami v tomto regionu. 

Se Spartou spolupracuje Ferona, a.s. již 
dlouho, je jedním z „nejstarších a nejvěr-
nějších“ partnerů.
Ferona fandí českému hokeji dlouhodobě  
a má k němu celkově pozitivní vztah. Podob-
ně je to i se Spartou. Ačkoliv má naše spo-
lečnost celorepublikovou působnost, Spartě, 
jako týmu z metropole, jsme dlouhodobě věrni  
a je naším nejoblíbenějším klubem. Spoluprá-
ce začala již před rokem 2000 a troufnu si říci, 
že jí i nadále zůstaneme věrní. 

A co Vy osobně, jdete si hokej někdy zahrát 
nebo jste již pouze hokejovým fanouškem? 
Když mám být upřímný, tak hokej jsem hrál na-
posledy v mládí na rybníce, v posledních letech 

jsem se již, i s ohledem na svůj věk, do těchto 
aktivit nepouštěl. Nicméně hokej sleduji rád, 
ostatně na Spartu jsem chodil i v době, kdy 
jsem vedl pražskou pobočku HSBC Bank  
a Spartu jsme také sponzorovali. 

Jak spojení Vaší firmy s hokejem pomáhá 
Vašemu businessu?
Máme po celé republice sklady a pobočky, 
takže možnost vzít své zákazníky na hokejo-
vé zápasy je  dobrý způsob,  jak jim poděko-
vat za vzájemnou spolupráci. Navíc, když se 
vyhrává a na zápase je dobrá atmosféra, je 
tento prostor pro obchod vítaně neformální. 
Jak říkají hokejisté, když se vyhrává, tak ka-
ždá rána méně bolí a vše jde lépe. 

Sparta se v létě přesunula z Tipsport areny 
do O2 areny, můžete tento krok zhodnotit  
z pohledu partnera?
Přesun Sparty do O2 areny je v souhrnu 
všech aspektů pozitivním krokem, a to říkám 
bez ohledu na to, že mám samozřejmě za 
ty roky srdcový vztah k holešovické hale. 
Pokrok nelze zastavit, po stránce komfortu, 
zázemí a kapacity je O2 arena samozřejmě 
špičkovou halou. Celkový prožitek ze zápa-
sů je samozřejmě větší a utkání si můžeme 
lépe užít. 

Český sport je v současné době plně závislý na financích ze sponzoringu. 
O to cennější je každý věrný partner, který je s klubem v dobách dobrých 
i zlých. Pro Spartu je jedním z takových příkladů věrnosti Ferona, a.s.  
I proto byl jedním z prvních hostů Sparta business news předseda před-
stavenstva a generální ředitel Ferona, a.s., Ing. František Kopřiva.   

TRADICE A VĚRNOST 
SPARTA S FERONOU

PROFIL FRANTIŠKA KOPŘIVY
František Kopřiva je předsedou před-
stavenstva a generálním ředitelem 
velkoobchodu s hutním materiálem 
Ferona od roku 2012, ve společnosti 
však působil již od roku 2010. Předtím 
vedl pražskou pobočku HSBC Bank 
(1997–2008), působil rovněž v Čes-
ké spořitelně (1995–1997), Citibank 
(1991–1995), České národní bance, 
resp. Státní bance československé 
(1987–1991) a ČSOB (1976–1987).

Obchodní společnost Ferona prodává hutní materiál na trhu ČR a SR již téměř 200 let.
V roce 1829 založil v Praze L. G. Bondy železářský velkoobchod, který se v roce 1919 
stal akciovou společností s názvem FERRA a.s. Přes nejrůznější období transformace 
a slučování s dalšími obchodními firmami vznikla v roce 1972 společnost „Ferona, 
národní podnik, Praha“. Začátkem 90. let se ze státního podniku stala Ferona, a.s. 
s dceřinou společností Ferona Slovakia, a.s. na území Slovenské republiky. V rámci 
privatizačního procesu se v roce 1995 stala Ferona, a.s. privátní společností. Po de-
seti letech, v roce 2004, se pak nákupem 100% akcií stala jediným akcionářem Steel 
Investments Group, a.s.
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a to, abychom co nejčastěji v O2 areně slyšeli 
v poslední době oblíbenou písničku „Pátá“. To 
pak bude záruka, že Sparta půjde daleko, což 
jí všichni přejeme.

