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RODINNÝ DEN V LOUDA AUTO
POSLEDNÍCH 15 MÍST DO VIP
SPARŤANSKÉ REKORDY
SEVERSKÁ OBCHODNÍ KOMORA

SPARTA BUSINESS NEWS 2017/18

JSME HRDÍ NA VAŠI PODPORU
A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SEZONU S VÁMI!

VÁŽENÍ PARTNEŘI HC SPARTA PRAHA,
v těchto dnech naše A-mužstvo finišuje v náročném nabírání kondice v rámci letní přípravy. Deset týdnů první fáze předsezonního
tréninku zanedlouho vystřídá dřina na ledě, přípravné zápasy. Vše bude směřovat k zářijovému startu extraligové sezony 2017/2018.
Ani my v tomto období nezahálíme.

GENERÁLNÍ PARTNER

Společně s celým představenstvem a kolegy z obchodního oddělení HC Sparta Praha pracujeme na zajištění rozpočtu a klidném
fungování našeho klubu v nadcházející sezoně. Na prvním místě je prodlužování spolupráce se stávajícími partnery. Tento proces
je, pravda, dlouhodobý, nicméně vždy po skončení sezony začíná to nejdůležitější období, v němž se aktuálně s kolegy nacházíme.
Již v tento moment víme, že svou věrnost nám potvrdilo více než 80 % partnerů, kteří nás podporovali i v minulé sezoně.
Zajišťování prostředků do klubového rozpočtu není jen věcí prodlužování stávajících kontraktů, ale rovněž je velmi důležité neustále
hledat nové možnosti a navazovat partnerství nová. V posledním měsíci jsme se dohodli na spolupráci se společnostmi Rej s.r.o.
a Derpal logistic s.r.o. Další noví partneři jsou v jednání a již nyní můžeme říct, že jsme velmi blízko k uzavření nové spolupráce
s firmou KIKA a další společností.

HLAVNÍ PARTNER

S velkým potěšením si dovolím konstatovat, že obě zmíněné roviny týkající se prodlužování stávajících kontraktů a navazování nových partnerství se nám daří úspěšně naplňovat. Praha je v tomto ohledu velmi specifickým prostředím na rozdíl od menších měst, takže si velmi vážíme každého partnera, který se rozhodne
své jméno spojit s hokejovou kvalitou a tradicí sparťanského „S“, jehož historie trvá již 114 let.

GOLD PARTNER

Během sezony se společně pravidelně potkáváme ve VIP prostorách O2 areny, ať už na klubovém patře v místě Sparta business lounge nebo ve VIP Sparta Klubu v restauraci Lokomotivka.
O tyto prostory registrujeme ze strany firem rostoucí zájem. Barová sezení na klubovém patře jsou
před startem sezony z 95 % vyprodaná. V restauraci Lokomotivka a sektorech 101 a 122 nám více
než dva měsíce před začátkem sezony zbývá posledních 15 míst. Tato čísla nám dokazují, že
vstup do O2 areny byl správný obchodní krok a v následující sezoně opět očekáváme významný
růst obsazenosti kapacity VIP prostor.

SILVER PARTNER

Na závěr mi dovolte, abych Vám za sebe i své kolegy popřál příjemně strávené léto, klidnou dovolenou a v září se na Vás budeme těšit na viděnou při hokejových zápasech Sparty v O2 areně!
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Pravým vrcholem pro celou řadu návštěvníků byla autogramiáda extraligového a-týmu. „Na rodinném dnu byla ale
spousta atrakcí i mimo podpisovou akci. Pro starší fanoušky třeba offroadová dráha, u mladších se těšila velké oblibě
offroadová dráha pro segway a samozřejmě celá řada dalších atrakcí. Jsem velice rád, že se den vydařil. Vyšlo i počasí
a věřím, že malí i velcí sparťani si náš program užili,“ hodnotí spokojeně Pavel Louda, předseda představenstva
společnosti Louda Auto.
Program rodinného dne v pražské pobočce jednoho z hlavních partnerů klubu v Hloubětíně navštívilo celkem zhruba
čtyři sta fanoušků. „Vzájemně se Spartou jsme přípravě na
tuto akci věnovali minimálně měsíc a půl, protože jsme očekávali velký počet fanoušků,“ říká Martin Feller, obchodní
ředitel a místopředseda představenstva Louda Auto. A jak
zástupci této renomované společnosti, tak sparťanský management mohli být s akcí spokojeni.
„Hledali jsme novou možnost, jak rozvinout naši už tak velmi
dobře fungující spolupráci s naším hlavním partnerem, společností Louda Auto,“ vysvětluje prvotní ideu Jan Koukol,
obchodní zástupce Sparty. „Vzhledem k tomu, že v našem
marketingovém plánu byla na červen autogramiáda A-týmu,
rozhodli jsme se tuto událost zařadit do kontextu celého
dne. Ten byl nakonec věnován rodinám s dětmi, a naši fanoušci tak měli daleko víc možností zábavy než jen samotné
setkání s hráči,“ dodává.

