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(saf)

Přesně před patnácti lety získal pardubický 
hokejový „Dream Team“ mistrovský titul!

(zr, saf)

JAN ŠAFÁŘ

Vítězové Stanley Cupu, olympijští šampioni i mistři světa – to byl „Tým snů“ 2005
(saf)

Pardubice v sezoně vidělo 
půl milionu lidí!

PARDUBICE – Kromě extraligy 
samotné, ovládlo hokejové město také 
návštěvnost. Na svoje hokejisty se v 
mistrovské sezoně přišlo do Duhové 
Arény podívat dohromady 311.474 fa-

noušků, což činilo velice solidní průměr 
(8.899 lidí) na jedno utkání. Na ven-

kovních stadionech se pak na pozdější 
mistry chodilo po celou sezonu dívat 
dohromady 187.352 fanoušků. Celkem 
tedy vidělo pardubické hokejisty v se-

zoně 2004-2005 bezmála půl milionu 
diváků (498.826). Není potřeba připo-

mínat, že se v obou případech jednalo o 
jasné prvenství v návštěvnosti. 

PARDUBICE – Hvězdná sou-

piska nabitá jmény, která ve velké 
většině dříve či později dobyla ho-

kejový svět. To je z dnešního po-

hledu tým, který za titulem dovedli 
trenéři Vladimír Martinec a Jiří Šej-
ba. Účastníci olympiád či světových 
šampionátů, osm mistrů světa, dva 
vítězové Stanley Cupu, dva olym-

pijští šampioni, hráči NHL či KHL 
a drtivá většina hokejistů, kteří ob-

NEJSLAVNĚJŠÍ MOMENTY HISTORIE PARDUBICKÉHO HOKEJE

ZAJÍMAVOSTI

(saf)

Cetkovského premiéra 
s magickým číslem 68
PARDUBICE – Přestože jeho 

jméno není pomyslně vyryto na poháru 
pro šampiony, v sezoně si za Pardubi-
ce zahrál. Byť to byl jen jeden jediný 
zápas. Útočník Jiří Cetkovský si svoji 
premiéru za Pardubice, která byla zá-

roveň i jeho premiérou extraligovou, 
odbyl ve 44. kole základní části na ledě 
pražské Slavie v Sazka Aréně. Největší 
pikantností ovšem bylo, že pardubický 
hokejista nastoupil do tohoto svého prv-

ního utkání s číslem 68, které už ovšem 
nikdy poté na záda nevzal. V následu-

jících sezonách pak již k Cetkovskému 
neodmyslitelně patřilo číslo 94. 

(saf)

Gólman Ján Lašák se 
odreagovával v cirkusu

PARDUBICE – Před sedmým a 
zároveň rozhodujícím zápasem čtvrtfi-

nále proti Kladnu se hvězda HC Mo-

eller Pardubice Ján Lašák šla s rodinou 
rozptýlit do cirkusu. Ti šťastlivci, kteří 
šapitó navštívili ve stejné době jako 
slovenský gólman, pak mohli vidět 
i jeho cirkusové umění. Do manéže 
si jej totiž vytáhl klaun! „Moc se mi 
tam nechtělo, to přiznávám, ale nako-

nec jsem podlehl. Odreagoval jsem 
se a snad i trochu pobavil publikum,“ 
řekl pardubický brankář, který poté po 
tomto odreagování skutečně postup do 
semifinále vychytal. 

(saf)

Zdokumentovaný titul. 
Ale i Kabáti a Fantomas

DVD, na kterém je zdokumentována 
mistrovská sezona. Na pamětním dis-
ku jsou kromě záběrů ze základní části 
a z vyřazovacích bojů rovněž sestřihy z 
následných oslav v aréně, na Pernštýn-

ském náměstí a rovněž na oficiálních 
oslavách v Duhové aréně. Jako bonus 
jsou pak na dévédéčku i velice popu-

lární klipy Dole v dole, Fantomas či 
Perfect Day. 

PARDUBICE – Hokejovou se-

zonu 2004/2005 výrazně ovlivnila 
stávka hráčů NHL, která způsobi-
la, že se na tuzemském ledě obje-

vili hráči jako Jágr, Eliáš, Havlát 
a další. Pardubický kádr tehdy 
vyztužila hned čtveřice borců ze 
zámoří. Milan Hejduk, Jan Bulis, 
Aleš Hemský a později i Michal 
Rozsíval. Hvězdný mančaft, který 
se svou sílou okamžitě zařadil k 
aspirantům na titul, však nezačal 
nejlépe. Pozdější superstroj na ví-
tězství se rozjížděl pomalu, dokon-

ce tak pomalu, že z úvodních šesti 
zápasů extraligového ročníku zís-

kal pouhý bod za remízu na Spartě. 
Tato úvodní bída hvězdného kádru 
vedeného kapitánem Dopitou ná-

sledně stála hlavu trenéra Výbor-
ného. Jeho místo zaujal Vladimír 
Martinec a obří válec pomalu začal 
nabírat na otáčkách. Následujících 
pět zápasů Pardubice vyhrály. Cel-
kem 31 vítězství v základní části 
pak tehdejšímu Moelleru stačilo k 
obsazení bronzové příčky. Kanad-

ské bodování celé extraligy navíc 
ovládli tři pardubičtí hráči jednoho 
útoku – 1. Mikeska, 2. Hejduk, 3. 
Bulis. K památným zápasům zá-

kladní části patří zejména duel 18. 

