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DĚKUJEME PARTNERŮM HC SPARTA PRAHA
ZA PODPORU V SEZONĚ 2016/17

VÁŽENÍ PARTNEŘI HC SPARTA PRAHA,
hned na úvod roku stojíme krok od velkého úspěchu – ve třetím ročníku obnovené Champions Hockey
league Sparta dokráčela až mezi nejlepší čtyři týmy Evropy a co víc, jeden povedený zápas nás dělí od
postupu do finále této soutěže. Pojďme si utkání s Växjö užít a věřit, že společnými silami hned v lednu
dosáhneme jednoho z nejvýraznějších úspěchů a zviditelnění Sparty na mezinárodním poli v bohaté
historii našeho klubu.

GENERÁLNÍ PARTNER

Nicméně ještě jedno přání nesmí chybět - stále stojíme na začátku roku 2017 a rád bych vám tímto
popřál vše nejlepší do roku 2017, a to jak v businessu, tak i osobním životě. Věřím, že k vaší radosti
přispějí i výkony našeho týmu.

HLAVNÍ PARTNER

Zároveň bych chtěl vám všem poděkovat za dlouhodobou důvěru a podporu Sparty a jsem rád,
že s potěšením mohu konstatovat, že se naše sparťanská rodina partnerů utěšeně rozrůstá.
V roce 2016 jsme na sponzorském poli podepsali dlouholeté kontrakty s několika „velkými
hráči“ ve svých oborech, přičemž tím nejvýznamnějším krokem ke stabilizaci Sparty
byla smlouva s generálním partnerem - společností BILLA.

GOLD PARTNER

SILVER PARTNER

PETR BŘÍZA
předseda představenstva
HC Sparta Praha a. s.
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HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNER

po utkání HC Sparta Praha – Bílí Tygři Liberec
Restaurace Lokomotivka, VIP Sparta Klub O2 areny
V průběhu večera se můžete těšit na vystoupení
kapely, ochutnávku destilátů od společnosti FLERET
a moravských a zahraničních vín od společnosti
VANE INTERNATIONAL
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Petr Bříza – zahájení
rozhovor s hlavním trenérem Jiřím Kalousem
rozhovor se zástupcem hráčské kabiny
předpokládaný konec akce

Svoji účast, prosím, potvrďte do 24. ledna na VIP service HC Sparta Praha
(email: vip@hcsparta.cz, Linda Icík – tel. 266 727 454, 775 689 779)
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LOUDA AUTO
OD LÉTA V PRAZE I VE SPARTĚ
V LÉTĚ ZÍSKAL KOLEKTIV SPONZORŮ HC SPARTA
PRAHA VÝZNAMNOU POSILU. NOVÝM HLAVNÍM
PARTNEREM SE STALA FIRMA LOUDA AUTO,
KTERÁ PŮSOBÍ NA ČESKÉM TRHU JIŽ ČTYŘIADVACET LET A SDRUŽUJE DESET PROVOZOVEN
PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE. NEJEN O JEHO
VZTAHU K HOKEJI, ALE HLAVNĚ O BUSINESSU,
JSME SI POVÍDALI S PAVLEM LOUDOU, MAJITELEM SPOLEČNOSTI.
Mohu vás na úvod požádat o představení společnosti
Louda auto a její historie?
Louda auto je rodinnou firmou. Založili jsme ji před 24 lety
společně s otcem s cílem vybudovat prodejní a servisní
zázemí pro značku Škoda na odpovídající úrovni tehdy
pro nás novým, evropským poměrům. Samotná myšlenka
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přišla ještě tak dva roky nazpět, tedy v roce 1990, kdy
jsme začali přemýšlet, do čeho se v nově nabyté svobodě pustit. Rozhodování nebylo složité, auta jsme měli
rádi oba, otec byl rozený obchodník (čerstvě v důchodu)
a já zase plný elánu dokončoval školu. Za dva roky jsme
postavili první soukromý autosalon v okrese Nymburk
a začali prodávat a servisovat vozy Škoda.
Před časem se společnost Louda auto rozšířila i do
Prahy. Kde vaši pobočku najdeme a co nabízí?
Naše poslední 10. pobočka je v Praze na Kolbenově ulici
v Hloubětíně, kde byl původní prodej vozů Jaguar a Land Rover. Nabízíme zde prodej naší tuzemské značky Škoda a vozy
její mateřské firmy Volkswagen, a to jak osobní, tak i užitkové. Součástí areálu je i prodej ojetých vozů a zánovních vozů
v programu Škoda Plus a plná nabídka servisních služeb. Od
umytí vozu, až po diagnostiku závad na elektronice vozu či
klempířské a lakýrnické práce můžeme zajistit s minimální čekací dobou (do čtyř dnů). Samozřejmostí je také geometrie,
pneuservis, případně servis klimatizace a jiné služby.