Chloubou O2 areny je bezesporu klubové 
patro. Co má návštěvník, který si na tato 
místa zakoupí vstupenku, očekávat? Držíte 
v tomto směru nějakou koncepci? 
Našim cílem je, aby se návštěvníci u nás cítili 
co nejlépe. Proto jim kromě hokejového či kul-
turního zážitku nabízíme i skvělý gastronomic-
ký zážitek ze všech dobrot, které sami pro naše 
návštěvníky připravujeme: od polévek, přes 
několik hlavních jídel, oblíbeného grilování live,  
v kuse pečená masa krájená přímo před hos-
tem, různé druhy salátů až třeba po tatarák  
a samozřejmě mnoho druhů zákusků. Stejně 
jako se hráči chtějí trefit do branky a vyhrát, tak 
my se snažíme „trefit“ do chuti každého jedno-
ho návštěvníka a vítězství je, když se nám to 
povede. Kromě námi připravovaných jídel čas 
od času zveme ty nejlepší české šéfkuchaře, 
kteří menu něčím zajímavým obohatí.

Nejen na klubovém, ale i skyboxovém patře 
se snažíte zvedat laťku nabízeného komfortu 
a služeb. Je se stále možné se někam posou-
vat a kde hledáte pro tyto kroky inspiraci? 
I u nás platí, že je neustále co zlepšovat. Aktu-
álně jsme například změnili dodavatele červené-
ho vína, které už je v play off v ceně cateringu 
a podle odezvy od klientů jsme udělali dobře. 
Velkým přínosem je před rokem otevřená re-
staurace Premier Club na skyboxovém patře, 
což si rovněž klienti pochvalují. Snažíme se dále 
posouvat nabídku. Proto po vybraných akcích 
například pořádáme after party, nebo jsme na 
skyboxovém patře nedávno otevřeli výstavu 
našeho předního výtvarníka Tomáše Bíma. Ná-
vštěvníci si mohou prohlídkou zpříjemnit třeba 
hokejovou přestávku a pokud se jim dílo líbí, 
mohou si ho i koupit. Čerstvou novinkou je také 
úprava VIP vstupů pro další zvýšení komfortu. 
Ale musíme sledovat i spoustu detailů, aby ná-
vštěva O2 areny byla skutečně zážitkem. Inspi-
raci hledáme jak při našich cestách po zahra-
ničních arénách, ale samozřejmě nasloucháme 
i naším klientům a jejich nápadům. 

Celá Sparta aktuálně žije play off, nicméně 
O2 arena již pilně připravuje akce pro zbytek 
roku 2016 a i rok následující. Co bude dle 

Vás opravdovým bonbónkem programu? 
Těch bonbonků bude více, od koncertů Muse, 
Black Sabbath nebo Eltona Johna až po sku-
pinu The Cure. Z domácích interpretů to bu-
dou koncerty Lucie Bílé, Marie Rottrové či 
kapely Pražský výběr. Ale v prosinci to bude  
i třeba velmi oblíbená family show Apassio-
nata. A pro náctileté pak bezesporu koncert  
Justina Biebera, kde není den, aby někdo  
nevolal o vstupenky… Ale prvním bonbon-
kem, na který se všichni těšíme, budou zá-
pasy Sparty v play off. Držíme palce a hodně 
štěstí!

O2 arena je jednou z nejmodernějších hal v Evropě. V loňském roce 
se v ní konalo veleúspěšné MS v hokeji, po kterém její věhlas ještě 
vyrostl. O plánech nového domova Sparty do budoucna hovoří  
Ing. Robert Schaffer, předseda představenstva společnosti  
Bestsport, a.s., která tuto halu provozuje. 

SNAŽÍME SE TREFIT
DO CHUTI KAŽDÉHO
NÁVŠTĚVNÍKA

Po základní části Spartě vzrostla návštěv-
nost oproti loňskému roku téměř o 1500 di-
váků na zápas na průměrných 7612. Pro O2 
arenu jde pak o meziroční nárůst na extra-
ligu dokonce o 3700 diváků. Předpokládám, 
že hodnocení prvních devíti měsíců bude 
pozitivní. 
Určitě jsme spokojeni. Jestliže je pro hráče  
a klub radost se předvést před zaplněným hle-
dištěm, tak radost samozřejmě máme i my, 

když vidíme plné tribuny i při základní části. 
Užíváme si spolu s návštěvníky výbornou at-
mosféru. Velmi nás to těší a jsem rád, že jsme 
po nelehkých jednáních se Spartou v polovi-
ně minulého roku našli společnou cestu.