kola v pražské Sazka Aréně, kde 
před téměř čtrnácti tisíci diváky, 
když bezmála deset tisícovek z nich 
fandilo Pardubicím, vyhráli hosté 
4:6, byť Slavia vedla v deváté mi-
nutě již 3:0… Čtyřmi nahrávkami 
se zde blýskl pozdější vítěz kanad-

ského bodování Michal Mikeska.
V prvním kole play-off narazil 

Moeller na šesté Kladno. Přestože 
Pardubice vedly již 3:1 na zápasy, 
Kladno v sestavě s Paterou, Mar-
tinem Procházkou, Kaberlem, Ky-

selou či Frolíkem sérii vyrovnalo 
a o postupujícím tak rozhodl až 
sedmý duel v Pardubicích. Domá-

cí jej před vyprodanou Duhovou 
Arénou vyhráli 3:1 a postoupili do 
semifinále, ve kterém se utkali s 
Libercem. První mač tehdy rozho-

dl v prodloužení Jan Snopek, dru-

hý duel Východočeši vyhráli 3:1. 
Bílí Tygři si poté jednou výhrou 
na svém ledě vynutili pokračování 
série v Pardubicích, když pak toto 
páté utkání bylo dramatické až 
do konce. Rozhodnout musela až 
osmá série nájezdů, ve které Tomáš 
Blažek učebnicovým blafákem po-

slal svůj tým do boje o zlato.
Samotné finále pak mělo až 

nečekaně jasný průběh, přestože 
se Pardubicím postavil první tým po 
základní části – Zlín. Rozjetý Moeller 
totiž oslabeného soupeře skolil hned 
dvakrát na jeho ledě - 4:2 a 4:1. Doma 
už tak mohli Východočeši rozhod-

nout. Třetí finále taktickým výkonem 
ovládli 2:0 a nikdo nepochyboval, že 
se bude o den později slavit. Ve čtvr-
tém utkání sice Pardubice půl zápasu 
vedly, přesto byl Zlín gólově stále na 

dosah. Martincův mančaft si už ov-

šem nenechal pohár vyrvat. Zlín na-

konec padl i počtvrté a Duhová Aré-

na doslova explodovala. Pardubice 
získaly po šestnácti letech titul! Aleš 
Hemský se stal nejproduktivnějším 
hráčem play-off, když jen ve finálové 
sérii zaznamenal sedm kanadských 
bodů. Společně s Petrem Průchou se 
pak následně stali v dresu reprezenta-

ce také mistry světa ve Vídni!  „Ode-

hráli jsme dobré utkání, i když to v 
poslední třetině vypadalo, že jsme se 
báli, abychom něco nezkazili. Sou-

peř to nezabalil. Série sice skončila 
4:0, ale byly to všechno těžké zápa-

lékli reprezentační dres – tak by se 
dala shrnout soupiska Mužstva snů, 
které v sezoně 2004 – 2005 vytvořil 
management klubu HC Moeller Par-
dubice pod vedením legendárního 
GM Zbyňka Kusého. Ne neprávem 
je tento tým mnohdy označován za 
historicky nejsilnější mužstvo, které 
kdy v Pardubicích bylo. 

Brankáři: Ján Lašák (Repre-

zentant Slovenska – mistr světa 
2002. Dvojnásobný mistr ČR. NHL: 
Nashville Predators. KHL: Atlant 
Mytišči, Amur Chabarovsk, Spartak 
Moskva). Jaroslav Kameš (Repre-

zentant. Dvojnásobný mistr ČR). 
- Bez nároku na titul: (Alexandr 
Hylák – odchytal 2 zápasy).