Společnost Louda Auto se stala členem rodiny sparťanských partnerů v říjnu 2016. „Po uzavření dlouhodobého
kontraktu se společností BILLA na pozici generálního partnera se nám podařilo získat dalšího významného partnera.
Podepsali jsme tříletý kontrakt se společností Louda Auto,“
řekl tehdy Petr Bříza, předseda představenstva klubu.
„Jsem velmi rád, že máme vzájemnou důvěru a těšíme se
na tři roky úspěšné spolupráce,“ dodal.
Červnový rodinný den byl dalším potvrzením fungování tohoto spojení. Zástupci společnosti Louda Auto se už v průběhu sezony podívali s týmem i na venkovní duely Champions Hockey League v čele s velkou finálovou bitvou ve
švédském Göteborgu. Během zápasů věnovaných osmému
ročníku akce Sparta vzdává hold se společnost Louda Auto
stala partnerem turnaje složek Integrovaného záchranného
systému.
Na začátku května pak kapitán Jaroslav Hlinka se svými spoluhráči a zástupci klubového vedení převzali v hloubětínské
pobočce vozy, kterými jezdí realizační tým, management
klubu a zahraniční posily. „Spolupráci se společností Louda Auto nelze hodnotit jinak než pozitivně. Jsme velmi rádi
za vzájemnou důvěru a snažíme se dál rozvíjet náš vztah
a společné aktivity. Dalším krokem je zařazení jednoho z domácích přípravných zápasů do Poděbrad, kde společnost
Louda Auto sídlí,“ říká Koukol. O této akci se dočtete na
straně 10.

DALŠÍ ÚSPĚŠNÝ DÍL SPARŤANSKÉ
SPOLUPRÁCE S LOUDA AUTO
DRUHOU ČERVNOVOU SOBOTU MOHLI VŠICHNI SPARŤANŠTÍ FANOUŠCI STRÁVIT NA RODINNÉM DNI
HC SPARTA PRAHA V LOUDA AUTO. V HLOUBĚTÍNSKÉ POBOČCE JEDNOHO Z HLAVNÍCH PARTNERŮ
KLUBU PROBĚHLA AUTOGRAMIÁDA EXTRALIGOVÉHO A-TÝMU A TAKÉ BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM, KTERÝ NABÍDL ZÁBAVU MALÝM I VELKÝM SPARŤANŮM. TI SI MOHLI VYZKOUŠET OFFROAD
DRÁHU, HOKEJOVOU STŘELNICI ČI VOZÍTKA SEGWAY A SOUTĚŽIT O ZAJÍMAVÉ CENY. PRO TY NEJMENŠÍ BYL PŘIPRAVEN TAKÉ SKÁKACÍ HRAD, FOTOKOUTEK NEBO MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ.
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lým synem a vidíte, jakou radost mu udělá taková maličkost
jako vyfotit se s námi, máte zkrátka dobrý pocit. Navíc akce
byla organizovaná jako rodinný den, takže dětí bylo tentokrát víc než na jiných autogramiádách.

Zúčastnil jste se Rodinného dne s HC Sparta Praha i vy
sám?
Samozřejmě jsem se účastnil. Dorazil i pan Pavel Louda s celou rodinou a den si také moc užili.

Stihnul jste se podívat v areálu Louda Auto i na ostatní
program Rodinného dne?
Určitě. Bylo tam opravdu hodně zajímavých atrakcí pro malé
i velké děti. Viděl jsem, že velký úspěch slavila vozítka segway
a taky hokejová střelnice. Podle reakcí návštěvníků to byla
parádní akce, opravdu tam bylo hodně vyžití pro všechny.

Co vás osobně z programu nejvíc zaujalo?
Velmi se mi líbila hokejová střelnice, to jsem nikdy naživo nezažil. Sám jsem si ji i vyzkoušel, ale k rekordu jsem se ani
nepřiblížil. (úsměv)
Na akci se prezentovala i vaše sesterská společnost
Car4Way…
Přesně tak, s Car4Way se na Rodinném dni také soutěžilo.
Jde o největší společnost v Praze zabývající se sdílením vozů.
Všem fanouškům i partnerům Sparty nabízíme možnost stát
se členy a účastnit se tohoto inovativního projektu.

Co jste si vyzkoušel vy?
Já osobně jsem chtěl zkusit po autogramiádě offroadovou
dráhu, ale vyfoukli mi to Pisky se Švrkem (spoluhráči Jan
Piskáček a Jan Švrček), takže jsem se pak už jen šel podívat
na ostatní stanoviště a taky na program přímo na pódiu.

ROZHOVOR
S LUKÁŠEM PECHEM:

BEZVA SETKÁNÍ
S FANOUŠKY

JEDNÍM Z VRCHOLŮ RODINNÉHO DNE S HC SPARTA PRAHA V LOUDA AUTO BYLA AUTOGRAMIÁDA
HRÁČŮ A-TÝMU, KTERÉ SE ZÚČASTNILY ZHRUBA
TŘI STOVKY FANOUŠKŮ. „BYLI JSME PŘÍJEMNĚ PŘEKVAPENÍ,“ ŘÍKÁ LUKÁŠ PECH, NEJPRODUKTIVNĚJŠÍ EXTRALIGOVÝ HRÁČ UPLYNULÉ
SEZONY.

Neuvažoval jste, že spojíte svou účast na autogramiádě
i se společným rodinným zážitkem?
Věděli jsme se spoluhráči o akci dlouho dopředu a bavili se,
jestli vezmeme děti. Zjišťoval jsem, co všechno bude možné
s nim na rodinném dnu absolvovat a určitě by to bavilo mé
dva starší kluky. Máme ale malá dvojčátka, která většinou
po poledni chodí spát, takže nakonec manželka zůstala se
všemi kluky doma.