Co byste Spartě popřál do právě startují-
cího play off? 
Těžká otázka. (smích) Plný dům, hodně spor-
tovního štěstí, žádná zranění, samá vítězství,  

a) Mléčné kávy zahrnuté 
v ceně cateringu
Nejnovější plně automatické kávovary 
FRANKE umožňují svou rychlostí  
a efektivitou rozšíření kávového servi-
su klubového patra O2 areny  
o nabídku mléčných káv. Kromě 
espressa se smetanou jsou tak  
v nabídce i café latte a cappuccino.  
To vše navíc v ceně cateringu. To vše 
ze směsi kávových zrn (100% Arabic-
ca původem z Jižní a Střední Ameriky), 
která byla upražena speciálně pro  
O2 arenu!

b) Nové červené víno zahrnuté  
v ceně cateringu na play off
Až z jihu Francie nově míří červené 
víno. Pro O2 arenu ho zde exkluzivně 
vyrábí vinařství la Maison Brotte a je 
směsí populárních odrůd Merlot  
a Syrah z ročníku 2014. 

c) Nové VIP vstupy pro návštěvníky 
klubového patra
Během února jsme pro Vás otevřeli 
nově upravené VIP vchody č. 2 a č. 9.  

průměrná návštěvnost
v základní části

7612
+ 1496 
mezisezonní nárůst průměrné
návštěvnosti oproti sezoně 2014/2015
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NOVINKY
KLUBOVÉHO PATRA
O

2
 ARENY:



PARTY BOX 1
Kapacita: 46 míst k sezení

PARTY BOX 2
Kapacita: 70 míst k sezení

SKYBOX
Kapacita: 14 míst k sezení

OPEN BAR KASKÁDA
Kapacita: 74 míst k sezení

MOŽNOSTI PRONÁJMŮ
VIP PROSTOR
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|  MICROSOFT
Microsoft je přední výrobce technologií pro svět, ve kterém jsou mobilita a cloud na prvním místě.  
Misí společnosti je umožnit každému člověku a každé organizaci na světě dokázat více.  

|  ACER
Společnost Acer se zaměřuje na vývoj a prodej svých značkových produktů v oblasti informačních 
technologií. Současnou misí společnosti Acer je snaha prolomit bariéry mezi lidmi a technikou.

|  BILFINGER
Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o. je součástí nadnárodní skupiny Bilfinger SE, předního 
světového poskytovatele průmyslových služeb ve výstavbě a údržbě průmyslových a energetických 
zařízení.

|  PIKATEC
Nano kosmetika PIKATEC je nejmodernější ochrana pro Váš vůz na několik měsíců.

|  AUTOCONT
AutoCont je česká soukromá společnost, která přes 25 let na českém a slovenském trhu úspěšně 
zavádí a provozuje užitečné informační technologie. Zaměřuje se na poskytování komplexních 
IT řešení a služeb pro firemní klientelu a státní správu.

|  PIONEER INVESTMENTS
Pioneer Investments je globální investiční skupina, která nabízí prvotřídní produkty a dlouhodobá 
řešení s cílem ochrany a zhodnocení investic svých klientů.

|  FANUC
FANUC Europe Corporation, dceřiná společnost FANUC Corp, japonského celosvětového lídra v 
oblasti systémů průmyslové automatizace, má ústředí v Echternachu v Lucembursku. Odtud posky-
tuje plný rozsah služeb svým 16 evropským pobočkám. 

|  YIT
YIT Stavo, vzniklá spojením české společnosti Euro STAVOKONSULT a finské skupiny YIT v roce 2008, 
realizuje a prodává vlastní rezidenční projekty v atraktivních lokalitách na území Prahy. Při výběru lokalit 
jsou důležitými kritérii občanská vybavenost, snadná dostupnost do centra a blízkost přírody.

|  ARCO
Podnikatelským mottem společnosti je zajišťování takových dodávek a služeb, které svou kvalitou 
budou trvale uspokojovat stanovené či předpokládané požadavky a potřeby zákazníků při odpo-
vědném chování k životnímu prostředí a plném respektování zásad BOZP.

|  RAVAK 
Ravak vytváří inspirativní koupelny promyšlené do posledního detailu. Jejich řešení čerpají z více než dva-
cetileté praxe, kdy se stali největším českým výrobcem a drží dominantní postavení i ve střední Evropě.

|  DEK
Stavebniny DEK a.s. jsou největší společností českého holdingu DEK a.s., zabývajícího se dodáv-
kami materiálů a služeb pro stavebnictví a výrobou stavebních materiálů. Stavebniny DEK a.s. 
disponují sítí 59 poboček v České republice a 16 ve Slovenské republice.