Obránci: Petr Čáslava (Repre-

zentant - mistr světa 2010; KHL: 
CSKA Moskva, Čerepovec). Da-

vid Havíř (Reprezentant. Čtyřná-

sobný mistr ČR). Tomáš Linhart 
(Reprezentant). Petr Mudroch 

(Reprezentant. Dvojnásobný mistr 
ČR). Andrej Novotný (Reprezen-

tant Slovenska). Michal Rozsíval 
(Reprezentant – mistr světa 2010. 
Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu 
z Chicagem – 2013 a 2015. NHL: 
Pittsburgh Penguins, New York 
Rangers, Phoenix Coyotes, Chi-
cago Blackhawks). Jan Snopek 
(Reprezentant). Michael Vyhlídal 
(Reprezentant. Dvojnásobný mistr 
ČR). Tomáš Pácal. - Bez nároku na 
titul: Michal Sýkora (Reprezentant 
– dvojnásobný mistr světa 1996 a 
2000. NHL: San Jose Sharks, Chi-
cago Blackhawks, Tampa Bay Li-
ghtning, Philadelphia Flyers. V 
sezoně odehrál za Pardubice pouze 

dvě utkání). Jan Kolář II (Repre-

zentant - účastník pěti MS a ZOH. 
Dvojnásobný mistr ČR. KHL: Do-

něck, Vladivostok, Chabarovsk. V 
sezoně odehrál za Pardubice pouze 
jediné utkání).

Útočníci: Tomáš Blažek (repre-

zentant). Jan Bulis (Reprezentant 
– bronz z OH, stříbro z MS. NHL: 
Washington Capitals, Montreal 
Canadiens, Vancouver Canucks. 
KHL: Mytišči, Čeljabinsk). Tomáš 
Divíšek (Reprezentant. NHL: Phi-
ladelphia Flyers). Jiří Dopita (Re-

prezentant – olympijský vítěz 1998, 
trojnásobný mistr světa. Sedminá-

sobný mistr ČR. NHL: Philadelphia 
Flyers, Edmonton Oilers). Milan 
Hejduk (Reprezentant – olympijský 
vítěz 1998. NHL: Colorado Ava-

lanche. Vítěz Stanley Cupu 2001. 

Nejlepší střelec NHL 2003). Aleš 
Hemský (Reprezentant – mistr svě-

ta 2005, bronz ze ZOH 2006. NHL: 
Edmonton Oilers, Ottawa Senators, 
Dallas Stars, Montreal Canadiens. 
Finalista Stanley Cupu 2006). Jan 
Kolář I (Reprezentant. Trojnásob-

ný mistr ČR. KHL: Nižněkamsk). 
Lubomír Korhoň (Reprezen-

tant). Petr Koukal (Reprezentant 
– mistr světa 2010. Trojnásobný 
mistr ČR. KHL: Nižněkamsk, 
Jokerit Helsinky, Jekatěrinburg). 
Michal Mikeska (Reprezentant. 
KHL: Ufa, Novosibirsk. Vítěz 
ruské Superligy 2008). Ľubomír 
Pištek (Reprezentant Slovenska). 
Petr Průcha (Reprezentant – mi-
str světa 2005. NHL: New York 
Rangers, Phoenix Coyotes. KHL: 
SKA Petrohrad). Tomáš Rolinek 

(Reprezentant – kapitán mistrů 
světa 2010. KHL: Magnitogorsk, 
Ufa). Petr Sýkora (Reprezentant. 
Dvojnásobný mistr ČR, trojná-

sobný mistr Švýcarska. NHL: 
Nashville Predators, Washington 
Capitals). Michal Tvrdík. - Bez 
nároku na titul:  Ladislav Lubina 
(Reprezentant. V sezoně odehrál 
za Pardubice pouze 10 zápasů). 
Jan Starý (Reprezentant. Dvoj-
násobný mistr republiky. V sezoně 
odehrál za Pardubice 4 zápasy). 
Jiří Cetkovský (Reprezentant. 
V sezoně odehrál za Pardubice 
pouze jediné utkání). Tomaž Ra-
zingar (Reprezentant Slovinska. 
V sezoně odehrál za Pardubice 
dvě utkání.) Jaroslav Roubík (V 
sezoně odehrál za Pardubice 2 zá-

pasy). 

Zřejmě nejlepší tým pardubické historie se stal v roce 2005 šampiónem nejvyšší hokejové soutěže

sy. Měli jsme trošku více štěstí, asi i 
srdíčka a měli jsme širší kádr. První 
dva góly dnes dala čtvrtá lajna, která 
toho jinak tolik neodehrála. Můžeme 
hráčům poděkovat, že k celé sezoně a 
především k play-off přistoupili velice 
zodpovědně. Každý padal do střel. Ať 
někteří hráči hráli, nebo nikoliv, byli 
členem týmu a udělali všechno pro 
vítězství,“ řekl tehdy po utkání hlavní 
trenér HC Moeller Pardubice Vladi-
mír Martinec. 

