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VÁŽENÍ A MILÍ PARTNEŘI KLUBU,
úvodem mi dovolte ještě zavzpomínat na úspěšnou minulou sezonu. Po letním stěhování O2 areny 

se v průběhu ročníku jasně potvrdilo, že to byl klíčový krok, který Spartě dal do budoucna šan-

ci dalšího rozvoje. O návštěvnosti mluví jasná čísla, v základní části průměr přes 7 600 diváků,  

v play-off pak dokonce 12 664. Přínos Sparta pocítila i po stránce ekonomické, v tuto chvíli již bez 

hendikepu můžeme jednat o sponzoringu s kteroukoliv z velkých českých i celosvětových značek. 

Možnosti prezentace partnera, zázemí VIP prostor, to vše je v O2 areně na standardu těch nejlep-

ších evropských hokejových hal. Přechod z Holešovic do Vysočan nebyl krokem jednoduchým, ale 

osobně jsem byl o jeho správnosti přesvědčen od samého začátku. Byl to totiž zároveň velký krok 

ke stabilizaci Sparty jako takové.

Další skvělou zprávou byl podpis tříleté smlouvy s novým generálním partnerem – společností 

BILLA. Sparta po pěti letech bez generálního partnera tento post obsadila lídrem na trhu mezi su-

permarkety. Společnost BILLA má v Čechách dlouholetou tradici a je ve svém poli působení stejně 

dobře známá jako Sparta v hokejovém prostředí. BILLA se kromě „A“ týmu zapojila i do podpory 

sparťanské mládeže. Ta má tak šanci znovu zabojovat o titul akademie ČSLH, který v uplynulé 

sezoně podruhé ze tří ročníků získala. Ostatně právě výchova nových talentů českého hokeje byl 

jeden z důvodů, který BILLU do Sparty přitáhl. 

Letní období přineslo ještě jednu zásadní změnu. Bývalí majitelé zhruba před rokem avizovali, že 

se postupně chtějí stáhnout z veřejného života a svého akcionářského angažmá ve společnosti 

HC Sparta Praha. Z pozice předsedy představenstva jsem tuto situaci v posledních měsících in-

tenzivně řešil a při aktuální znalosti všech detailů fungování a financování celé společnosti, jsem se 

nakonec rozhodl převzít Spartu jako její nový vlastník. 

Ekonomická a sportovní kvalita Sparty se nyní bude zcela přirozeně odvíjet od ochoty partnerů, ale 

i fanoušků podporovat ‚svůj klub‘. Budoucnost českého sportu totiž jednoznačně spěje k tomu, že 

každý klub bude silný tak, jak bude cítit zájem ze svého regionu. Věřím, že společně s vámi a vaší 

podporou budeme i nadále kvalitním reprezentantem Prahy a jejího okolí.  

Od hráčů „A“ týmu musíme vyžadovat, aby herně navázali na minulou sezonu a v každém z nich 

fanoušek cítil jejich touhu poprat se na ledě o vítězství. Jen tak dosáhneme hrdosti Pražanů a regi-

onu na svůj klub a v budoucnu se budeme přibližovat metě 10 000 fanoušků  v průměru na zápas 

základní části. Člověk má mít ambiciózní cíle a věřit. A já ve Spartu věřím!

PETR BŘÍZA
předseda představenstva

HC Sparta Praha a. s. 
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SÍLA, KVALITA A VIZE…
NEJEN O TOM JE
NOVÉ SPOJENÍ 
SPARTY S BILLOU

Do letošní sezony vstoupila Sparta s novým generálním partnerem, spo-
lečností BILLA. Nové spojení přinese klubu nejen stabilní zázemí, ale také 
silného partnera, který má podobné vize a představy. Společně budou 
intenzivně pracovat na podpoře budoucí generace a BILLA chce být také 
oporou klubu při cestě za vítězným pohárem v extralize. Na nové partner-
ství jsme se zeptali generálního ředitele BILLA ČR, Jaroslawa Szczypky. 
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Sparta je jedním z nejznámějších českých klubů v ČR  

i zahraničí, BILLA je pro změnu lídrem na trhu super-

marketů v Česku a soustředí se na podporu českých 

podnikatelů. Oba silné brandy spolu ladí, co říkáte? 