ROZHOVOR
S MARTINEM FELLEREM:

AKCI HODNOTÍME
POZITIVNĚ

NA RODINNÉM DNI S HC SPARTA PRAHA NECHYBĚL V SOBOTU 10. ČERVNA ANI MARTIN FELLER,
OBCHODNÍ ŘEDITEL A MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA LOUDA AUTO.

Červnová sobota a teplé počasí. Čekali jste, že autogramiádu na Rodinném dnu navštíví tolik fanoušků?
Mohu upřímně říct, že jsme byli velmi příjemně překvapeni, kolik lidí si přišlo pro podpisy. Já osobně mám podobná setkání
s fanoušky rád, člověk často slyší i zajímavé názory a hlavně, když se takové akce zúčastní děti, je to fajn.

Jak a kdy vznikla prvotní myšlenka uspořádat Rodinný
den přímo ve vaší pražské provozovně?
Společně se Spartou jsme hledali nějaké další aktivity, kterými bychom rozvinuli naši spolupráci. Partnerem klubu jsme
se stali až v průběhu sezony 2016/2017, takže jsme společně s naším marketingovým oddělením hledali další možnosti
a tato akce nám přišla jako ideální příležitost. Samotná autogramiáda je tradiční akcí, kterou klub pořádá pravidelně. My
jsme využili toho, že máme novou pražskou provozovnu, kde
je například offroad dráha a dostatečně velké parkoviště.

Sám jste otcem čtyř synů, takže máte v tomto ohledu
bohaté zkušenosti, že?
To teda mám. (směje se) Když přijde nějaký fanoušek s ma-

Jak probíhaly přípravy na Rodinný den?
Vzájemně se Spartou jsme tomu dali minimálně měsíc a půl,
protože jsme očekávali velký počet fanoušků.
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Jak celý Rodinný den hodnotíte a co přinesl společnosti
Louda Auto?
Nasbírali jsme docela dost kontaktů, hodně lidí si s námi zasoutěžilo o pěkně ceny, takže hodnotím určitě pozitivně. Získali jsme nové potenciální klienty, dali jsme o sobě vědět, že
jsme nově i v Praze na Kolbenově ulici. Jsme rádi za to, že
Sparta celou akci komunikovala na svém webu a sociálních
sítích, to pro nás bylo také velmi zajímavé. Navíc nám ideálně
vyšlo i počasí, bylo hezky a svítilo sluníčko. A v neposlední
řadě k nám dorazilo mnoho hráčů A-týmu.
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SPARTA EXCELUJE
NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
NOVÝM KLÍČOVÝM PARTNEREM
SE STANE SPOLEČNOST KIKA
Velmi brzy by se měla
sparťanská rodina rozrůst o dalšího významného člena. Finišují totiž
jednání o uzavření spolupráce se společností
KIKA, která je jedním
z nejvýznamnějších prodejců nábytku. Původně
rakouská společnost otevřela první prodejny KIKA v České republice již v roce 2005.
Od té doby nabízí českým zákazníkům kompletní sortiment
nábytku a bytových doplňků odpovídající trendům moderního
bydlení. KIKA provozuje řadu obchodních domů v Rakousku
a střední a východní Evropě a od podzimu 2013 je součástí mezinárodní skupiny Steinhoff, druhého největšího obchodníka
s nábytkem na světě, a patří tak ve svém oboru k lídrům trhu.
„Těšíme se na spolupráci a jsme moc rádi, že se společnost
KIKA stane jedním z našich klíčových partnerů,“ říká Jan Koukol, obchodní zástupce jediného pražského klubu působícího
v nejvyšší hokejové soutěži.

MISTROVSTVÍ SVĚTA VE STIGA
HOKEJI SE SPARŤANSKOU ÚČASTÍ
Stiga je nejen známá značka zahradní techniky, ale také výrobce
stolního hokeje. Obě však mají jedno společné – v České republice je zastupuje Jan Veselý, jenž si pochvaluje partnerskou
spolupráci s HC Sparta Praha. Od 16. do 18. června hostila liberecká Homecredit arena Mistrovství světa ve stolním hokeji, kde
nechyběl ani Jan Rachota, zástupce sparťanského managementu, který si zde zahrál ve speciální kategorii VIP osobnosti.

SPARŤANÉ SOBĚ: DERPAL LOGISTIC
PARTNEREM REJDR CUPU

FACEBOOK

TWITTER

1.

HC Kometa Brno

131 830

1.

HC Sparta Praha

5 809

2.

HC Sparta Praha

96 291

2.

HC Dynamo Pardubice

5 544

3.

HC Dynamo Pardubice

62 185

3.

HC Kometa Brno

5 141

4.

HC Škoda Plzeň

47 698

4.

HC Vítkovice Ridera

3 382

5.

HC Vítkovice Ridera

45 322

5.

HC Verva Litvínov

3 317

INSTAGRAM

YOUTUBE

1.

HC Sparta Praha

17 244

1.

HC Dynamo Pardubice

4 661

2.

HC Kometa Brno

13 762

2.

HC Sparta Praha

3 880

3.