Bezprostředně po posledním utká-

ní blahopřál Pardubicím k titulu i tre-

nér Zlína Ernest Bokroš: „Blahopřeji 
Pardubicím k zisku titulu. Mrzí mě 

jen, že to bylo 4:0 na zápasy, mohli 
jsme to uhrát lépe. Některé okolnosti 
v průběhu play-off, především ztrá-

ta dvou hráčů Petra Lešky a Radka 
Bonka, nám dost zkomplikovaly 
cestu. Proto jsme možná nebyli tak 
důstojným soupeřem Pardubicím. Z 
naší strany byla sezona úspěšná, byli 
jsme první po základní části a ko-

nečné druhé místo také není žádný 
neúspěch. Titul získal tým, který si v 
uplynulých dvou letech zažil takové 
hokejové peklo. Já jim titul z celého 
srdce přeji a pokud z toho bude všude 
tolik radosti jako tady, tak lidé budou 
na hokej rádi chodit.“

Pardubičtí hokejisté získali po šestnácti letech mistrovský titul.                                          Foto: INTERNET

Každý zápas finále chtělo v Duhové 
Aréně vidět šedesát tisíc lidí

(saf)

„Podle mých odhadů by Duhová 
Aréna musela mít kapacitu asi 
šedesát tisíc míst, aby dokázala v 
každém utkání uspokojit všechny 
fandy.“ Lidé, kteří lístky na finále 
již nesehnali, však nemuseli úpl-
ně smutnit. V Pardubicích pro ně 
byla připravena projekce na obřích 
plátnech. Tisíce fanoušků se pak 
shromáždily při celkově čtvrtém 
utkání na Pernštýnském náměstí, 
kde si v přímém přenosu na vel-
ké obrazovce společně vychutnaly 
mistrovské oslavy. 

PARDUBICE – Poté, co se fi-

nálová série přestěhovala po dvou 
úvodních duelech ve Zlíně do Par-
dubic, zaplnili by domácí fanouš-

ci zřejmě i renomované fotbalové 
stánky západní Evropy. Takový 
byl pod Zelenou bránou hlad po 
vstupenkách. „Zájem je enormní 
a žádostí o lístky je několikaná-

sobně více, než kolik jich hala 
pojme,“ řekl tehdy marketingový 
manažer klubu Jan Kratochvíl. 
Jeho slova pak ještě upřesnil ge-

nerální manažer Zbyněk Kusý: 

branku: 42:27. Diváků: 6173. PAR-

DUBICE:  Lašák – Snopek, Čáslava, 
Novotný, Havíř, M. Rozsíval, Lin-

hart, Mudroch – P. Sýkora, Dopita, 
Blažek – Hejduk, Divíšek, Bulis – 
Hemský, Koukal, Průcha – Tvrdík, 
Rolínek, Korhoň. Stav série: 0:1.

2. utkání finále (středa 6. dubna 
2005): HC Hamé Zlín – HC Mo-
eller Pardubice 1:4 (1:1, 0:2, 0:1). 
Branky a nahrávky: 13:14 Vosátko 
– 18:56 Divíšek (Havíř, Hejduk), 
24:38 Koukal (Rozsíval, Hemský), 
27:59 Průcha (Hemský), 47:48 Sno-

pek (Mikeska). Rozhodčí: Homola, 
Jebavý – Čech, Kalivoda. Vylouče-

ní: 10:8, navíc Sýkora (Pardubice) 5 
minut a osobní trest do konce utkání. 
Bez využití. Střely na branku: 33:33. 
Diváků: 6598. PARDUBICE: Lašák 
– Snopek, Čáslava, Novotný, Ha-

víř, M. Rozsíval, Linhart, Mudroch 
– Sýkora, Dopita, Blažek – Hejduk, 
Divíšek, Bulis – Hemský, Koukal, 
Průcha – Rolínek, Mikeska, Korhoň.  
Stav série: 0:2. 

3. utkání finále (9. dubna 
2005): HC Moeller Pardubice – 
HC Hamé Zlín 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). 
Branky a nahrávky: 22:30 Hemský 

Čtyři finálová zastavení sezony 2004/2005
(Průcha, Koukal), 44:39 Průcha 
(Hemský). Rozhodčí: Homola, Je-

bavý – Bádal, Pouzar. Vyloučení: 
6:5. Bez využití. Střely na branku: 
30:40.  Diváků: 9300 (vyprodáno). 
PARDUBICE: Lašák – Snopek, 
Čáslava, Novotný, Havíř, M. Rozsí-
val, Linhart, Mudroch – P. Sýkora, 
Dopita, Blažek – Hejduk, Divíšek, 
Bulis - Hemský, Koukal, Průcha 
– Rolínek, Mikeska, Korhoň. Stav 
série: 3:0. 