Plánujete oslovit nabídkou vašich vozů i fanoušky a partnery HC Sparta Praha?
Ano, již pro začátek roku 2017 připravujeme pro partnery klubu,
hráče i fanoušky speciální sparťanskou Louda nabídku. Nejen
na nové, předváděcí a referentské vozy, ale také pro oblast
servisních služeb a financování (operativní leasing). To vše bude
rozšířeno i o službu sdílení vozů jak pro veřejnost, tak pro firmy
(tzv. carsharing). Partnerům klubu chceme samozřejmě nabídnout kompletní řešení správy jejich vozových parků. Ale to bude
součástí individuálních obchodních jednání o možné spolupráci.

Co byste popřál čtenářům do nového roku?
V prvé řadě bych popřál neprůstřelného Tomáše a více
střel sparťanských útočníků na soupeřovu bránu. No a do
nového roku zábavu při cestě za titulem. Třeba to nedopadne, ale proč se o to nepokusit…

Prozradím za vás malé tajemství – poté, co jste vstoupili do hokejové rodiny partnerů Sparty, prakticky nechybíte na žádném zápase. Jaký je váš vztah k hokeji?
To máte pravdu, hokej je můj sport. Pokud říkám můj, tak
zejména proto, že jsem hokej aktivně 10 let hrál a stále mne baví. Bohužel moje hokejové nadšení skončilo
s uzavřením zimního stadionu v Poděbradech, údajně
z technických důvodů. Pochopitelně byla možnost přejít
do sousedních měst, ale dal jsme přednost škole.
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Můžete, prosím, představit vaši společnost a popsat její
historii?
Jsme výrobce prémiových pneumatik se sídlem v Koreji
a z hlediska množství vyrobených pneumatik patříme mezi pět
největších výrobců na světě. Naše výrobní portfolio zahrnuje
pneumatiky pro osobní vozidla, nákladní automobily a autobusy a také závodní pneumatiky. Naše dlouhá historie sahá do
roku 1941, kdy byla naše společnost v Koreji založena a patřila k jednomu z milníků industrializace země. V šedesátých
letech 20. století jsme započali se zahraničními aktivitami exportem pneumatik na asijské trhy, které pak následovaly velké
investice do technologií a výzkumu v letech osmdesátých. Na
přelomu tisíciletí jsme zaměřili své aktivity na evropské trhy založením evropské centrály a stavbou naší továrny v Maďarsku.
Zatím naším posledním krokem k technologickému prvenství
v odvětví je moderní výzkumné a vývojové centrum v Koreji
s názvem Technodome, které jsme otevřeli v říjnu tohoto roku.

JAEHYUN PARK
MANAGING DIRECTOR HANKOOK TIRE ČESKÁ REPUBLIKA

6

Hankook je znám svými sponzorskými aktivitami ve sportu.
Primárně se váš marketing soustředil globálně na fotbal, vy
jste však v ČR dali přednost hokeji. Můžete to okomentovat?
Ano, z evropského hlediska se soustřeďujeme na ty nejprestižnější sporty, jakými jsou evropská fotbalová liga UEFA, fotbalový klub Real Madrid nebo závody cestovních vozů DTM.
Zastoupení Hankook v jednotlivých zemích mají ale možnost
vlastní volby v závislosti na podmínkách daného trhu. Právě
to nám zde umožnilo spojení s nejpopulárnějším sportem
v České republice. Lední hokej má v Česku dlouhou tradici a je
uznáván také na mezinárodní úrovni. Jeden z nejlepších českých hokejových týmů se nachází v Praze, kde máme kanceláře i my, a proto jsem velice rád, že jsme se mohli dohodnout
na spolupráci právě s týmem HC Sparta Praha.