HC Škoda Plzeň

11 600

3.

HC Kometa Brno

3 699

4.

Bílí Tygři Liberec

9 884

4.

Bílí Tygři Liberec

2 803

5.

HC Dynamo Pardubice

9 033

5.

Piráti Chomutov

2 314

SPARŤANSKÉ REKORDY
V ZÁKLADNÍ ČÁSTI
NEJVÍCE ZÍSKANÝCH BODŮ V ZÁKLADNÍ ČÁSTI:

SPARŤANÉ BUDOU HRÁT OPĚT
V DRESECH OD FIRMY ATLETICO
Je to spolupráce, která trvá už skoro deset let, a sparťanští hokejisté i v nadcházející sezoně obléknou dresy od firmy Atletico.
V těchto týdnech finišuje příprava designu trikotu s velkým „S“
na prsou pro nadcházející ročník. A nejedná se jen o klasický extraligový dres, ale také o dresy speciální. Sparťané opět nastoupí v unikátním odění do výročního zápasu na začátku prosince
a do dvou duelů, které budou věnovaná akci Sparta vzdává
hold. „Dresy pro Spartu vyrábíme od roku 2008 a jsme velice
rádi, že naše spolupráce pokračuje nadále,“ říká Jiří Vejražka,
spolumajitel společnosti Atletico. „Právě speciální dresy, jako
jsou ty na Hold, se mi líbí nejvíce. Jsou jednoduše řečeno
unikátní,“ dodává s úsměvem.

8

Novým členem skupiny sparťanských partnerů se na začátku
června stala firma DERPAL LOGISTIC, s.r.o. z Litvínovic u Českých Budějovic. Tato společnost se zabývá obchodem s dřevěnými paletami a obalovým materiálem. Jednatel společnosti Roman
Schmied (na snímku vpravo) se ve čtvrtek 15. června zúčastnil
Rejdr Cupu, jenž spadá do série golfových turnajů, které pořádá
společnost REJ, s.r.o. Ta je dalším z nových členů rodiny sparťanských partnerů. V areálu Golf clubu Český Krumlov nechyběl ani
sparťanský obchodní zástupce Adam Klavík. „Jsme velmi nadšení, že naší partneři mezi sebou takto úzce spolupracují nejen na
obchodní, ale v tomto případě i sportovní bázi,“ říká Klavík.

1. místo - Bílí Tygři Liberec - 118 bodů (2015/16)
2. místo - HC ČSOB Pojišťovna Pardubice - 111 bodů (2002/03)
3. místo - HC Sparta Praha - 110 bodů (2013/14)
4. místo - HC Sparta Praha - 110 bodů (2015/16)
5. místo - HC ČSOB Pojišťovna Pardubice - 108 bodů (2003/04)

NEJVÍCE VSTŘELENÝCH BRANEK V ZÁKLADNÍ ČÁSTI:

PRŮMĚRNÁ DOMÁCÍ
NÁVŠTĚVNOST HC SPARTA PRAHA
2016/17
2015/16
2014/15

8 032 DIVÁKŮ
7 612 DIVÁKŮ
6 116 DIVÁKŮ

1. místo - HC Sparta Praha - 227 gólů (1996/97)
2. místo - HC Sparta Praha - 208 gólů (2013/14)
3. místo - HC Sparta Praha - 200 gólů (2015/16)
4. místo - HC Petra Vsetín - 198 gólů (1996/97)
5. místo - HC Sparta Praha - 196 gólů (2001/02)

BODOVÁ ÚSPĚŠNOST V ZÁKLADNÍ ČÁSTI V POSLEDNÍCH ŠESTI SEZONÁCH:
1. místo - HC Sparta Praha - 601 bodů, úspěšnost 64,2 %
2. místo - HC Oceláři Třinec - 527 bodů, úspěšnost 56,3 %
3. místo - HC Škoda Plzeň - 517 bodů, úspěšnost 55,2 %
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„V tuto chvíli je náš kádr připraven na start sezony, nicméně podle vývoje situace na trhu a případných finančních možností, které by se nám třeba ještě naskytly
v průběhu sezony, bychom se samozřejmě nebránili nějakému posílení směrem k vrcholu sezony v podo-

SPARŤANSKÝ KÁDR JE KOMPLETNÍ,

HRÁČI BRZY VYJEDOU NA LED
DESET TÝDNŮ LETNÍHO DRILU VRCHOLÍ. SPARŤANÉ
I S NOVÝMI TVÁŘEMI FINIŠUJÍ LETNÍ FÁZI PŘÍPRAVY A BRZY NASKOČÍ K TRÉNINKŮM NA LEDĚ. HRÁČI
BY MĚLI POPRVÉ VYJET NA PLOCHU HOLEŠOVICKÉ
TIPSPORT ARENY V PONDĚLÍ 17. ČERVENCE, A TO
V KOMPLETNÍM SLOŽENÍ VČETNĚ KAPITÁNA JAROSLAVA HLINKY I VŠECH POSIL. „V TUTO CHVÍLI JE
NÁŠ KÁDR PŘIPRAVEN NA START SEZONY,“ HLÁSÍ
MICHAL BROŠ, NOVÝ SPORTOVNÍ MANAŽER KLUBU,
K AKTUÁLNÍ PODOBĚ MUŽSTVA.

