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Hokejové finále po devíti letech! 
Jedinečné okamžiky pro všechny fanoušky, partnery i celý tým Sparty, chvíle, na které se nezapomí-
ná. Jelikož tyto řádky jsou určeny zejména Vám, partnerům klubu, věřte, že bych Vám chtěl při této 
příležitosti hlavně poděkovat za podporu, které si obrovsky vážíme. Patří Vám velká zásluha na tomto 
úspěchu, bez Vás by se Sparta na dlouhou cestu do finále play off nevydala.

Právě ve vyřazovacích bojích se ještě více přesvědčujeme o tom, že přesun do O2 areny byl správ-
ným krokem. Úžasná atmosféra panuje ve Sparta Business Lounge, kde se snoubí businessové 
prostředí s exkluzivní gastronomií a unikátním zážitkem z hokeje, ve Sparta VIP Klubu a hlavně v za-
plněných tribunách O2 areny. Jsme nadšení, že si to vše můžeme společně užít ve finálové sérii.

Obchodní ředitel 
Sportovního holdingu Praha, a.s.

TOMÁŠ KLIMÍČEK
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Hokejová sezona vrcholí, tak je na místě ze-
ptat se, jak jste s tímto partnerstvím spoko-
jeni a co Vám přineslo?
Jsme velmi rádi, že se nám podařilo společně 
se společností Acer nastartovat spolupráci a vě-
říme, že neskončí s touto hokejovou sezónou. 
Moderní technologie ke sportu patří a mož-
nosti jejich využití rostou. Ať je to komunikace 
s fanoušky, jejich vzájemná interakce během 
zápasu, analýzy zpracované v reálném čase  
a mnoho dalších. Věřím, že moderní technologie 
otevírají další možnosti, jak zatraktivnit zážitky 
na stadiónu i mimo něj. A Microsoft by se na 
tom společně ze Spartou i nadále rád podílel  
a ukázal ostatním, co vše je možné v dnešní 
světě technologií.
 
Společným projektem sparťanského tabletu 
jste potěšili nejednoho fanouška…
Věřím, že pro každého fanouška Sparty to byl 
vítaný způsob, jak ukázat světu, komu fandí  
a zároveň využít to nejlepší, co Microsoft v mi-
nulém roce přinesl, tedy Windows 10. 
 
Jaký potenciál vidíte v zavádění moderních 
technologií do sportu? 
Jak jsem zmiňoval již v úvodu, potenciál je ob-
rovský a využívání moderních technologií je 
stále dostupnější. Možnosti, které přináší na-
příklad tolik zmiňovaný cloud, jsou nesčíslné. 
Cloud přináší možnost využití nejmodernějších 
technologií všem, ať už jste malá firma, konečný 
uživatel nebo třeba sportovní klub jako Sparta. 
Zatímco dříve byly tyto technologie dostupné 
jen těm největším korporacím a vyžadovaly vy-
soké investice, dnes je možné sbírat, zpraco-
vávat a zobrazovat informace v reálném čase 
s minimálními náklady. Dokážu si například 
představit, že fanoušek může během zápasu na 
našem sparťanském tabletu sledovat statistiky 
každého hráče (kolik nabruslil kilometrů, počet 
přihrávek a střel), je schopen se podívat na klí-
čové momenty zápasu zpětně, třeba i z několika 
úhlů. To vše bude schopen sdílet s ostatními, 
kteří se třeba na zápas nedostanou.  
 
Společnost Microsoft má v podobných pro-
jektech bohaté zkušenosti ze zahraničí, mů-
žete uvést některé kluby se kterými spolu-
pracujete?
Velmi úzkou spolupráci máme s fotbalovým klu-
bem Real Madrid, kde z pozice hlavního techno-

logického partnera spolupracujeme zejména 
na využívání infomračních technologií pro zvý-
šení interakce s fanoušky. A to je právě oblast, 
kterou můžeme pro příští sezónu připravit i pro 
fanoušky Sparty. Mezi další sportovní značky, 
které velmi úzce spolupracují a využívají nej-
modernější technologie Microsoftu, patří tým 
Renault Sport Formule 1 patřící mezi zákaz-
níky využívající ERP platformu Dynamics AX  
v nové verzi. Tento silný technologický nástroj 
pokrývá jejich procesy již od prototypové ver-
ze včetně pokročilých funkcionalit, jako Ma-
chine Learning a propojení s IoT. To výrazně 
pomáhá s procesy, aby Renault Sport Formule 
1 mohla navrhovat a posílat na okruhy v pod-
statě dvě zcela nová auta ročně.  Za zmínku 
stojí i SuperBowl, v rámci kterého Microsoft 
každoročně ukazuje význam technologií i pro 
oblast společenské odpovědnosti.
 