Ano, souhlasím. Jak BILLA, tak Sparta mají v Česku dlou-

holetou tradici. Historie je prověřila z hlediska kvality, vy-

trvalosti i pracovitosti a myslím, že obě značky jsou ve 

svém oboru na špici. BILLA je na českém trhu už od roku 

1991, kdy jsme založili první prodejnu v Brně. Za posled-

ních 25 let se nám podařilo otevřít 205 prodejen, dáváme 

práci více než 6 000 lidem a nyní realizujeme obrat téměř 

25 miliard korun. 

Společně by BILLA a Sparta mohly slavit i narozeniny, za-

tímco hokejisté mají výročí 6. prosince, BILLA slaví 7. té-

hož měsíce. BILLA ČR má navíc letos významné výročí… 

Máte pravdu, letos slavíme na českém trhu krásných 25 let. 

Hokejový klub Sparta byl založen, jak správně říkáte, 6. pro-

since roku 1903. Karl Wlaschek BILLU založil skoro na den 

přesně, 7. prosince, jen o 50 let později. Bylo by krásné, 

kdybychom spolu se Spartou mohli oslavit i společné naro-

zeniny.  Nejen v datu založení ale vidím propojení mezi námi 

a Spartou. Pro nás je zásadní kvalita a čerstvost potravin  

a to je i základním pohonem skvělých výkonů jak dorůstají-

cích talentů, tak vrcholových sportovců.

Proč jste se vlastně rozhodli podpořit Spartu?

V BILLE máme rádi sport a aktivní životní styl. Hokej je 

jedním z nejoblíbenějších sportů a tým Sparty je pro nás 

zárukou profesionality. To nejen 

díky skvělým výkonům, ale také 

obecně pro svůj přístup, myslím 

tím například podporu mládeže. 

Sparťanská tradice ve výchově 

mladých hokejistů je dlouhole-

tá a má skvělé výsledky. Mnoho 

Sparťanů reprezentuje naši zemi 

nejen v národním týmu, ale také  

v proslulých klubech po světě.  

Ze spolupráce tedy máme velikou 

radost a těšíme se na nadcháze-

jící sezony.

A v čem ještě spatřujete hlavní 

výhody spolupráce mezi Spartou 

a BILLOU? 

Myslím, že zásadní výhodou  

a vlastně i jedním z důvodů spolu-

práce, je naše podobná vize, a to 

investice do budoucích generací. Sparta skrze Nadační fond  

HC Sparta podporuje mladé talenty a mohou díky němu hrát 

hokej i děti ze slabších sociálních poměrů. V BILLE prostřed-

nictvím Bonus clubu podporujeme projekt Dejme šanci dětem, 

kdy pomáháme dětem a mládeži v tíživé životní situaci. Věřím, 

že společně můžeme dokázat ještě víc. 

Podporovat tedy budete výrazně i mládež, je to skupina, 

která je pro vás jako supermarket zajímavá? 

BILLA se stala nejen partnerem A-týmu, ale zejména partne-

rem mládeže HC Sparta. U hokeje je vyvážená a zdravá stra-

va základem skvělého výkonu a to platí i u našich nejmenších.   

V BILLE nabízíme široký sortiment, ze kterého je možné 

vytvořit výživnou a zdravou stravu mladého sportovce. Do 

budoucna se chceme také přímo spojit s trenéry a výživo-

vými poradci a poskytnout mládežnickému klubu důležité 

informace a také třeba plnohodnotnou snídani. 

Kde se vlastně vzala myšlenka, že změníte stravovací 

zvyklosti Čechů? 

Jak jsem už několikrát zmínil, v BILLE je pro nás zásadní 

kvalita a čerstvost produktů, které nabízíme. Zároveň také 

dbáme na český původ potravin. České potraviny tvoří cca 

75 % našeho sortimentu. Myslím, že návrat k poctivým  

a lokálním potravinám, které jsou zdravé a kvalitní, je ces-

tou ke zlepšení stravování.  Pokud se nám podaří sdílet tuto 

myšlenku s tuzemskými zákazníky, budu jen rád. Myslím, 

že dobrým krokem, kterým jsme se nyní vydali, je vzdělávat  

a informovat v této oblasti naši budoucí generaci. 