Sparta v základní části skončila na třetí pozici, opět vstřelila
nejvíce branek a nesmazatelnou stopu zanechala na mezinárodní scéně. V prestižní Lize mistrů se přehnala přes takové
týmy jako Kärpät Oulu, HV71 Jönköping, Bern či Växjo Lakers
a narýsovala si cestu až do finále, kde nakonec brala stříbro.
V play off však vyhasly sparťanské naděje čtvrtfinálovým debaklem 0:4 s brněnskou Kometou.

Sám strávil ve sparťanské šatně největší část kariéry, v rudém dresu vyhrál dvakrát extraligový titul. Před nadcházející
sezonou přijal nabídku převzít post sportovního manažera
po Jiřím Kalousovi. „Nad jinou nabídkou bych ani nepřemýšlel, ale Sparta se odmítnout nedala,“ vyznal se Broš.
A hned se pustil do nové práce.

Nutností byl i zásah do defenzivních řad, kde jsou posilami Petr
Zámorský, jenž se vrací do Tipsport extraligy z angažmá ve švédské nejvyšší soutěži, Tomáš Pavelka z Litvínova a Tomáš Dvořák
z karlovarské Energie. „Obranná část hry klapala v základní části
dobře. Tým dostával málo gólů a z defenzivního hlediska bylo,
dá se říct, vše v pořádku. Nicméně podpora ofenzivy od obránců
a větší variabilita útočné fáze zejména v přesilových hrách byla
podle mého názoru jedním ze slabých míst. Právě na tomto
problému jsme se rozhodli při posilování týmu zapracovat,“ vysvětluje sportovní manažer.

„Rovnýma nohama jsem skočil přímo do nejsložitějšího období v roce. Na přelomu května a června se třeba
uzavírá minulá sezona z hlediska rozpočtu, vypořádání
se s hráči, splnění závazků vůči nim. Zároveň s tím se
už ale hodně konkrétně plánuje sezona následující, uzavírají se nové smlouvy, řeší se veškeré povinnosti vyplývající z reglementu extraligy, přihláška do soutěže
a podobně,“ vypočítává bývalý sparťanský kapitán.
V nové funkci se už spolupodílel na vyhodnocení předchozí
sezony, po níž se klub jal vygenerovat podrobnou analýzu.
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„Na základě analýzy a zejména z hlediska dlouhodobého kontextu jsme se rozhodli pro změnu kompletní brankářské dvojice. Hodláme vsadit na relativně mladé brankáře, ve kterých
by se mohl skrývat potenciál na obsazení pozice dlouhodobější jedničky ve sparťanském brankovišti,“ má jasno Broš.
Novými muži s maskou jsou finský gólman Sami Aittokallio
z Oulu a David Honzík z Karlových Varů.

K těmto změnám je potřeba připočíst ještě příchody útočníků
Alexandera Reichenberga z norského Hamaru, zámořského
forvarda Vinny Saponariho a Roberta Říčky ze Zlína. „Odchodem čtyř útočníků a příchodem jen tří se otevírá jedna pozice pro některého z našich mladších hráčů. Osobně si v této
sezoně hodně slibuji od Jirky Černocha, ale určitě dostanou
příležitost i další,“ říká Michal Broš.

bě play off.“ Sparťané odehrají první přípravný duel 28.
července v Liberci, do nového extraligového ročníku pak
vstoupí v pátek 8. září v Pardubicích, doma hrají poprvé
o dva dny později s jihlavskou Duklou.

PLÁN PŘÍPRAVNÝCH UTKÁNÍ
přátelské utkání (hraje se v Liberci)
28. 7. 2017: LIBEREC – SPARTA (11.00)

Sommerturnier 2017 (hraje se v Berlíně)
19. 8. 2017: AMBRI-PIOTTA – SPARTA (16.30)

Mountfield Cup (hraje se v Tipsport areně Praha)
2. 8. 2017: SPARTA – JIŽNÍ KOREA (18.00)

Sommerturnier 2017 (hraje se v Berlíně)
20. 8. 2017: BERLÍN – SPARTA (14.00)

Mountfield Cup (hraje se v Hradci Králové)
3. 8. 2017: HRADEC KRÁLOVÉ – SPARTA (18.00)

přátelské utkání (hraje se v Poděbradech)
29. 8. 2017: SPARTA – MLADÁ BOLESLAV (17.00)

Mountfield Cup (hraje se v Hradci Králové)
4. 8. 2017: PARDUBICE – SPARTA (14.00)

přátelské utkání (hraje se v Mladé Boleslavi)
31. 8. 2017: MLADÁ BOLESLAV – SPARTA (17.30)

Red Bulls Salute 2017 (hraje se v Ga-Pa)
10. 8. 2017: SALCBURK – SPARTA (19.30)

přátelské utkání (hraje se v Tipsport areně Praha)
5. 9. 2017: SPARTA – SLAVIA (18.00)

Red Bulls Salute 2017 (hraje se v Ga-Pa)
12. 8. 2017: MNICHOV / BERN – SPARTA (15.00 / 19.00)
PŘÍPRAVNÉ UTKÁNÍ
PRO LOUDA AUTO
V PODĚBRADECH

Domácí přátelský zápas s Mladou Boleslaví odehrají sparťané v rámci podpory fanoušků z mimopražských regionů a spolupráce se společností Louda Auto v Poděbradech. „Mám velkou radost z toho, že
na konci srpna budeme moci A-tým Sparty vidět při přátelském utkání s Mladou Boleslaví právě u nás
v Poděbradech,“ těší se Pavel Louda, majitel společnosti Louda Auto a.s., která patří mezi hlavní partnery klubu.