4. utkání finále (neděle 10. dub-
na 2005): HC Moeller Pardubice – 
HC Hamé Zlín 3:2 (0:0, 3:1, 0:1). 
Branky a nahrávky: 30:08 Korhoň 
(Divíšek), 33:28 Rolinek (Mud-

roch), 39:01 Hejduk (Mikeska) – 
32:13 Čech (Galvas, Erat), 46:56 
Čech (Erat). Rozhodčí: Rejthar, Šin-

dler – Čech, Kalivoda.  Vyloučení: 
3:6. Využití: 1:1. Střely na branku: 
26:45.  Diváků: 9300 (vyprodáno). 
PARDUBICE: Lašák – Snopek, 
Čáslava, Novotný, Havíř, M. Rozsí-
val, Linhart, Mudroch – P. Sýkora, 
Dopita, Blažek – Hejduk, Mikeska, 
Bulis – Hemský, Koukal, Průcha – 
Rolinek, Divíšek, Korhoň. Konečný 
stav série: 4:0.

PARDUBICE – Bitva o mistrov-

ský titul svedla v sezoně 2004/2005 
do finále jedny z největších aspirantů 
na trofej. Hokejisté Zlína vyhráli zá-

kladní část se 104 body a 145 vstře-

lenými góly. Pardubice po dvaapa-

desáti kolech kontrovaly bronzovou 
příčkou za 97 bodů a 185 vstřelených 
branek. Vyrovnanější bitvy se už ani 
očekávat nedaly. Přesto bylo všechno 
jinak. Pardubice, byť z pozice hůře 
umístěného celku začínaly dvakrát 
venku, převálcovaly svého soupeře 
jasně 4:0 na zápasy!

1. utkání finále (úterý 5. dubna 
2005): HC Hamé Zlín – HC Mo-
eller Pardubice 2:4 (1:3, 0:1, 1:0). 
Branky a nahrávky: 0:35 Erat (Ba-

laštík), 54:49 Blaťák (M. Čech) – 
2:45 Čáslava (Blažek), 8:32 Rozsíval 
(Hemský), 16:29 Hemský (Průcha), 
27:12 Hemský (Divíšek). Rozhodčí: 
Rejthar, Šindler – Bádal, Pouzar.  Vy-

loučení: 5:6. Využití: 0:1. Střely na 

PAR-
D U B I -
CE – Jen 
pár týdnů 
po ob-

rovském 
t r i u m f u 
přispěchal 
h o k e j o -

vý klub s 
vydáním 
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(zr)

(saf)

Cesta Pardubic za titulem 2005

JAN ŠAFÁŘ

Patapuf i Duhová Aréna. 
Slavilo se všude

PARDUBICE – V červených 
trikách s nápisem „Mistři 2005“ se 
ještě v noci po závěrečném utkání 
finálové série přesunuli pardubičtí 
hokejisté do tehdy velice populár-
ního baru na Pernštýnském náměstí, 
kde odstartovaly oslavy. Cestu do 
Patapufu však museli novým mis-

trům udělat policejní těžkooděnci, 
jinak by se hráči kvůli fanouškům 
dovnitř vůbec nedostali. V kruhu 
jen pro zvané se pak v útrobách baru 
slavilo až do rozbřesku. Nezvaní ov-

šem neměli nárok, a tak jim zůstaly 
utajené taneční kreace vedení klubu 
na barovém pultu, obnažená horní 
polovina těla Lubomíra Korhoně či 
třeba potyčka Dopity s Pištekem. 
Michal Mikeska kouřil tlustý dout-
ník a z hlavy nesundal korunu pro 
krále, kterou dostal od fanoušků. Z 
reproduktorů pak celou noc hřímali 
Kabáti, Tři sestry či slovenští Eláni.

Oficiální oslavy titulu se ovšem 

konaly až v úterý 19. dubna v Duho-

vé aréně. Přibližně deset tisíc lidí vi-
dělo přímo v hale po šestnácti letech 
nejen nové mistry republiky, ale také 
odpovídající oslavu a doprovodný 
program. Tříhodinovou velkolepou 
šou uváděl moderátor Petr Rychlý, 
o hudební produkci se starali jed-

nak populární Děda Mládek Illegal 
band a pak také kapela Olympic, 
jejíž lídr Petr Janda hrál své písně 
v červeném dresu Pardubic. Kromě 
oslav nových mistrů, sklidily tehdy 
na pódiu potlesk mnohatisícové-

ho davu také další generace hráčů, 
které pro Pardubice dokázaly vybo-

jovat tituly šampionů. Odlehčením 
pak byl potápěč v neoprenu, který 
hráčům přinesl mistrovský pohár. 
Šlo o narážky na fámy (či pravdu?), 
že mistrovská trofej skončila v Labi. 
Jednalo se však o repliku, neboť 
pravý pohár v tu dobu již prodělával 
generální opravu… 