Microsoft je silná nadnárodní značka.  
V čem se aktuálně cítíte nejsilnější v ČR?
Microsoft nabízí řadu zajímavých řešení pro 
malé a střední firmy, velké korporace, státní 
správu i konečné uživatele. Řada lidí netuší, 
že například Windows 10 představují nejrych-
leji příjímaný operační systém v naší historii, 
firmy i zástupci státní správy stále více využí-
vají naše cloudová řešení od Office 365 přes 
Microft Azure, vznikají zajímavé aplikace, na-
pomáháme otevírání dat a daří se nám i na 
poli zábavy, čímž se opět dostáváme zpět  
k zajímavým zařízením, které propojily naši 
spolupráci právě se Spartou.
 
Jaký je Váš vztah k hokeji?
Osobně hokej hraju od svých studentských 
let, ale pouze rekreačně. Dokonce mám tu 
čest si občas zahrát proti bývalému sparťanovi 
Jirkovi Doležalovi,  takže občas tvrdost Spar-
ty poznám sám na sobě. Držím Spartě palce 
do finále a těším se na příští 
sezónu, kde Spartě budou 
pomáhat i technologie od 
Microsoftu.Jak se může český hokejový klub dostat do blízkosti světově známého 

fotbalového gigantu? Tak např. skrze společnost Microsoft, která z pozi-
ce hlavního technologického partnera s Realem spolupracuje. Ředitel di-
vize vývoje společnosti Microsoft ČR MILAN HRABOVSKÝ přiblíží své vize, ve 
kterých jasně vidí, kde by z této spolupráce mohl těžit fanoušek Sparty. 

SPARTA VE SPOLEČNOSTI 
REALU MADRID 
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MILAN HRABOVSKÝ
Divizi vývoje českého Microsof-
tu vede od 1. listopadu 2013 Milan 
Hrabovský. Milan je zodpovědný za 
vývoj aplikací pro firmy i konečné 
uživatele na Microsoft platformě, 
rostoucí využívání Microsoft vývojář-
ských nástrojů a komunikaci smě-
rem k technické audienci (vývojáři, 
IT profesionálové, studenti, start-upy 
a další).
Milan Hrabovský ve společnos-
ti Microsoft pracuje od roku 2000, 
kdy nastoupil na pozici IT manažera 
pro Českou a Slovenskou republi-
ku. Od roku 2002 byl zodpovědný 
za spolupráci s partnery a postupně 
vybudoval a vedl nový tým. Od roku 
2006 pak působil na pozici obchod-
ního ředitele OEM zodpovědného za 
prodej předinstalovaného software  
a podporu výrobců počítačů  
a serverů v České republice.
Vystudoval České vysoké učení 
technické v Praze a získal titul Mas-
ter of Business Administration (MBA) 
od Rotchester Institute of Technolo-
gy. Milan je ženatý, má dvě děti a ve 
volném čase se věnuje rodině, turis-
tice a sportu.



Začneme na úvod tou tradicí. AUSTIS je 
dlouhodobým, již tak trochu tradičním, part-
nerem Sparty. 
Na Spartě jsme prakticky od doby, kdy Petr 
Bříza vychytal titul, opustil branku a stal se 
představitelem tohoto klubu. Největší zásluhu 
na tom, že AUSTIS se stal partnerem Sparty, 
má právě on. Péče od něj a jeho spolupracov-
níků mě přesvědčila, že Sparta je ta správná 
volba.

O Vás se ví, že jezdíte se Spartou i na ně-
které venkovní zápasy, nechyběl jste např.  
v Oulu na Champions Hockey League nebo 
na nedávném semifinále v Plzni. 
Mám hokej rád. Hraji ho rekreačně, syn nyní 
začíná, je to jediný sport, který má u nás v rodi-
ně šanci. Vždy mě to bavilo, ale poté, co jsme 
se poznali s Petrem Břízou, jsem se stal spar-
ťanem a s Petrem se z nás postupem času stali 
přátelé. Navíc se mi líbí, že na Spartě nic ne-
končí podpisem reklamní smlouvy, ale Sparta 
se o své partnery stará i v průběhu roku. Např. 
hokej mezi jednotlivými partnery „4. třetina“ je 
úžasná věc. 