ZMĚNY V KÁDRU
PŘÍCHODY
Sami Aittokallio
David Honzík
Tomáš Dvořák
Tomáš Pavelka
Petr Zámorský
Alexander Reichenberg
Robert Říčka
Vinny Saponari

ODCHODY
brankář
brankář
obránce
obránce
obránce
útočník
útočník
útočník

Kärpät Oulu (FIN)
Karlovy Vary
Karlovy Vary
Litvínov
Örebro HK (SWE)
Storhamar (NOR)
Zlín
Frisk Asker (NOR)

Filip Novotný
Tomáš Pöpperle
Vladimír Eminger
Jan Buchtele
Lukáš Cingel
Brian Ihnačák
Martin Procházka
Michal Řepík

brankář
brankář
obránce
útočník
útočník
útočník
útočník
útočník

Karlovy Vary
Bremerhaven (GER)
?
Slovan Bratislava
Mountfield HK
?
Plzeň
Fribourg-Gotterón (SUI)
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Ještě nějakou výhodu členství byste zmínila?
V nedávné době jsme rovněž rozšířili naše služby pro členy i nečleny o vyhledávání kontaktů v zadaném segmentu pro české firmy směrem do Skandinávie a samozřejmě
i naopak.
Sparta se stala oficiálním členem vaší komory. Co od
této spolupráce očekáváte?
Je samozřejmé, že zájem o hokej je mezi seveřany veliký,
takže spolupráce s HC Sparta Praha se nabízela automaticky. Máme desítky členů, kteří stále rekreačně hrají hokej, proto věříme, že spolupráce se Spartou nám přinese
další rozměr pro pořádání různých setkání s našimi členy
nebo dokonce se členy ostatních obchodních komor.

LEA TURČAROVÁ ZE SEVERSKÉ OBCHODNÍ KOMORY:

MNOHO NAŠICH ČLENŮ
JSOU HOKEJOVÍ NADŠENCI
AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE, VYHLEDÁVÁNÍ NOVÝCH OBCHODNÍCH SPOJENÍ A SAMOZŘEJMĚ ZÁŽITKY Z HOKEJE. TO VŠE SE SKRÝVÁ V NOVÉ SPOLUPRÁCI SEVERSKÉ OBCHODNÍ KOMORY S HOKEJOVÝM KLUBEM
SPARTA PRAHA. „V NAŠICH ŘADÁCH JE VELKÉ MNOŽSTVÍ HOKEJOVÝCH NADŠENCŮ, V TOMTO OHLEDU
JSME VELMI SILNÁ KOMORA,“ USMÍVÁ SE LEA TURČAROVÁ, VÝKONNÁ ŘEDITELKA NORDIC CHAMBER OF
COMMERCE, JAK ZNÍ OFICIÁLNÍ NÁZEV NOVÉHO PARTNERA PRAŽSKÉHO EXTRALIGOVÉHO KLUBU.
Kolik má Severská obchodní komora v současné době
členů a jak se vašemu spolku daří rozšiřovat svou členskou základnu?
K dnešnímu dni máme sto šedesát firemních a asi deset
individuálních členů. Získávání těch nových je rok od roku
složitější, protože pojem profesní organizace je u některých
manažerů spíše podceňován. Přitom spojit síly v asociaci
je ten nejlepší způsob, jak aktivně ovlivňovat pozitivní vývoj
v podnikatelském prostředí, případně se aktivně účastnit
legislativních procesů. Žádná obchodní komora už dávno
není jen pouhou networkingovou platformou pro expaty.
Jaké výhody přináší členství ve vaší komoře?
Členství nabízí příslušnost k silné zájmové skupině, která
se aktivně podílí na zlepšování podnikatelského prostředí,
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Pro opravdové hokejové nadšence je v plánu i možnost měření sil přímo na ledě…
Ano, to je další rozměr. Navíc jde o zapojení našich členů
a jejich zaměstnanců do fyzické aktivity, což koresponduje se zdravým životním stylem, který severské firmy
podporují celosvětově.
Jaký je váš vztah ke sportu obecně, potažmo přímo
k hokeji?
Myslím, že u mě to s hokejem začalo asi v roce 2006,
kdy jsem byla v New Yorku na zápase Rangers v čele
s Jaromírem Jágrem. Ta atmosféra mě naprosto uchvátila. V roce 2008 jsme pak dostali padesát pět našich
členů a jejich hostů na událost NHL Premier Prague.
Každým rokem obsadíme celý Party box, což je zhruba
šedesát sedadel, na zápas české hokejové reprezentace
se Švédskem nebo Finskem při turnaji Euro Hockey Tour
u nás.

edukaci našich členů a jejich pracovníků prostřednictvím
pracovních skupin a seminářů. Jménem našich členů také
komunikujeme problematiku CSR, Diversity, Mentoringu
a Transparentnost. V neposlední řadě členství v Severské
obchodní komoře posiluje kredibilitu každého člena a jeho
značky tím, že se taková firma automaticky ztotožňuje
s uvedenými tématy, která jsou v severských zemích samozřejmostí. Členství ještě stále dokáže vygenerovat obchodní kontakty na té nejvyšší úrovni.