SÍLA, KVALITA A VIZE…
NEJEN O TOM JE
NOVÉ SPOJENÍ 
SPARTY S BILLOU
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Co jsou hlavní pilíře nabídky supermarketu BILLA? 

V BILLE si zakládáme na kvalitě a čerstvosti potravin. Právě 

kvalita produktu je vždy hlavním a rozhodujícím kritériem pro 

zařazení výrobku do prodejen. Se stejnou pečlivostí přistu-

pujeme i k vlastním výrobkům pod privátními řadami. Rodina 

našich privátních značek je široká a zahrnuje řadu značek.

Za zmínku určitě stojí privátní značka Vocílka. Myslím totiž, 

že více než kdekoliv jinde se vysoká kvalita a chuť pozná  

u masa. V případě nákupu čerstvého kuřecího, vepřového  

i hovězího masa značky Vocílka získává zákazník jistotu 

skutečně českého původu. BILLA garantuje, že se zvíře  

v České republice narodilo a bylo zde odchováno. Na vý-

robky ryze místního původu se zaměřujeme také například 

u brandu BILLA regionálně. Lokální produkty jsou vždy 

místně, tradičně a historicky spjaty s daným regionem, ve 

kterém se prodejna nachází. Díky tomu jsou vždy čerstvé  

a hlavně poctivé. Jelikož zde mluvím o zdravé a plnohodnot-

né výživě, myslím, že musím zmínit také značku Naše bio, 

která zahrnuje vybraný sortiment biopotravin. Jeho výrobci 

musí být zaregistrováni u Ministerstva zemědělství a jsou 

kontrolováni nezávislými institucemi. Čerstvé ovoce a zeleni-

nu od větších i drobných tuzemských pěstitelů v přísně kon-

trolované kvalitě u nás najdete pod značkou Česká farma.

Jste připraveni nabídnout sparťanským fanouškům  

na úvod vzájemné spolupráce nějaké výhody? 

V plánu máme společné akce se Spartou, které fanouš-

ci určitě ocení a těšíme se na ně. Rádi je také přivítáme 

v našich prodejnách a jako členy našeho BILLA Bonus 

clubu, kde mohou čerpat řadu výhod, slev a atraktivních 

nabídek. Doufáme, že i je brzy přesvědčíme o kvalitních  

a čerstvých potravinách, které ke zdravému a spokoje-

nému životu potřebujeme my všichni, nejen vrcholoví 

sportovci. Těšíme se se Spartou na nadcházející sezonu 

a věříme, že Sparta i díky naší podpoře dosáhne na titul 

domácí hokejové extraligy. 
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Pro své partnery a zaměstnance jste již několikrát využili 

možnosti jednorázového pronájmů Partyboxů na klubo-

vém patře O2 areny při utkání Sparty. Osvědčila se Vám 

kombinace VIP služeb, businessu a hokejového zážitku 

pro rozvoj Vašich obchodních a pracovních vztahů?

Ano, osvědčila a jsme spokojeni nejen my, ale nadšení byli 

zejména naši klienti. Oni i naši zaměstnanci tuto možnost 

přijali kladně a máme na jednorázové pronájmy během  

hokeje velmi pozitivní ohlasy.

Jak byste zhodnotil VIP service a občerstvení Party boxu?

Můžeme potvrdit, že reference, která catering a služby 

O2 areny předchází, se zakládají na pravdě a realita je ve 

skutečnosti častokrát ještě lepší, jak z hlediska kvality, tak  

i rozmanitosti a chuti. Ke službám a občerstvení jsme nikdy 

neměli jedinou výhradu.

Jak je pro Vás důležitý soupeř Sparty a termín daného zá-

pasu, při kterém box využíváte? Nesetkali jste se s nega-

tivním ohlasem na to, že své klienty zvete právě na Spartu?

Party box využíváme při zápasech našeho „domácího“ 

klubu HC Verva Litvínov. Zaměstnanci oceňují zázemí haly  

a ohlasy na Spartu nepřekračují rámec sportovní rivality. 

Protože hokej má v našem kraji velkou tradici, tak máme 

tradičně mezi našimi zaměstnanci spoustu hokejových fa-

noušků  a Sparta je častokrát jejich „druhým“ klubem.

Spolupráci se Spartou jste prodloužili i pro letošní sezo-

nu. Plánujete dále rozvíjet možnosti a zázemí O2 areny 

cestou jednorázových pronájmů?