|  EXTRIFIT
Produkty sportovní a doplňkové výživy značky Extrifit jsou vyvinuty a vyrobeny speciálně pro kulturis-
ty a adepty silových sportů a fitness.

|  GALERIE HARFA
Galerie Harfa nabízí 160 obchodů na třech podlažích o celkové výměře 49 tisíc m². Zvláštní atrakcí 
centra je terasová střešní zahrada přístupná z restaurací a food courtu, která nabízí velké dětské 
hřiště, ledové kluziště, zábavní vodní prvky a multimediální atrakce.

|  EATON
Elektrotechnický sektor společnosti Eaton je globálním lídrem v distribuci energie a ochraně elek-
trických obvodů, ochraně pomocných záložních zdrojů, v řízení a automatizaci, osvětlení  
a bezpečnosti, strukturálních řešeních a zařízeních pro elektrické sítě. 

|  PRESCO GROUP
Presco group je výrobcem kalendářů, diářů a dárkového sortimentu, ostatně na trhu s kalendáři  
a diáři má v České republice, ale i v okolních zemích (Slovensko, Polsko, Maďarsko) významný po-
díl. Celkově dodává kalendáře, diáře a dárkové zboží zahraničním zákazníkům ve 25 zemích světa 
včetně USA, Ruska, Japonska atd.

|  PARTNERS FINANCIAL SERVICES A.S.
Česká společnost Partners Financial Services, a.s., zahájila svou činnost v červnu roku 2007 a 
její hlavní aktivitou je poskytování finančního poradenství. V současnosti jsou Partners největší 
finančně poradenskou společností na českém trhu s více než miliardovým ročním obratem a téměř 
půl milionem klientů.

|  MIELE
Společnost se soustředí na výrobu domácích spotřebičů do kuchyně, k péči o prádlo, podlahové 
krytiny, a také přístrojů k použití v profesionálních provozovnách nebo lékařských zařízeních. Svým 
zákazníkům nabízí Miele výrobky, které jsou měřítkem v oblasti dlouhé životnosti, výkonu, komfortu 
obsluhy, energetické účinnosti, designu a služeb. 

|  HB REAVIS GROUP CZ
Mezinárodní developerská skupina HB REAVIS vznikla v roce 1993 v Bratislavě. Působí na klíčo-
vých trzích ve střední a východní Evropě (Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko), ve Velké 
Británii a v Turecku. Celkově dosud realizovala 864 tisíc metů čtverečních moderních kanceláří, 
obchodně-zábavních a logistických center. Dalších více než milion metrů čtverčních je ve fází reali-
zace, plánování nebo těsně před startem výstavby. 

NOVÉ POSILY SPARTY
V SEZONĚ 2015/2016
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ny vyhráno. Příjemné prostředí, výkony Sparty, 
poté je již na nás, aby si všichni hosté akci užili. 
Při plánování pronájmu je tak pro nás klíčové 
datum, až v druhé řadě je atraktivita soupeře. 

Před sezonou se Sparta přesunula z Tipsport 
areny do moderní O2 areny, tím se možnosti 
VIP prostor pro pronájmy výrazně rozšířily. 
Co Vaši klienti nejvíce ocenili?
Nároky klientů rostou. Stará hala měla svou 
historii a kouzlo. Úroveň VIP prostor byla,  
i přes značné stáří haly, velmi dobrá. Nicméně 
O2 arena je jiná kategorie, je to jedna z nejlep-
ších sportovně – kulturních hal Evropy. Některé 
věci, které klienty v Tipsport areně omezovaly, 
jsou nyní pasé. Servis a komfort se jednoznač-
ně zvednul a partneři to oceňují. Dám příklad,  
i když mají na klubovém patře spoustu dalších 
gastronomických lákadel, která mohou využít, 
nemají tu potřebu, servis přímo v partyboxu je 
výborný. 

Vaši klienti jsou z celé republiky, nemá-
te tedy problémy s tím, že je vezmete „na 
Spartu“?
Nemáme, většina jich z Prahy sice není, ale 
jsou schopni uznat výkon a sílu Sparty. 

Když už jsme u sportovních výkonů, jak vidí-
te ambice Sparty v letošním play off?
Troufnu si říci, že všichni sparťani mají své tajné 
cíle, ale nikdo je nechce nahlas vyslovit. Neudě-
lám to ani já, troufnu si ale říci, že finále by letos 
Spartě slušelo!