Ve Spartě patříte mezi významné partnery. Plánujete do
budoucna tuto pozici ještě posílit? (CSR apod.)
Rozhodně ano. Pro příští sezónu plánujeme zachovat nebo
ještě rozšířit naši viditelnost během zápasů Sparty. V současné době navíc se Spartou řešíme možný společný CSR projekt, protože aktivity prospěšné veřejnosti tvoří důležitou část
naší firemní filosofie.

Jaká je pozice vaší společnosti na trhu v ČR a jaké máte
cíle do budoucna?
Současná pozice na trhu je velice dobrá a v zásadě kopíruje
naši pozici v Evropě. Přestože bylo české zastoupení otevřeno
teprve před dvěma lety, tak se nám za tu dobu díky značným
investicím do marketingu podařilo vybudovat silnou pozici.
Náš dlouhodobý cíl je stát se jednou z nejznámějších a nejvyhledávanějších značek na trhu.
Navštěvuje osobně zápasy Sparty?
Ano, několik zápasů jsem již navštívil. Předtím jsem viděl hokej
jen v televizi, ale být přímo na stadionu je úplně něco jiného
a byl jsem překvapený, jak rychlá a zajímavá hra to je. Doufám, že budu mít v budoucnu ještě příležitost některé zápasy
osobně navštívit.
V roce 2018 se v olympiáda očekává v Jižní Koreji. Plánujete nějakou osobní aktivaci na tomto sportovním stánku?
Jsme velice hrdí, že budeme hostit tuto unikátní sportovní
událost. Zimní sporty jsou v Koreji velice populární, a proto
nyní možnou aktivaci během her zvažujeme.
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Můžete společnost YIT představit sportovním fanouškům?
YIT Stavo, člen nadnárodní skupiny YIT, působí na českém
trhu od roku 2008. Z mateřského Finska, kde skupina v roce
2012 oslavila již 100 let od svého vzniku, přinášíme do ČR
finský styl bydlení v sepětí s přírodou, zajímavým designem,
využitím přírodních materiálů a nadstandardními službami
pro klienty.
Co jste již v Praze postavili? A jaké projekty máte nyní ve
výstavbě?
V hlavním městě jsme dokončili 8 rezidenčních projektů:
Hostivař I a II, Hájek, Troja, Victoria, Braník, Green Motol
a Hyacint Modřany. Aktuálně máme ve stadiu realizace tři

SILVER PARTNEREM
KLUBU HC SPARTA PRAHA JE YIT
SPOLEČNOST, KTERÁ SE ŘADÍ DO TOP 5 REZIDENČNÍCH DEVELOPERŮ NA PRAŽSKÉM TRHU,
SE SPARTOU SPOLUPRACUJE JIŽ DRUHÝ ROK. NEJEN O TOM JSME HOVOŘILI S OBCHODNÍ
ŘEDITELKOU YIT DANOU BARTOŇOVOU.
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projekty: dva na Praze 5 (Talo Kavalírka a Koivu Zličín), ten
největší pak nedaleko O2 Areny: Suomi Hloubětín v Praze
9. Tato nová rezidenční čtvrť se po dokončení všech 8 etap
stane domovem pro téměř 2 000 obyvatel. Jednotlivé fáze
dostaly názvy po finských městech. Dokončili jsme již první
etapu Espoo, další etapy – Oulu a Turku – jsou nyní ve výstavbě.
Je pro vás spolupráce se Spartou v něčem speciální?
Motivů ke spolupráci s HC Sparta máme mnoho. Za prvé,
hokej patří k severskému dědictví značky YIT. Za druhé: naše finské bydlení reprezentuje zdravý životní styl
- a k němu pohyb a sport patří. Nezanedbatelné je i to, že
hokej je kolektivní hra, vyjadřující jednu z našich základ-