Ano uvažujeme, jak jsem již uvedl, byli jsme nadmíru spoko-

jeni a určitě nás na některém ze zápasů opět uvidíte. Spo-

jení kvalitního hokeje v podání Sparty a perfektního zázemí 

O2 areny nám totiž dává velký smysl a dle našich možností  

a potřeb budeme hledat další vhodné příležitosti využití. 

Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o. je součástí nadná-

rodní skupiny Bilfinger SE, předního světového poskytova-

tele průmyslových služeb ve výstavbě a údržbě průmyslo-

vých a energetických zařízeni.

MEZI NAŠIMI ZAMĚSTNANCI JE
SPOUSTA HOKEJOVÝCH FANOUŠKŮ
Sparta po přechodu do O2 areny získala také luxusní zázemí na VIP patrech této mo-
derní haly. O pronájmech prostor pro firemní business eventy již byla řeč v minulých 
číslech Sparta business news, společnost Bilfinger Industrial Services Czech s.r.o.  
ale pronájmy VIP prostor používá jako zaměstnanecké benefity. Více již finanční ředitel 
a jednatel této společnosti JAN ŠLAPAL. 

V případě zájmu o firemní event pro vaše partnery nebo zaměstnance kontaktujte
manažera Sparta business lounge Adama Klavíka    |   klavik@hcsparta.cz
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Největší letní posila a borec, 
který si už ve své kariéře zahrál 

šestkrát finále. Na ledě se 
potkal s nespočtem světových 
hvězd, působil v NHL i KHL. Teď 

má být jedním z tahounů Sparty 
a těšit fanoušky v O2 areně. 

Útočník PETR VRÁNA vstupuje do 
nového prostředí. „Sparta je 

absolutní špička nejen v čes-
kém, ale i evropském měřítku. 

Všude ve světě tenhle klub 
znají a já jsem rád, že tady 

můžu působit,“ říká zkušený 
centr. Po odchodech Buchte-
leho, Přibyla či Saboliče má 

být právě on těžkým ofenziv-
ním kalibrem společně  

s dalšími posilami  
Ihnačákem či Uherem.

PETR VRÁNA:

VĚŘME, ŽE 
SEZONA BUDE

ÚSPĚŠNÁ!

PŘÍCHODY 2016/2017
Brian Ihnačák | útočník

Mountfield HK

Petr Vrána | útočník

útočník Brynäs IF (SWE)

Martin Gernát | obránce

obránce San Diego Gulls (AHL) 

Dominik Uher | útočník

Wilkes-Barre/Scranton Penguins (AHL)

Richard Nedomlel | obránce

Quad City Mallards (ECHL)
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Do Čech se vracíte po posledních letech strávených  

v Rusku a Švédsku. Proč jste se rozhodl právě pro Spartu?

Chtěl jsem se už vrátit. Byly ve hře i jiné nabídky, ale syn 

bude mít rok a v Praze už jsem působil během angažmá ve 

Lvu. Pro Spartu rozhodlo i to, že je to Sparta. Pro mě to je 

velká čest, protože se jedná o český velkoklub s evropským 

renomé. Prostředí v Holešovicích i O2 areně navíc znám, 

takže to pro mě bude o to snazší.

Sparta bude potřebovat nahradit body Jana Buchteleho 

a Daniela Přibyla. Ze všech stran navíc bude výraznější 

tlak na zopakování finálové účasti. Jaká bude Vaše role?

Tlak bude sice velký, ale ve Spartě je takový vždycky. Byl tu 

kvalitní mančaft delší dobu a vygradovalo to finálovou účas-

tí. Jaká bude moje role, o tom rozhodne až průběh sezony. 

Budu se snažit kluky nahradit, ale každý jsme jiný. Dan Přibyl 

je úplně jiná generace, Honza Buchtele má nejlepší věk na to, 

aby to zkusil venku. Já sem přinesu něco jiného, jsem starší 

a mám něco odehráno. Když budeme fungovat jako tým, tak 

věřím, že budeme stejně produktivní.

Prozatímním vrcholem vaší kariéry bylo šestnáct zápasů 

v dresu New Jersey. Řadíte první start a gól za Devils 

nejvýš ve své kariéře?