NEJSLAVNĚJŠÍ MOMENTY HISTORIE PARDUBICKÉHO HOKEJE

JAN ŠAFÁŘ

PARDUBICE – Po základní části 
skončili pardubičtí hokejisté na 
třetí příčce. Po dvaapadesáti kolech 
nastřádali 97 bodů při skóre 185:130. 
Na první Zlín ztráceli sedm bodů, na 
druhou Spartu pět. V prvním kole 
play-off porazil Moeller Kladno, 
které po základní části skončilo 
šesté. V následném semifinále 
zdolaly Pardubice Liberec, aby 

pak ve finále smetly i Zlín… 

ČTVRTFINÁLE: 1. zápas (6. 3. 
2005) HC Moeller Pardubice – HC 
Rabat Kladno 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). 
Branky a nahrávky: 13:45 Blažek 
(Čáslava), 27:06 P. Sýkora (Čáslava, 
Dopita), 34:49 Mikeska, 42:09 
Pištek (Hemský) – 3:38 Gardoň 
(Hrdina). 2. zápas (7. 3. 2005) HC 
Moeller Pardubice – HC Rabat 
Kladno 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). Branky 
a nahrávky: 0:32 Sýkora (Dopita), 
21:53 Bulis (Mikeska), 41:24 Bulis 
(Hejduk, Mikeska), 49:45 Bulis 
(Mikeska) – 54:56 Hrdina (Hořava, 
T. Kaberle). 3. zápas (10. 3. 2005) 
HC Rabat Kladno – HC Moeller 
Pardubice 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). 
Branky a nahrávky: 8:08 Patera 
(Ševc), 29:23 Mrázek (Zajíc), 32:49 
Patera (Procházka, Kasík), 44:33 
Hrdina (Gardoň). 4. zápas (11. 3. 
2005) HC Rabat Kladno – HC 
Moeller Pardubice 0:3 (0:1, 0:1, 
0:1). Branky a nahrávky: 15:53 
Blažek (Snopek, P. Sýkora), 23:33 
Průcha (Havíř), 50:00 Průcha 
(Hemský, Havíř). 5. zápas (13. 3. 
2005) HC Moeller Pardubice – 
HC Rabat Kladno 3:6 (1:0, 1:2, 
1:4). Branky a nahrávky: 1:55 
Hejduk (Mikeska, Bulis), 31:32 
Koukal (Průcha, Hemský), 46:08 
Hejduk (Bulis, Mikeska) – 28:38 
Ševc (Kalla, Martin Frolík), 32:33 
T. Kaberle (Gardoň, Horna), 48:55 
Martin Procházka (Hrdina), 53:22 
Bílek (Hrdina, Martin Procházka), 
56:18 Hrdina (Bílek), 58:42 M. 
Hořava (Gardoň). 6. zápas (15. 3. 
2005) HC Rabat Kladno – HC 
Moeller Pardubice 2:1 (0:0, 1:1, 
1:0). Branky a nahrávky: 25:31 
Martin Procházka (Patera, Bílek), 
46:02 Martin Procházka (Patera, 
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Tomáš Berdych: „Je na čase víc dávat“
Když jste teď „uvězněn“ v ČR, 

přemýšlíte, že se tedy usadíte?
Je pravda, že ještě na začátku 

roku jsem si říkal, že se nejprve 
chci podívat na místa, která jsem si 
vyhlédnul a až poté přijde na řadu 
rodina, děti a případná práce. V sou-

časné situaci se ale budu zřejmě vě-

novat hlavně zázemí tady v Česku, 
kde chci mít určitě nějaký základ, 
domov. Nechci už svou ženu nikam 
dál tahat. Toho života v kufrech jsme 
měli nejen my dva, ale i mí rodiče už 
dost. Pokud to ale bude možné, rád 
bych trávil čas i v našem bydlišti v 
Monaku, které jsem si oblíbil. 

Vaším koníčkem je cyklistika, 
do které jste začal i investovat, co 
vás k tomu vedlo?

Je pravda, že můj koníček se pře-

houpl do práce. Poznal jsem partu 
lidí kolem firmy Festka, když stavěli 
kolo pro mě. Mají velmi dobré jmé-

no, unikátní produkt a zákazníky po 
celém světě. Osobně vnímám, že cy-

klistický byznys roste, tak jsem do 
něho rozhodl vstoupit v pozici in-

vestora. Celková výše mojí investi-
ce ještě není jasná, protože momen-

tálně pracujeme na strategii, která 

si jistě vyžádá ještě další investice. 
Festka vyrábí jedinečná kola, kte-

rá sice nejsou zrovna levná, ale o 
to více unikátní jsou. V maximální 
míře se soustředí na stavbu těch nej-
exkluzivnějších kol pro náročné zá-

kazníky, a to se mi líbí. Ve firmě se 
nikdo netají ani tím, že do budoucna 
by chtěli své produkty ještě zdražit. 

Investujete i v dalších odvět-
vích?

