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Vážení sportovní přátelé, obchodní partneři,
dovolujeme si Vám v krátkosti představit 2. nejúspěšnější klub tuzemské hokejové historie, 11násobného
mistra – HC KOMETA BRNO!
Klub byl založen v roce 1953 a více než 50 let vychovává hokejové talenty, kteří se uplatnili nejen v naší
nejvyšší soutěži, ale i v NHL a reprezentaci. Lední hokej také patří mezi nejsledovanější sporty u nás,
což nás motivuje a zároveň zavazuje, abychom po letech účasti v 1. lize opět dostali klub tam, kam
neodmyslitelně patří, tj. do Extraligy.
Cesta do „Extraligové rodiny“ jistě nebude jednoduchá, nicméně dlouhodobá koncepce a tvrdá práce je
zárukou toho, že námi zvolená cesta je správným směrem. A odpovídají tomu také výsledky a úspěchy
z minulé sezóny 2005/6, kam jistě patří i 4. místo po základní části a účast v play-off o postup do extraligy,
a dále výrazný nárůst návštěvnosti – naše domácí zápasy sledovalo více než 100 000 fanoušků, což
odpovídá průměru 3 781 diváků na zápas.
Nově nastolená „obchodní politika“ současného vedení klubu po dlouhé době stagnace brněnského hokeje
opět dokázala náš klub posunout do popředí zájmu fanoušků a médií, což v minulých letech nebylo zvykem.
To vše spolu s jasným a transparentním hospodařením přesvědčilo i představitele města Brna, kteří na
zastupitelstvu rozhodli o dlouhodobé finanční podpoře brněnského hokeje. Nejen podpora města
a sportovní výkony našich hráčů nám však zaručí účast v nejvyšší soutěži. K tomu je ještě zapotřebí další
účasti a podpory obchodních partnerů, kterým není osud Komety lhostejný a kteří se budou na této
„společné cestě“ vzestupu brněnského hokeje podílet.
Věříme, že se nám podaří tento náročný úkol v nejbližší době i za pomoci Vás, našich partnerů, dotáhnout
až do konce!

Egbert F. Zündorf
prezident HC KOMETA Brno

Mezníky hokejové komety brno
1953
založení oddílu Rudá hvězda Brno
29. října 1953
první zápas proti Motorletu Praha, Brno vítězí 4:2
1955
Brno slaví první mistrovský titul, později k němu přibude ještě dalších deset
1962
mění se název klubu na ZKL Brno
1963/64
tým zažívá rekordní sezónu, během ročníku ztrácí pouze šest bodů
1966	přichází jedenáctý a zatím poslední titul, v historické tabulce patří Kometě druhé místo,
jen Dukla Jihlava má o titul více
1966
Brno vítězí na mezinárodním turnaji Poháru mistrů (zopakuje to ještě v letech 1967 a 1968)
1977
další změna názvu, klub se jmenuje Zetor Brno
1980
vrcholí několikaletá krize, celek sestupuje do 1. NHL
1981
nižší soutěž hraje Brno jen rok, hned další sezónu se vrací zpět do nejvyšší federální ligy
1985
Zetor se stěhuje do Ronda, stadion za Lužánkami se opravuje
1987
Brno končí na sedmém místě
1988
návrat za Lužánky končí nešťastně, tým sestupuje, postupy a pády se pak pravidelně střídají
1994
dlouholetá přezdívka se odráží i v názvu, klub se jmenuje Kometa Brno
1995
Kometa hraje zatím naposledy v extralize
1996
zatím poslední sestup z nejvyšší soutěže
2002	vrchol úpadku, klub sestupuje do druhé ligy – třetí nejvyšší soutěže, hraje ji však pouze jeden rok
2004/2005
Kometa v 1. lize ožívá, diváci několikrát zaplní halu Rondo, klub postupuje i do play-off

2005/2006	Kometa skončila po základní části na 4. místě!
Postup do play-off, domácí zápasy sledovalo více než 100 000 diváků, což odpovídá
3 787 diváků na zápas. I návštěvnost našich www stránek dosáhla historicky nejlepších výsledků,
umístili jsme se na 1. místě v pomyslném žebříčku 1. ligy a 2. místě v celé ČR!

Organizační struktura
Vedení klubu
Prezident klubu
Sportovní úsek
Marketingový úsek
Finanční úsek
Představenstvo
Předseda představenstva
Člen představenstva
Člen představenstva
Člen představenstva
Člen představenstva

Egbert F. Zündorf
Libor Zábranský
Jiří Hamza
Egbert F. Zündorf
Egbert F. Zündorf
Libor Zábranský
Ing. Stanislav Juránek
Jiří Hamza
Lubomír Strnad

Marketingový úsek
Mirek Jindra
Tel.: +420 777 078 999
e-mail: hckometa@email.cz

Dozorčí rada
předseda dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady

JUDr. Jaromír Leimberger
Ing. Jan Smola
Josef Zimovčák
Mgr. Jan Mičán
Ing. Jaroslav Rubeš
Jaroslav Medlík

Technický úsek
Aleš Dosoudil
Tel.: +420 739 086 456
e-mail: a.dosoudil@kometagroup.cz

Kontaktní údaje
KOMETA GROUP, a.s., Křídlovická 34, 603 00 Brno
Tel./fax: +420 543 245 457, email: hckometa@kometagroup.cz
www.hc-kometa.cz
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3781
IČO: 26296195 DIČ: CZ26296195
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Brno-Výstaviště, číslo účtu: 196760166/0300

Možnosti reklamy na výstroji hráčů

Možnosti reklamy na ledové ploše a mantinelu
středový kruh pro vhazování (celý kruh)
GENERÁLNÍ SPONZOR
kruhy pro vhazování v útočném a obranné pásmu (48 m2),
možnost poloviny kruhu
HLAVNÍ SPONZOR
reklama ve středním, útočném a obranném pásmu (5 m2)
dle individuální dohody

mantinel na straně střídaček (v záběru televizních kamer)
mantinel za brankami
mantinel na straně časomíry

plexi nad mantinelem – možnosti reklamy dle dohody

Vaše případné další požadavky jsme připraveni projednat individuálně!

Statistiky
Srovnání návštěvnosti zápasů
Celkem za sezónu 2005/2006

Srovnání denní
návštěvnosti www stránek
Za sezónu 2005/2006

177 962

416 552

14 975

78 636

11 078
70 009

10 641

251 126

57 694

6 676

6 002

5 957

HC Mountfield

101 431

HC Slovan Ústečtí Lvi

182 532

Vývoj návštěvnosti
www stránek HC KOMETA
Roční návštěvnost

HC Slavia Praha

HC Sparta Praha

HC Lasselsberger Plzeň

HC Kometa Group Brno

Sezóna 2004/2005

Sezóna 2005/2006

BK Mladá Boleslav

HC VČE Hradec Králové

HC Slovan Ústečtí Lvi

HC Kometa Group Brno

HC Znojemští Orli

HC Oceláři Třinec

Extraliga 1. liga

HC KOMETA BRNO
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KOMETA GROUP, a.s.
Křídlovická 34, 603 00 Brno
Sekretariát, tel./fax: +420 543 245 457, email: hckometa@kometagroup.cz
Technický úsek: + 420 739 086 456, email: a.dosoudil@kometagroup.cz
Obchod, marketing: +420 777 078 999, email: hckometa@email.cz
www.hc-kometa.cz