Jsem za obojí rád, protože NHL je nejlepší soutěž na světě. 

Byl jsem za tu zkušenost rád, čekal jsem na ni docela dlou-

ho. Tři roky jsem pozvánku nedostal a až po další smlouvě 

jsem se dostal nahoru. I když jsem začal na tribuně a musel 

na šanci čekat, tak jsem se dočkal. 

Navíc se vám podařilo i skórovat…

Ano a jsem za to samozřejmě moc rád. Ten gól si budu pa-

matovat celý život. Ale k NHL jsem si spíš svým způsobem 

jen přičuchnul. Že bych ji ochutnal, to se říct nedá. Těch 

zápasů bylo fakt málo a čas se navíc postupně zkracoval, 

naší lajně se nedařilo a já dostával méně prostoru. Zážitek to 

byl velký, ale i dvě stříbra z KHL nebo bronz z dvacítek byly 

skvělý. Všechno má něco do sebe, všechno má svůj příběh, 

který je něčím zajímavý.

Vracíte se do české nejvyšší soutěže. Máte před sebou 

nějaké osobní cíle?

Přední je rozhodně zdraví. Věřím, že už jsem si to vybral. 

Nemůžu tu říct, že udělám tolik a tolik bodů. Když jsem od-

cházel z extraligy do Ruska, tak byla trochu jiná a hrálo se 

trochu jinak, než se hraje teď. Rád bych byl produktivní, pro-

tože od toho tam jsem. 

Věříte svému novému týmu?

To je jasné. Pokud budeme hrát dobrý hokej a sedneme si 

týmově, tak to přijde. Je tady řada kvalitních hráčů a už letní 

období naznačilo, že tohle mužstvo bude mít sílu. Těším se 

na to, co v sezoně budeme předvádět.

Sparta hrála v minulé sezoně finále play off. Všechno 

ostatní než další boj o zlato by byl zklamáním. Souhla-

síte?

Určitě si chceme zahrát o nejvyšší mety. Z týmu cítím velké 

odhodlání a věřím, že se nám bude dařit. Sparta v posled-

ních sezonách ukazuje velkou sílu a její zápasy musí fanouš-

ky bavit, vždyť je dlouhodobě týmem, který dává nejvíce 

branek. Těším se i na prostředí O2 areny, kde jsem si zahrál 

už v dresu národního týmu a taky se Lvem v KHL.

Co byste vzkázal fanouškům a partnerům klubu?

Ať stojí při nás a jsme společně jeden tým, který bude táh-

nout za jeden provaz. To je vždy velice důležité. Může se 

stát, že se někdy nebude dařit, ale my v každém zápase 

necháme na ledě všechno. Věřme, že to bude v Tipsport 

extralize i Champions Hockey League úspěšná sezona a na 

jejím konci budeme mít důvod být spokojení a slavit.

Příchody:

Jméno Pozice Klub Typ

Brian Ihnačák útočník Mountfield HK přestup

Petr Vrána

„Věřme, že to bude v Tipsport extralize 
i Champions Hockey League úspěšná 
sezona a na jejím konci budeme mít 

důvod být spokojení a slavit.“

6x 

Petr Vrána hrál během své kariéry dvě 
finále QMJHL, KHL i Tipsport extraligy, 
všechny však prohrál. Proti němu se 
radovali třeba Sidney Crosby, Dominik 
Hašek či Ilja Kovalčuk.
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SPARTA JDE V ČELE
Sparta je závazek a očekávání. Nemůže se ohlížet na ostatní, 

musí jít příkladem a v čele. Stejně je tomu i v oblékání. Již tři 

roky se o trenéry i hráče po stránce společenských oděvů 

stará obchodní dům VAN GRAAF. Jeho oblečení letos doplni-

ly boty od celosvětového prodejce obuvi společnosti ECCO. 

Samostatnou kapitolou je oblečení, které hráči užívají pro 

sportovní přípravu. Zde Sparta po partnerství se společností 

JAKO podepsala dlouholetý kontrakt se firmou SportMania. 

Ta svěřencům trenéra Kalouse dodala sportovní vybavení 

značky Nike. 
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Oficiální merchandise HC SPARTA PRAHA můžete zakoupit ve FANSHOPU nebo na FANSHOP.HCSPARTA.CZ