ních hodnot: dobrou týmovou spolupráci. Snažíme se, aby
bydlení od YIT mělo něco navíc, díky čemuž se stane pro
obyvatele opravdovým domovem. Charakterizuje to naše
motto „finské bydlení promyšlené srdcem“. V tomto směru
máme se zástupci HC Sparta mnoho společného: i oni totiž
do svého klubu vkládají kus srdce. Kromě toho má Sparta
stejně jako my dlouhou a působivou historii. A stejně jako
Sparta i my hrajeme – řečeno sportovní terminologií - o čelní
místa v tabulce. V neposlední řadě je pro nás důležité, že O2
Arena, je poblíž námi budované nové městské čtvrti Suomi
Hloubětín. To nám umožňuje prezentovat se potenciálním
klientům, kteří by mohli mít zájem najít v Suomi Hloubětín
svůj nový domov.

Jaké jsou další plány YIT v Česku?
Chceme posílit naše postavení v TOP 5 rezidenčních developerů v Praze. Máme k tomu dobře našlápnuto: naše prodeje meziročně rostou, v roce 2016 jsme prodali téměř 400
bytů a v projektech ve výstavbě máme přes 600 bytových
jednotek. Chystáme se dále rozvíjet náš největší projekt
Suomi Hloubětín. V roce 2017 také dokončíme projekty Talo
Kavalírka a Koivu Zličín a na pražský trh se chystáme uvést
několik zbrusu nových projektů.
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VE SVÉ NOVÉ TRENÉRSKÉ KANCELÁŘI ÚŘADUJE
JIŽ PŘES PŮL ROKU. KOUČ JIŘÍ KALOUS VYSTŘÍDAL NA SPARŤANSKÉM VELITELSKÉM MŮSTKU
SVÉHO PARŤÁKA Z NÁRODNÍHO TÝMU JOSEFA
JANDAČE, KTERÝ V MINULÉ SEZONĚ DOVEDL JEDINÉ PRAŽSKÉ MUŽSTVO V NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽI
DO FINÁLE ČP PLAY OFF TELH. „BYL TO PRO SPARTU VELMI DOBRÝ ROK A HLAVNĚ VELKÝ ÚSPĚCH.
JÁ SE SNAŽÍM V MNOHA VĚCECH NA PRÁCI
SVÉHO PŘEDCHŮDCE NAVÁZAT. MÁM ALE SAMOZŘEJMĚ SVOU VLASTNÍ CESTU, KTERÉ VĚŘÍM,“
ŘÍKÁ KALOUS. DŮKAZEM TOMU BUDIŽ ZLEPŠENÉ VÝKONY MUŽSTVA V TIPSPORT EXTRALIZE
A ZEJMÉNA POSTUP MEZI NEJLEPŠÍ ČTYŘI TÝMY
V CHAMPIONS HOCKEY LEAGUE!
Začněme právě Ligou mistrů. Dovedl jste si v létě představit, že budete v prosinci slavit postup do semifinále této
prestižní soutěže?
Takhle jsem o tom nepřemýšlel, ale každopádně jsme brali
a samozřejmě stále bereme Ligu mistrů velmi vážně. Tak, jak
tomu bylo ve Spartě v minulých letech, i v tomto ročníku dáváme Lize mistrů v první polovině sezony minimálně stejnou váhu
jako extralize. Proto jsem rád, že se nám podařilo dosáhnout
takového úspěchu.