Ano, uvědomuji si, že vydě-

lané peníze z tenisu je nutné dále 
efektivně investovat. Proto jsem 
rozhodl investovat například do fo-

tovoltaické elektrárny v Lužanech, 
autoservisu či digitální agentury. 
Velmi důležité je s vydělanými pe-

nězi také pomáhat druhým. Proto 
se ve velké míře věnuji svému na-

dačnímu fondu. 
Komu a jak váš nadační fondu 

pomáhá?
Nadační fond Tomáše Berdycha 

jsem založil v roce 2013 za účelem 
podpory rozvoje aktivit dětí i do-

spělých. Dlouhodobě podporujeme 
například celou řadu mladých han-

dicapovaných sportovců v možnos-

ti trénovat, zlepšovat se a účastnit 
se mezinárodních soutěží. Osobně 
jsem se pak v rámci nadace rozhodl 

(saf)

Prsteny pro šampióny? 
Ne, hodinky!

PARDUBICE – Kromě zlatých 
medailí hráčům slastné chvíle mis-

trovského opojení připomíná i dárek 
od vedení klubu. „Jestli to budou 
prsteny po vzoru šampionů Stan-

ley Cupu či třeba hodinky, to zatím 
neprozradím,“ řekl krátce po finále 
marketingový manažer HC Moeller 
Pardubice Jan Kratochvíl. Nakonec 
se ukázala správnou druhá varianta 
– na galavečeru pardubického ho-

keje předalo vedení klubu hráčům i 
realizačnímu týmu značkové náram-

kové hodinky s věnováním. „Člověk 
je má stále při sobě, a tak budou hrá-

čům vždy tento úspěch připomínat,“ 
řekl tehdy generální manažer Zby-

něk Kusý. 

ZAJÍMAVOSTI

(saf)

Místo u titulu byl prezident 
Václav Klaus na pohřbu
PARDUBICE – Někdejší pre-

zident Václav Klaus, známý svoji 
sportovní aktivitou, neměl údajně 
chybět na některém z finálových 
zápasů. Alespoň to tehdy tvrdil 
pardubický primátor Jiří Stříteský: 
„Nechci to zakřiknout, ale zřejmě 
se některého utkání zúčastní i pan 
prezident Klaus.“ Hlava státu však 
nakonec na finále do Pardubic nepři-
jela. Možná i proto, že v pátek před 
víkendovými zápasy o titul čekala 
Václava Klause účast na pohřbu pa-

peže Jana Pavla II. v Římě… 

(Pokračování ze strany 1) podpořit myšlenku dárcovství krev-

ní plazmy. 
Krevní plazma? Proč zrovna 

krevní plazma?
Z krevní plazmy se vyrábí léky, 

které pomáhají například při léč-

bě rozsáhlých popálenin, při ná-

ročných chirurgických zákrocích 
včetně transplantací, s léčbou one-

mocnění jater a plic, při léčbě dětí 
s HIV nebo pokousaných zvířaty se 
vzteklinou. Plazma je také nenahra-

ditelnou surovinou pro výrobu léků 
na vzácné nemoci, bez kterých se 
neobejdou tisíce pacientů. Je také 
jediným zdrojem imunoglobuli-
nů podávaných při léčbě těžkých 
případů infekce koronavirem. Da-

rování krevní plazmy je něco, čím 
by měli zdraví lidé, tedy zejména i 
sportovci pomoci nemocným. Dár-
ců je totiž stále nedostatek. Také 
kvůli tomu, že o této možnosti 
vůbec neví. Problémem pak je, že 
Česká republika, ale i celá Evropa 
není v dodávkách krevní plazmy 
soběstačná. Téměř polovina se 
musí dovážet ze Spojených států 
amerických. Proto nadace zahájila 
spolupráci s dárcovským centrem 
Plasma place, do kterého osobně 
chodím plazmu darovat. 

PSALO SE TEHDY

Bílek) – 28:47 P. Sýkora (A. 
Hemský, Dopita). 7. zápas (17. 3. 
2005) HC Moeller Pardubice – HC 
Rabat Kladno 3:1 (2:1, 0:0, 1:0). 
Branky a nahrávky: 4:06 Hemský 
(Průcha, Koukal), 5:47 Hejduk 
(Hemský, Mikeska), 54:00 Hejduk 
(Mikeska, Bulis) – 1:16 Gardoň 
(Bílek, M. Hořava). Stav série: 4:3. 
SEMIFINÁLE: 1. zápas (22. 3. 
2005) HC Moeller Pardubice - HC 
Bílí Tygři Liberec 3:2p (0:0, 0:1, 
2:1 – 1:0). Branky a nahrávky: 41:24 
Bulis (Havíř, Mikeska), 55:24 
Dopita (Blažek), 67:20 Snopek 
(Koukal) - 39:00 Čermák (Modrý, 
Hnilička), 42:15 Podkonický (V. 
Novák, Jiří Hanzlík). 2. zápas (23. 
3. 2005)  HC Moeller Pardubice 
– HC Bílí Tygři Liberec 3:1 (1:0, 
1:1, 1:0). Branky a nahrávky: 3:29 
Bulis (Novotný, Havíř), 26:00 
Novotný, 56:59 Dopita – 28:14 
Podkonický (Vaic). 3. zápas (26. 
3. 2005) HC Bílí Tygři Liberec – 
HC Moeller Pardubice 4:1 (2:0, 
1:0, 1:1). Branky a nahrávky: 4:56 
Novák (Podkonický, Vaic), 5:50 S. 