Jak členové Severské obchodní komory prožívají takové okamžiky? Vidět zápas NHL nebo reprezentanty
svých zemí, to musí být pro ně velký zážitek. Je to
tak?
Naši členové a jejich hosté jsou nadšení fandové hokeje
a vždy s radostí uvítají a zúčastní se zápasů na extraligové i národní úrovni. Myslím, že si to užívají, což nás
samozřejmě těší. Takže tím pádem mohu říci, že i můj
vztah ke sportu a speciálně k hokeji je pozitivní, avšak
aktivně se věnuji vlastně jen golfu.

Na čem je toto generování závislé?
Zejména na angažovanosti každého člena, jak se aktivit
v komoře účastní. Platí zde stejně pravidlo, jako v kterékoliv jiné aktivitě. Kolik času tomu věnuješ, tolik z toho dostaneš.

Určitě máte srovnání s dalšími obchodními komorami. Je tedy počet členů té vaší, kteří jsou nadšenými
hokejovými příznivci, vysoký?
Ano. Myslím si, že v tomto ohledu jsme hodně silná komora.

SPARTA JE NOVÝM ČLENEM
SEVERSKÉ OBCHODNÍ KOMORY
Po několika letech volné spolupráce se HC Sparta Praha stal
plnohodnotným členem Nordic Chamber of Commerce, tedy
Severské obchodní komory v České republice. Pro většinu
sportovních nadšenců ze severských zemí je hokej číslem jedna, a tak toto pevné spojení bylo logickým vyústěním. „Věříme,
že se nám díky této spolupráci podaří oslovit nové partnery a
zároveň prohloubit vztah s těmi současnými, kteří již jsou členy
nordické obchodní komory,“ říká Jan Koukol, obchodní zástupce Sparty, a zmiňuje v tomto ohledu například společnost YIT,
finský developer, se kterým se podařilo prodloužit spolupráci i
pro další sezonu.
Komora byla založena v lednu 1995 třiceti švédskými společnostmi oficiálně registrovanými v České republice pod
názvem Švédská obchodní komora. Tyto se podílely na různých formách obchodních vztahů mezi Švédskem a Českou republikou. Vzhledem k nárůstu počtu členů zastupujících dánskou, norskou, finskou a islandskou komunitu bylo
v roce 2005 rozhodnuto změnit název na Severskou obchodní
komoru v České republice.

Aktivní spolupráce s dalšími členy a generování nových obchodních kontaktů. To jsou výhody sparťanského připojení k úspěšné skupině, která čítá zhruba 160 firemních a 10 individuálních
členů s vazbou na severoevropský trh. Obchodním zástupcům
Sparty se navíc nabízejí možnosti kontaktu s členy dalších uskupení, jimiž jsou například Česko-německá obchodní a průmyslová komora, Kanadská obchodní komora, Britská obchodní
komora a další.

Sparta rovněž vzhledem k zahájení oficiální spolupráce
s Nordic Chamber of Commerce plánuje zajímavý sportovní
event. „Dalo by se to nazvat jako přátelské utkání obchodních partnerů. Dříve jsme pořádali čtvrtou třetinu, což byl
hokejový zápas pro naše sponzory,“ vysvětluje Adam Klavík. „Teď to bude klání, v němž na jedné straně budou stát
partneři Sparty a na druhé zástupci obchodních komor v čele
s těmi ze Severské obchodní komory.“ Hrát se bude
v holešovické Tipsport areně v polovině září.

13

SPARTA BUSINESS NEWS 2017/18

SPARTA BUSINESS NEWS 2017/18

BILLA JE HRDÝM PARTNEREM

ÚSPĚŠNÉ SPARŤANSKÉ MLÁDEŽE
SPARŤANSKÁ MLÁDEŽ PATŘÍ V POSLEDNÍCH LETECH MEZI NEJLEPŠÍ V ČESKÉM HOKEJOVÉM PROSTŘEDÍ. V ROCE 2014 A 2016 ZÍSKALA STATUT NEJLEPŠÍ AKADEMIE ČSLH A VELKÝCH ÚSPĚCHŮ DOSÁHLA
I V SEZONĚ UPLYNULÉ, KDY BYLA POPRVÉ GENERÁLNÍM PARTNEREM KLUBU SPOLEČNOST BILLA ČR.
HNED DVA MISTROVSKÉ TITULY ZAJISTILI SPARTĚ V ZÁVĚRU ROČNÍKU 2016/2017 MLADŠÍ DOROSTENCI, KTEŘÍ POD VEDENÍM JAROSLAVA NEDVĚDA OBHÁJILI ZLATÉ MEDAILE, A TAKÉ VÝBĚR OSMÉ TŘÍDY.
„Máme rádi dobrou kvalitu a čerstvé jídlo. Proto nás velmi
těší, že Sparta klade velký důraz na vyváženou stravu svých
svěřenců. Jsem proto přesvědčen, že BILLA bude dobrým
partnerem jak extraligovému týmu, tak i mládeži, která má
ve Spartě dlouholetou tradici. Věřím, že společným úsilím
vychováme řadu talentů,“ řekl Jaroslaw Szczypka, generální
ředitel BILLA ČR, na tiskové konferenci před minulou sezonou.
„Je potřeba zdůraznit, že Sparta není jen A-tým, na jehož
chod zajišťujeme každoročně rozpočet, ale také mládež.
Na tu klademe velký důraz a jsem rád, že díky novému
generálnímu partnerovi získáváme prostředky i na její provoz,“ dodal v září 2016 Petr Bříza, předseda představenstva klubu. A za podpory generálního partnera, který je
i patronem mládeže, pokračují mladí sparťané ve sbírání
vavřínů.
Součástí podpory společnosti BILLA ČR je rovněž záštita nad
mládežnickými akcemi v čele s Letní hokejovou školou, která
se tentokrát koná v termínu od 15. do 21. července v Litoměřicích. V dubnu se odehrál v holešovické Tipsport areně šestý
ročník Memoriálu Jana Marka, který byl opět nejkvalitnějším
mezinárodním turnajem starších dorostenců v Evropě.
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„Týmy si chválily organizaci turnaje a úroveň zápasů,
protože většina mužstev hraje prim ve svých soutěžích
a soupeře přehrává rozdílem třídy jako například Mannheim
v Německu nebo Salcburk v Rakousku,“ hodnotil Jaroslav
Nedvěd, jeden z organizátorů tradičního turnaje z řad sparťanských trenérů.