Se Spartou spolupracujete již několik let. 
Znamená to, že v oblasti práce s klienty 
preferujete tuto businessově neformálnější 
cestu?  
Musím Spartě v úvodu složit kompliment, byla 
svého času jediná, kde ve VIP prostorách byl 
ten duch businessu cítit. Snažila se mu uzpů-
sobit již prostředí VIP ve staré Tipsport areně. 
Svého času se tak potkala naše poptávka po 
něčem podobném a nabídka ze strany Sparty. 
Ono je to i logické. Češi jsou sportovně zamě-
ření a toto spojení na Spartu, jako dlouhodo-
bě nejlepší metropolitní tým, funguje. Druhý 
důvod je zřejmý, v řadě případů je tento ne-
formálnější přístup během sportovní události, 
kterou hokejový zápas bezesporu je, snadnější 
cestou k úspěchu. 

Podle čeho volíte při pronájmu termín, jde 
Vám o konkrétního soupeře nebo spíše 

upřednostňujete termín?
Termíny je vždy nejobtížnější část 

pronájmu, v našem případě jsou 
navíc ovlivněny sezónností.  Vy-

tíženost všech lidí je všeo-
becné téma společnosti, 

pokud již na akci při-
jdou, je z polovi-

Hokej již dávno není pouze sportovní událostí. Naopak, stále více 
firem často odpovídá, že vzhledem k fenoménu tohoto sportu jde 
nyní o celospolečenskou událost. Tento pohled mají i firmy, které si 
dlouhodobě a opakovaně pronajímají VIP partyboxy pro své obchodní 
partnery. Synonymem spolupráce tohoto druhu je pro Spartu spo-
lečnost Roto střešní okna s.r.o., kterou ve Sparta business news 
reprezentuje Ing. Lubomír Kodad, country manažer pro ČR a SR.

HOKEJ A BUSINESS
JDOU K SOBĚ!

Roto je tradiční a mezinárodně uznáva-
ný výrobce střešních oken a solárních 
systémů. Je také již desítky let ověře-
ným a zkušeným partnerem pro optimál-
ní využití podkrovních prostor. Všechny 
produkty jsou konstruovány podle nej-
novějších technických poznatků s při-
hlédnutím na vysokou užitnost s kom-
fortním ovládáním a propracovaným 
designem.
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Vstupenky v prodeji na WWW.HCSPARTA.CZ a v prodejní síti TICKETPORTAL.

HC SPARTA V PLAY OFF!



Německá obchodní komora
má tři základní funkce: 

1. Poskytovatel služeb pro podniky
Zahraniční hospodářské komory poskytují firmám  
z Německa a hostitelské země pod značkou "DEin-ternati-
onal" služby podporující jejich zahraniční obchodní činnost  
- v České republice prostřednictvím AHK Services, dceřiné 
společnosti ČNOPK.

2. Členská organizace 
Zahraniční hospodářské komory kolem sebe koncentrují 
firmy, které se aktivně podílejí na bilaterálních obchodních 
vztazích. Právě tito členové propůjčují zahraničním hospo-
dářským komorám hlas, když před politikou, ekonomikou 
a správními orgány obhajují podporu bilaterálních obchod-
ních vztahů. 

3. Oficiální zastoupení německého hospodářství
Zahraniční hospodářské komory jsou z pověření Spol-
kové republiky Německo centrálními aktéry při podpoře 
německého zahraničního obchodu. Dále zastupují němec-
ké hospodářské zájmy v hostitelských zemích, informují  
o Německu a propagují ho.

Můžete na úvod říci několik slov o ČNOPK?
Česko-německá obchodní a průmyslová komo-
ra je tady v ČR s 650 členy největší bilaterální 
hospodářskou komorou. Našimi členy jsou nejen 
největší němečtí investoři, ale i mnoho českých 
firem, které si uvědomují, že Německo je nejdů-
ležitějším obchodním partnerem ČR. Hodně z 
nich zjistilo, že Německo je také velmi atraktivním  
a velkým odbytovým trhem. Našim členům po-
máháme prostřednictvím konkrétních služeb 
optimalizovat jejich byznys a zároveň se vůči 
politice zasazujeme o to, aby Česko bylo ino-
vační zemí atraktivní pro investory a aby zde 
dlouhodobě vznikala nová pracovní místa.