Procházka (Kotalík, Jiruš), 22:02 
Podkonický (Vaic), 41:04 Vaic 
(Jiruš, Novák) – 59:36 Novotný 
(Divíšek). 4. zápas (27. 3. 2005) HC 
Bílí Tygři Liberec – HC Moeller 
Pardubice 0:4 (0:1, 0:1, 0:2). 
Branky a nahrávky: 5:19 Průcha 
(Koukal, Hemský), 22:59 Blažek 
(P. Sýkora), 43:16 Bulis (Hejduk, 
Divíšek), 44:02. Korhoň (Průcha, 
Rozsíval). 5. zápas (29. 3. 2005) 
HC Moeller Pardubice – HC 
Bílí Tygři Liberec 4:3sn (0:0, 
2:2, 1:1 – 0:0 – 1:0). Branky a 
nahrávky: 23:27 Hejduk (Divíšek), 
27:18 Průcha (Koukal, Hemský), 
53:30 Bulis (A. Novotný), 
rozhodující samostatný nájezd 
Blažek – 28:12 Vaic (M. Duben, 
Podkonický), 36:14 Vaic (V. Novák, 
Jiří Hanzlík), 45:34 V. Novák 
(Podkonický). Stav série: 4:1. 
FINÁLE (podrobněji na straně 6 
) 1. zápas: Zlín – Pardubice 2:4. 
2. zápas: Zlín – Pardubice 1:4. 
3. zápas: Pardubice – Zlín 2:0. 4. 
zápas: Pardubice – Zlín 3:2. 

JAN ŠAFÁŘ

Na pohár se nadřeli, a tak mu to s chutí vrátili…
PARDUBICE – Kromě samot-

ného faktu, že hokejisté Pardubic 
vyhráli po šestnácti letech extraligu, 
se v následujících dnech po titu-

lu začala skloňovat i jejich divoká 
jízda Pardubicemi. Oslavy trvaly 
několik dnů, památné jsou zejmé-

na Mikeskovy jízdy trolejbusem či 
návštěvy obchodů a škol. Bujarým 
oslavám byl přítomen i obří pohár 
pro vítěze. A ten podle toho také 
dopadl. Pobouchaný, poškrábaný, 
počmáraný, pošlapaný a poměrně 
dost zničený plášť dával jakoby jas-

ně najevo, že když se na něj hráči 
Moelleru tolik nadřeli, museli mu to 
vrátit… Pohár navíc přišel o obě uši, 
nad podstavcem byl zlomený a jen 

málo mu chybělo k totálnímu rozpa-

du. Po městě navíc kolovaly fámy, 
že pohár spadl hráčům do Labe a že 
jej museli vytahovat potápěči. Další 
ze zaručených zpráv pak hlásala, že 
český „Stanley Cup“ byl zakopáván 
na jedné sršské zahradě, přičemž 
musel být nejdříve sešlapán tak, aby 
„hrob“ nemusel být moc hluboký… 
Trofej byla každopádně v tak dezo-

látním stavu, že na následné oficiál-
ní oslavy v Duhové Aréně musela 
dorazit pouze jeho kopie… „Původ-

ní trofej se musí zrestaurovat a to se 
za pár dnů stihnout nedá,“ přiznal 
tehdy šéf klubu Zbyněk Kusý a zá-

roveň ujistil, že klub vzniklou škodu 
uhradí. 

PARDUBICE – Než se v sezo-

ně 2004/2005 pardubický hokejo-

vý stroj rozjel, trvalo to šest utká-

ní. V nich získal hvězdami nabitý 
Moeller pouhý jeden bod a to stálo 
na konci září hlavu trenéra Fran-

tiška Výborného. Nejparadoxnější 
na celé situaci bylo ovšem to, že 
poslední hřebíček do pomyslné 
koučovy rakve, přišel v šestém 
utkání (doma proti Zlínu Pardu-

bice prohrály 1:3), které se však 
hrálo v rámci odloženého úvodní-
ho kola. Jinými slovy – trenér Vý-

borný se tedy od týmu pozdějších 
mistrů odporoučel „již“ po prvním 
kole...

Rarita: Trenér Výborný 
skončil po prvním kole!

                                                              Reprofoto: PARDUBICKÝ DENÍK