SPOLUPRÁCE S VAN GRAAF POKRAČUJE
ZASE BUDOU ZA ŠTRAMÁKY. HRÁČE, REALIZAČNÍ TÝM I ČLENY MANAGEMENTU SPARŤANSKÉHO
KLUBU BUDE DÁL OBLÉKAT DO SPOLEČENSKÉHO
ODĚNÍ FIRMA VAN GRAAF. SPOLUPRÁCE S TOUTO
RENOMOVANOU SPOLEČNOSTÍ, KTERÁ SE ŘADÍ
MEZI VÁŽENÉ PARTNERY SPARTY, NAČÍNÁ UŽ
SVOU ČTVRTOU SEZONU.
Extraligoví hráči využívají společenské oblečení od VAN GRAAF pro příjezd na stadion v den domácího utkání a zúčastňují
se v něm akcí s partnery a sponzory klubu. V minulých sezonách také v pohodlném odění cestovali sparťané po Evropě k
utkáním prestižní Champions Hockey League včetně finálové
bitvy ve švédském Göteborgu, kam se společně s mužstvem
vydala leteckým speciálem i řada sparťanských hostů.
Realizační tým v čele s trenéry a sportovním manažerem využívá elegantní obleky přímo při utkáních na střídačce či v zázemí
a v prostoru styku se zástupci médií a partnery klubu. Členové
managementu HC Sparta Praha pak v oblečení od společnosti VAN GRAAF tráví času nejvíce, jelikož pro veškeré oficiální
schůzky a akce se sponzory rovněž využívají několik variant
moderních společenských outfitů.

Další podobně nadstandardním způsobem obsazené mládežnické setkání se koná v od 17. do 20. srpna pod názvem BILLA CUP. Jedná se o turnaj, který se koná již po
dvaačtyřicáté a naposledy nesl jméno bývalého vynikajícího
útočníka Jana „Gusty“ Havla. Do Prahy zavítají top týmy kategorie mladšího dorostu a kromě domácí Sparty se objeví
na holešovickém ledě výběr Salcburku, Mannheimu, Berlína, bratislavského Slovanu a reprezentace Maďarska.

Sparta je v českém hokejovém prostředí v mnoha aktivitách
průkopníkem trendů, které jsou běžné například v nejslavnější hokejové lize světa NHL či jiných zahraničních soutěžích.
„A tak jsme už před čtyřmi lety přistoupili i k realizaci myšlenky
jednotného společenského oblečení pro hráče, trenéry a management. Je to součást naší klubové identity a jsme rádi, že se
po našem vzoru uchylují v rámci extraligy k tomuto kroku i další
kluby,“ říká Tomáš Zetek, PR manažer a tiskový mluvčí klubu.

VAN GRAAF je mezinárodní firma prodávající módní oblečení, která je známá díky svým vynikajícím kompetencím
a čistotě stylu. Počínaje kvalitními základními značkami, přes
designérské kolekce až po značkovou módu pro mladé – jako
odborníci na značkové zboží poskytují kvalitu, rozmanitost
a know-how v oblasti módy. V průběhu července a srpna
opět dojde k osobní návštěvě všech hráčů, trenérů a členů
klubového managementu v pražské pobočce firmy na Václavském náměstí.

Kapitán Jaroslav Hlinka a manažer týmu Pavel Šrek na konci
května absolvovali tradiční schůzku, při níž společně se zástupci společnosti VAN GRAAF v čele se store managerem
Patrickem Brosiusem vybírali modely oblečení hráčů pro
sezonu 2017/2018. „Když cestujeme na zápasy Ligy mistrů
nebo jako tým absolvujeme akci s partnery, vypadá dobře,
když máme jednotné oblečení. V minulé ročníku jsme měli
pohodlné kalhoty a moderní košile se sakem, stejně tomu
bude i v příští sezoně. Člověk se v takovém oblečení cítí velmi
příjemně,“ říká hrající klubová legenda Jaroslav Hlinka.
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