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Hvězdy ozářily žďárský zimní stadion 

Žďárský zimní 
stadion praskal ve 
švech, přijely hvězdy 
z NHL. 
� Petr Klukan

Charitativní exhibič-
ní utkání mnohdy končí 
remízou. V případě utká-
ní hokejových týmů, kte-
ré vybrali útočníci z NHL 
Jakub Voráček a Martin 
Nečas, tomu tak neby-
lo. Voráčkův výběr vyhrál 
7:6, i když už prohrával o 
dva góly. 

Akcí Hvězdy 2022, která 
se odehrála na žďárském 
stadionu v sobotu 19. srp-
na, žil celý sportovní Žďár. 
A nejenom on. Na utkání, 
ale i na autogramiádu slav-
ných hokejových nebo fot-
balových jmen, která také 
hrála, se sjeli lidé ze všech 
koutů republiky.

Výtěžek více než jeden 
milion korun pak byl rozdělen mezi 
Nadaci Jakuba Voráčka, organizaci 
Popálky a mládež žďárského hokejo-
vého klubu.

„Myslím, že to je dost peněz. Je super, 
že jsme se tady takhle sešli. Každý z 
oslovených, kdo jen trochu mohl a byl 
v Česku, tak dorazil, což je skvělé, pro-

tože je to pro dobrou věc,“ pochvaloval 
si Nečas. „Plno lidí, hodně nadšených 
dětí, takže super. Je velká pravděpo-
dobnost, že v tom budeme pokračovat,“ 
dodal Voráček.

Úvodní buly vhodila bývalá vynika-
jící atletka Šárka Kašpárková. Pak se 
již jelo „na ostro“. 

Na první gól se čekalo dlouho, 

tneboť v brance Voráčkova týmu 
kouzlil bývalý útočník Tomáš Roli-
nek. Své místo pustil s čistým kontem 
brankáři Francouzovi.

Nečasův výběr si sice vybojoval 
náskok dvou gólů, do přestávky se ale 
Voráčkově týmu podařilo srovnat. 

Od druhé třetiny se hrálo kvů-
li teplému počasí v mlžném oparu. 

Domácí opět vedli, ale Pastr-
ňák vyrovnal… od třetí třetiny 
měli navrch hosté, kteří vyhráli 
o gól. 

Zaplněný zimák povzbuzoval 
jak hokejové hvězdy, tak i ty 
fotbalové, z nichž nejvíce fan-
dil asi obrovi Kollerovi, který 
spálil několik šancí. 

V nájezdech, které se již jely 
v dokonalé mlze, se konečně 
Koller dočkal; Pastrňák nedal 
Řehořovi šanci a za domácí 
uspěl Tomáš Havránek. 

Jak po utkání Pastrňák řekl, 
hlavní bylo se nezranit, ale 
přesto lidem něco ukázat. 

K podařené akci Hvězdy 
2022 prohlásil Nečas star-
ší, který měl vše na starosti: 
„Máme pár přátel, kteří za to 

umí vzít. Díky tomu, že město tím žilo, 
lidé okolo hokeje se spojili a neskutečně 
nám pomohli. Co se tady udělalo za 14 
dní, tak možná za pět let ne.“ 

Paní Petra Klausová je spolu s bra-
trem hokejistou Jakubem Voráčkem 
zakladatelkou Nadace, která přispí-
vá lidem s roztroušenou sklerózou. 
Jak prozradila, Jakub přispívá nada-
ci pravidelně za každý bod v NHL 
1000 dolarů. Celkem od doby vzni-
ku nadace v roce 2015 již přispěl 448 
tisíci dolary! 

Utkání si užil například pan Radek 
se sedmiletým synem Štěpánkem 
z Nového Města na Moravě. „Snad 
sehnal, co potřeboval,“ okomentoval 
ještě před zápasem synovo shánění 
podpisů při autogramiádě. 

Naproti tomu pan Martin přijel na 
akci až z Prahy s přítelkyní Karolínou. 
Důvodem však překvapivě nebyla jen 
návštěva utkání. „Jsme tu, abych rodi-
čům a známým představil mou přítel-
kyni,“ sdělil. Část rodiny má totiž ze 
Žďáru. „Těšíme se, na zápas se půjde-
me spíš jen podívat a přispět na dobrou 
věc,“ uvedl. 

AKCI bylo přítomno i šest klientů z chráněného bydlení domova Kamélie ve Žďáře. Jak nám potvrdi-
la sociální pracovnice Jiřina Drápalíková, která je provázela, byli nadšení. „Ani nečekali, že se dostanou 
dovnitř do haly, takže je to pro ně úžasný zážitek.“ Foto na stránce: Petr Klukan

JAN HLAVÁČ z týmu J. 
Voráčka střílí na Tomáše Rolin-
ka, bývalého útočníka, dnes 
v pozici brankáře, kterého však 
neprostřelil. Přihlíží Filip Král. 

AUTOG� MIÁDA: Martin Nečas jun. (vlevo) z Caroline spolu s Tomášem Havránkem (Dukla Jihlava) a David Pastr-
ňák (Boston) s Jakubem Voráčkem (Columbus). 