Pojďme zpět k Vaší společnosti. Můžete ji 
ve stručnosti představit?
Společnost byla založena již v roce 1990, za-

býváme se správou nemovitostí, facility, dále 
pak stavební činností a jsme tradičním čes-
kým výrobcem vodou ředitelných ekologic-
kých barev - zejména značky ETERNAL. 

Jak jste spokojeni s propojením sparťan-
ského hokeje a Vaší značky?
Sparta patří sportovně i marketingově mezi 
top kluby, a zaslouženě se jí tak dostává kva-
litní prezentace v psaných, internetových mé-
diích a televizi. S tím jde ruku v ruce i kvalitní 
prezentace naší společnosti. Na utkání navíc 
chodí hodně fanoušků a naši značku tak do-
stáváme do podvědomí. 
Před letošní sezonou navíc Sparta přešla do 
O2 areny, což naši partneři jednoznačně oce-
ňují a je mezi nimi o zápasy zájem. Pak je to 
také o té synergii, vím, že na Spartě mi vždy 
vyhoví a vyjdou vstříc. Dveře tu jsou vždy ote-
vřené a na všem se domluvíme. 

Zůstanete Spartě věrní i nadále?
V době, kdy hodně firem na marketingu  
a propagaci šetří, můžu ubezpečit, že naše 
společnost AUSTIS Spartě zůstane věrná.

Společnost AUSTIS vyznává 
tři základní hodnoty: tradici, 
spolehlivost a stabilitu. 
A stejné prvky se dají uplatnit 
i na její vztah ke Spartě. Nejví-
ce o tomto srdečním spojení  
ví předseda představenstva 
KAREL JANDA.

AUSTIS MÁ TRADICI 
V SOBĚ
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SPARTA VÁM NABÍZÍ
IDEÁLNÍ MIX
VAŠÍ PROPAGACE
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Návštěvnost sezony – 5. semifinále – 14 913 
Již nyní víme, že během f finále bude překonána. :)

Průměr návštěvnosti v základní části: 7 612
Průměr návštěvnosti v play off bez zápasů finále: 10 541
Počet fanoušků na sociálních sítích: cca 163 000
Počet televizních přenosů v sezoně: 18
Zápasy Sparty v TV: až 164 000 diváků
                          starších 15 let 



Co bylo zlomem pro to, abyste se stali part-
nery HC Sparta Praha?
Těch důvodů je několik. Spartě fandí celá moje 
rodina, já sám jsem od narození hrál basketbal 
a za Spartu jsem hrál také basketbalovou ligu. 
Poslední tři roky jsme navíc ve firmě vytvořili ho-
kejový tým a chodíme si rekreačně zahrát, tím 
máme všichni k hokeji ještě blíž. A v neposlední 
řadě je to osobou Petra Břízy. Známe se přes 
10 let a troufnu si říci, že Spartu za dobu svého 
působení ve vedení hodně pozvedl. Je vidět, že 
nabral velké zkušenosti během doby, kdy chytal 
v zahraničí, líbí se mi jeho myšlení – je jedním z 
mála manažerů, kteří nežijí přítomností, ale snaží 
pracovat koncepčně a dlouhodobě. Letošní se-
zona jednoznačně ukázala, že přesun Sparty do 
O2 areny byl koncepčním krok, který klub zase 
pozvedl o úroveň výše. 
 
Angažuje se společnost Partners ještě v ji-
ném sportovním klubu?
Máme přes 2500 profíků a manažerů, jsme ce-
lorepubliková firma, ale v této podobě se jinde 
neangažujeme. Hodně našich nejúspěšnějších 
lidí má sportovní background, takže podporu-
jí svůj místní klub nebo tým, ale to jsou lokální 
aktivity. Jinak samotné partnerství se Spartou 
přináší i zajímavou zdravou rivalitu v rámci firmy: 
jedna z našich největších enkláv je v Brně, takže 
před vzájemnými zápasy probíhá velké hecová-
ní. Obzvlášť pikantní to bylo na jedné z našich 
konferencí, kde Petr Bříza předával sparťanský 
dres, který vyhrál právě kolega z Brna.
 