KOUČ JIŘÍ KALOUS:
CHCEME JÍT POSTUPNĚ KROK ZA KROKEM
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Je to v první řadě úspěch Sparty, ale také tím pádem celého českého klubového hokeje. Souhlasíte?
Přesně tak. Je to důkaz, že naše liga má stále v evropském
měřítku vysokou úroveň. Navíc Sparta jako taková je velice
prestižní značka u nás i za hranicemi. Jsem upřímně velice rád,
že se nám podařilo ve srovnání nejlepších evropských týmů
postoupit až do semifinále. A přál bych si, aby ani semifinále
pro nás nebylo konečnou stanicí.
Finále Champions Hockey League se sparťanskou účastí,
to by byla perfektní reklama na tuhle soutěž v Čechách…
Máte pravdu. Ale nepředbíhejme, máme před sebou těžký druhý krok. Těžký, ale nikoliv nezvladatelný. Jinak co se týče Ligy
mistrů u nás, stále je potřeba vidět, že se tento projekt teprve
rozbíhá. Fanoušků postupně přibývá a věřím, že tomu tak bude
i nadále. Tato soutěž, myslím si, má v hokejovém prostředí budoucnost, i když se asi těžko dostane na úroveň své fotbalové
sestry, ale bylo by fajn se jí přiblížit.

Pojďme k Tipsport extralize. Vstup do nového ročníku nejvyšší soutěže nebyl úplně ideální, ale v listopadu a prosinci
začaly body naskakovat a tým stoupat tabulkou…
Souhlasím, že některé zápasy na úvod základní části nebyly
povedené. Měli jsme problém s disciplínou, nechávali se často
vylučovat, dostávali hloupé góly… Ale všechno si musí sednout a věděli jsme, že když budeme poctivě pracovat, zlepšení
přijde.

JIŘÍ KALOUS O LIZE MISTRŮ
„Fanoušků postupně přibývá a věřím, že tomu tak bude
i nadále. Tato soutěž, myslím si, má v hokejovém prostředí budoucnost, i když se asi těžko dostane na úroveň své fotbalové sestry, ale bylo by fajn se jí přiblížit.“
Do týmu bylo rovněž potřeba zabudovat nové tváře. Podařilo se to dobře?
Věřím, že ano, i když budeme stále ještě nějaké složení útoků
zkoušet z důvodu zapojení Michala Řepíka a Tomáše Netíka
po zranění do sestavy. Bylo jasné, že nahradit přes sto padesát
kanadských bodů čtveřice Buchtele, Přibyl, Sabolič a Polášek
nebude jednoduché, ale postupem času se nám podařilo vytvořit nové herní vazby mezi hráči. Třeba Jardovi Hlinkovi se
po letní operaci úplně ideálně nedařilo, ale s Petrem Vránou
na křídle ožil. Funguje nám tradiční spolupráce Petra Kumstáta
s Lukášem Pechem, dobrou chemii si našel útok Lukáše Cingela. A takhle bych mohl pokračovat, ovšem nechci vyzdvihávat jednotlivce, to uvádím jen jako příklad. Zejména jsem rád,
že začínáme hrát dobře jako tým a je vidět, že kluci táhnou za
jeden provaz.
Jaké jsou tedy aktuální sparťanské cíle v domácí soutěži?
Chceme dál předvádět atraktivní nátlakový hokej plný pohybu
a obětavosti. V tabulce se nám daří přibližovat k první čtyřce,
kde jsou týmy, které mají vysokou kvality a ambice na to získat
extraligový titul. Mezi tyto týmy se pochopitelně řadíme i my,
a tak jsem rád, že se nám daří sbírat body a s blížícím se závěrem základní části budujeme potřebnou výkonnost směrem
k vrcholu ročníku v podobě play off.

9/24
Devět utkání v řadě trvala bodová šňůra Sparty na
přelomu listopadu a prosince. Během ní tým zaznamenal osm výher a jednu porážku v prodloužení.
Svěřenci Jiřího Kalouse získali v tomto období dvacet čtyři bodů, což je úspěšnost skoro 89 procent.
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Využijte nabídky pronájmu
PARTY BOXU a SPORT BOXU!
Kontaktní osoba: Adam Klavík | +420 606 030 870 | klavik@hcsparta.cz

WWW.HCSPARTA.CZ

GENERÁLNÍ
PARTNER