Má ČNOPK mezi svými členy ještě jiný spor-
tovní klub nebo je Sparta výjimkou?
Ne, je to výjimka a jsme za tuto posilu, jak se 
říká ve sportovním žargonu, velmi rádi. Vítáme 
tě, Sparto, v novém „klubu“, který nabízí řadu 
možností navázat nové obchodní kontakty. 
Jsem přesvědčen, že se Sparta vydala správ-
nou cestou.

ti. To platí i ve sportu. Kdo má 
ambice hrát na nejvyšší úrovni, 
musí myslet moderně a ekono-
micky a hledat spolupráci s in-
vestory. Stručně řečeno: plně s 
Vámi souhlasím. 

Jaký je vlastně Váš vztah  
k hokeji, případně sportu jako 
takovému?
Během těch let, co v Česku žiji, 
jsem poznal vášeň lidí pro tento 
sport. Lední hokej je úzce spjat 
s českou historií. A na rozdíl od 
Německa je zde lední hokej ná-
rodní srdeční záležitostí. Za to, 
že jsem to mohl zažít, vděčím 
Čechům. Já osobně pravidelně 
chodím do fitness centra, bez 
sportu se neobejdu. 

Co byste Spartě popřál do le-
tošního play off? Plánujete ji 
osobně přijít podpořit do hle-
diště?
Samozřejmě aby vyhrála! Určitě 
se přijdu na některý ze zápasů 
podívat. 

Jak došlo k prvnímu kontaktu mezi němec-
kou obchodní komorou a hokejovou Spar-
tou? Co si od společné spolupráce slibujete?
K prvnímu kontaktu mezi ČNOPK a HC Sparta 
došlo skrze našeho bývalého prezidenta Rado-
míra Šimka. Ať se jedná o hokej, fotbal nebo 
lehkou atletiku – sportovní kluby v dnešní době 
potřebují podporu a investory. Jde o sport  
a vášeň, ale samozřejmě také o peníze, které 
se například investují do dorostu. Sport je pro 
firmy skvělou příležitostí, aby se prezentovaly 
směrem k partnerům a fanouškům jako moder-
ní firma, které na nich záleží. Jsem si jistý, že 
spolupráce Sparty a ČNOPK přinese spoustu 
příležitostí pro nová setkání.

Sparta hraje v jedné z nejmodernějších hal 
Evropy, komfort VIP prostor O2 areny je vy-
hlášený. V západní Evropě je naprosto běž-
né spojení businessu a sportovních událostí, 
zastáváte tento názor i Vy?
Obchodní příležitosti jsou dnes velmi důležité a 
jsou předpokladem pro rozšiřování působnos-

Hokejová Sparta je prvním sportovním klubem, který se stal členem 
Česko-německé obchodní a průmyslové komory (dále jen ČNOPK). 
To je samo o sobě důvodem, proč dát v premiérovém čísle Sparta 
business news prostor Bernardu Bauerovi, výkonnému členu před-
stavenstva ČNOPK. 

SPORT JE PRO FIRMY
SKVĚLOU PŘÍLEŽITOSTÍ, 
ABY SE PREZENTOVALY
SMĚREM K PARTNERŮM
A FANOUŠKŮM

Sparta a obchodní komory
BRITSKÁ OBCHODNÍ KOMORA – Sparta je členem komory, ta má pravidelně proná-
jmy VIP prostor během utkání
ČESKO-NĚMECKÁ OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÁ KOMORA – Sparta je nově členem 
komory a obě strany započaly první kroky spolupráce
NORDICKÁ OBCHODNÍ KOMORA – dlouholetá spolupráce – pronájmy VIP prostor  
v rámci účasti Sparty v CHL a dřívější European Trophy

Sparta a spolupráce s dalšími business sdruženími
CANZA – THE CZECH AUSTRALIAN NEW ZEALAND ASSOCIATION – dlouhodobá 
spolupráce formou pronájmů VIP prostor 
INTERNATIONAL BUSINESS FORUM – dlouhodobá spolupráce, eventy a networking

Sparta a mediální business aktivity
PRAGUEMONITOR.COM, PRAGUE.TV – stránky, které se soustředí na cizince žijící nebo 
navštěvující Prahu – dlouholetá spolupráce na bázi mediálního partnerství
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HOKEJOVÁ SPARTA
ALL INCLUSIVE

více info na
HOSPITALITY@HCSPARTA.CZ

KOMFORT A POHODLÍ
VIP PROSTOR O

2
 ARENY

IDEÁLNÍ PROSTOR PRO
ROZVOJ VAŠEHO BUSINESSU 

SEZÓNNÍ PRONÁJMY 

FIREMNÍ EVENTY
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