Co pro Vás znamená značka HC Sparta Praha?
Hodně cestuji, miluji New York. Rangers jsou 
pro mě top brand. To je značka, ke které se 
tam hlásí všichni. Lidé z businessu, obyčejní 
fanoušci všeho věku, ale i celé rodiny. Ran-
gers tam mají pod kůží celké generace. Přijde 
mi, že Sparta je tomu dost podobná. Hráčským 

kádrem na české poměry, zázemím i celkovou 
koncepcí. Zápasy jsou více než hokej, je to 
událost. Teď je to fungující kolos, top sportov-
ní brand. I proto mi propojení naší společnosti  
a Sparty dává obrovský smysl.

Z Vašich slov cítím nadšení. Zůstanete tedy 
Spartě věrní?
Zakládáme si na tom, že neděláme věci nahodi-
le. Není to pro nás jen o sponzorství, ale propo-
jení se s celým klubem. Uvažujeme tak v dlou-
hodobé rovině a rádi se ještě více začleníme do 
sparťanské rodiny partnerů. Z B2B businessu 
pak nebude samozřejmě těžit pouze naše spo-
lečnost, ale výhody získá i Sparta. 
 
Jaké mají Partners vize a cíle na nejbližší období?
Ve financích chceme být pro každého Čecha 
volbou číslo jedna. Jak klientsky, tak kariér-
ně. Jsme profíci, kteří přináší úžasnou službu 
finančního plánování, nezávislého porovnání 
veškeré nabídky na českém trhu, od investic 
přes pojištění až po hypotéky. Naší vizí je, že 
klient Partners už nepotřebuje na řešení svých 
financí nikoho jiného. Sníme o tom, že si s námi 
každý klient může udělat v penězích pořádek, 
splnit si sny, stát se milionářem. Příští rok do-
sáhneme deset let na českém trhu. Deset let, 
kdy budujeme značku, která symbolizuje sílu, 
dlouhodobost, stabilitu. Jsme školou podnikání 
v Česku, protože nabízíme příležitost vybudovat 
vlastní firmu v oboru s obrovským potenciálem  
a budoucností, bez velkého kapitálu a s mož-
ností nevídaného osobnostního růstu. Na to 
jsem vůbec nejvíc pyšný: že okolo sebe vidím 
manažery a ředitele Partners, kteří v podnikání 
dokázali uspět, mít vlastní firmu, posunout se o 
obrovský kus dál a být inspirací pro své okolí. 
Doufám, že jich bude stále víc. 

Česká společnost Partners Financial Services, a.s., zahájila svou činnost 
v červnu roku 2007 a její hlavní aktivitou je poskytování finančního pora-
denství. Heslem Partners je „Finanční poradenství JINAK“. V současnosti 
jsou Partners největší finančně poradenskou společností na českém 
trhu, s více než miliardovým ročním obratem a téměř půl milionem klien-
tů. Od sezony 2015/2016 jsou pak také partnerem HC Sparta Praha, což 
byl jeden z důvodů, proč jsme vyzpovídali partnera a spolumajitele této 
společnosti, RADIMA LUKEŠE.

PROPOJENÍ 
PARTNERS A SPARTY 
DÁVÁ OBROVSKÝ SMYSL 
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RADIM LUKEŠ
člen dozorčí rady

Od sedmi let se věnoval basketbalu, byl prvoligovým hráčem Sparty Praha. Po 
maturitě na střední ekonomické škole odjel na tři roky na Island, kde pracoval a 
hrál basketbal. Po pěti letech s profesionálním prvoligovým basketbalem skončil, 
vystudoval hotelovou školu a v roce 1999 nastoupil jako manažer do hotelu Don 
Giovanni. O rok později se již věnoval podnikání ve finančním poradenství v ně-
mecké poradenské firmě, kde dosáhl na post zemského directora.
Ve společnosti Partners je jedním z šesti partnerů a také členem dozorčí rady. 
Zabývá se hlavně definováním strategického rozvoje firmy, vyjednáváním s ob-
chodními partnery a rozvojem a vzděláváním poradenské sítě.
Ve volném čase si rád zahraje golf. 



HOKEJOVÁ SPARTA
ALL INCLUSIVE

více info na
HOSPITALITY@HCSPARTA.CZ
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