il

krouhlil počet utkání v nejvyšší soutěži na cifru 1210.

i

rovnávací gól. To se nám
prostě nemůže stávat.

Musíme zodpovědně bránit
a bojovat.

Pražské střední školy fandí sparťanům

č

SPARTA ŠKOLÁM. Studenti pražských středních škol mají nejen možnost čerpat levné vstupenky, ale
také na tribunách soutěží ve fandění o podepsaný dres. Na snímku se z něho raduje tým Střední odborné školy civilního letectví z Ruzyně. Foto: HC Sparta/Jan Beneš
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Praha – Hokejová Sparta si
hýčká své věrné fanoušky,
ale neustále se snaží do
svých řad získat nové. Marketingové oddělení vymýšlí
během celé sezony spoustu
nových projektů a jedním
z nich je i akce Sparta
středním školám.
„Tento projekt se rozběhl
již v předminulém ročníku
extraligy. Některé školy se
již připojily k dlouhodobé
celoroční spolupráci mezi
školou a hokejovým klubem, jejím cílem je umožnit
studentům a pedagogům
sledování atraktivních hokejových zápasů za speciálních podmínek. A třeba

právě na jejich škole se objeví na návštěvě i sparťanští
hokejisté,“ vysvětluje tiskový mluvčí klubu Tomáš Zetek.
Studenti i pedagogové
mohou získat vstupenky za
pouhých 20 korun a zúčastněné školy mezi sebou
navíc na tribunách při zápasech svedou souboj ve
fandění o podepsaný dres
Sparty.
„Už ho máme. Studentům
se povedlo jej vyhrát a dali
jsme si ho zasklít a vystavit,“ usmívá se ředitelka
Střední odborné školy civilního letectví Ludmila Turečková. „Studenti mají
tento projekt rádi. Když
Sparta akci vyhlásí, tak

třídní učitelé zjistí zájem a
my si pak jen lístky vyzvedneme. Za takovou cenu je to
pro ně opravdu výhodné,“
dodává.
„Je to úžasný projekt,
hodně povedený. Děti mají
za 20 korun příležitost jít se
podívat na hokejovou Spartu, navíc to máme do O2
areny z naší školy kousek.
Spolupracujeme již druhý
rok a máme velké odběry
lístků, v průměru mezi 150
a 400 kusy na jedno utkání.
Navíc k nám díky tomu přišel na besedu i nejvyšší šéf
Sparty Petr Bříza. Klub je
velice vstřícný,“ těší vedoucí
učitelku Střední odborné
školy Jarov Zuzanu Švábenskou.

