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Jakub Vorá ček má Kluka Puka  
a vzkazuje „Nenechte se vy řadit ze hry“ 
 
 
Jakub Vorá ček, úto čník Philadelphia Flyers, letošní vít ěz Zlaté hokejky a kapitán 
českého týmu na MS 2015, p řilet ěl před startem sezóny NHL do Prahy, aby p ředstavil 
Nadaci Jakuba Vorá čka, kterou založil spole čně se svojí sestrou Petrou Klausovou.  Do 
Fora Karlín je p řišli podpo řit p řátelé nadace – trojnásobný olympijský vít ěz Jan Železný, 
herec Ivan Trojan a režisér Jakub Kohák. Nechyb ěli odborní garanti profesorka Eva 
Havrdová a profesor Pavel Kolá ř.  
Společně s moderátorem Liborem Bou čkem také slavnostn ě pok řtili Kluka Puka. 
 
Cílem Nadace Jakuba Voráčka je zlepšit situaci pacientů s roztroušenou sklerózou 
mozkomíšní (RS). Tu Jakubově sestře Petře diagnostikovali před dvěma lety.  Nadace bude 
směřovat svoji podporu především do těchto oblastí: 

I. podpora výzkumu a rozvoje registru pacientů s roztroušenou sklerózou 
II. podpora činnosti a rozvoje RS center v České republice 
III. podpora individuálních pacientů s roztroušenou sklerózou v tíživé situaci 

 
 První příspěvky nadace přidělí na jaře 2016. 
 
„Díky nemoci jsem poznala zblízka podmínky a zázemí, které mají lékaři a pacienti. Chybí 
peníze pro rozvoj registru pacientů, který je pro výzkum vzniku nemoci zásadní. Ne všichni 
pacienti mají dostupná kvalitní centra s fyzioterapií, psychoterapií, kvalitní léčbou. To vše hraje 
zásadní roli v postupu nemoci, která postihuje lidi v produktivním věku. Ti potom možná často 
zbytečně skončí v invalidním důchodu. Pro život mnoha rodin je to velký zásah.  
Založením nadace mi ta nemoc najednou dává smysl, přináší mi i něco pozitivního, těším se 
na práci pro lidi, kteří prožívají to co já,“ říká Petra Klausová. 
 
Jakub vidí založení vlastní nadace jako logické vyústění svých charitativních aktivit:  „Myslím si, 
že když máte tu možnost v životě něco společnosti vrátit, máte to udělat. V prostředí 
vrcholového sportu ve Státech je to navíc běžné, je to součást kultury, ve které žiju.  Rád bych 
část svých aktivit a zkušeností přenesl do Čech. Větší část práce v nadaci bude na Petře, která 
je tady víc než já a navíc zná osobně problémy pacientů, lékařů a organizací, které se tomu 
věnují. Nadaci jsme se rozhodli dát moje jméno a společně bychom rádi oslovili další osobnosti 
a firmy, aby se k nám přidali a pomohli zlepšit situaci lidí s roztroušenou sklerózou,“ říká a 
dodává: „Navíc ani  teď v tom nejsme s Petrou sami – nadace už má přátele a podporovatele, 
kteří jsou tu dnes s námi, a máme taky Kluka Puka, který mě hravě zastane,“ směje se Jakub. 



 
Profesorka Eva Havrdová, která je společně s profesorem Kolářem odborným garantem 
nadace, její založení vítá: „Věřím, že nejen finanční prostředky, ale každý hlas, který veřejně 
upozorňuje na problémy pacientů s RS, je důležitý. Tato nemoc není zatím vyléčitelná, ale 
včasná diagnóza spolu s včasnou a kvalitní léčbou, jsou naprosto zásadní. Pacienti by to 
neměli vzdávat. Jak říká slogan nadace, neměli by se nechat vyřadit ze hry.“ 
 
Jakuba Vorá čka čeká další sezóna a má velkou motivaci stát se nejle pším hrá čem NHL. 
Za každý bod, který v NHL získá, Jakub daruje na ko nto nadace 1000 $.  
V loňské sezón ě se stal se ziskem 81 bod ů pátým nejlepším hrá čem NHL. Jeho bodové 
zisky v nové sezon ě budeme pe člivě sledovat a po čítat.  
 
Více informací o nadaci: www.nadacejakubavoracka.cz . 
 
 
Pro více informací prosím kontaktujte: 
Tereza Typoltová 
PR & Mkt manažer 
Nadace Jakuba Voráčka 
e-mail: tereza.typoltova@nadacejakubavoracka.cz 
tel.: +420 777 165 975 
 
 
 
Kluk Puk 
Sympaťák, kluk do nepohody, symbol nadace. Jakub je velkou část roku v zámoří, ale Kluk Puk je tu 
neustále připraven zapojit se do pomoci a získávat další prostředky pro podporu pacientů s 
diagnózou RS. Že má místo hlavy puk, mu fakt nevadí. Autorkou jeho vizuální podoby, stejně jako loga 
Nadace Jakuba Voráčka je grafička Anna Václavík Procházková. 
 
Petra Klausová 
Narodila se 8. 3. 1976 v Kladně, žije v Kamenných Žehrovicích. 
Vystudovala Střední odbornou školu v Kladně, obor hutnictví. 
Po střední škole pracovala několik let na letišti v Praze, poté začala podnikat v Kladně. Dnes podniká 
v oboru pronájmu nemovitostí.  
Je podruhé vdaná, manžel Václav Klaus podniká ve stavebnictví. 
Mají dvě děti, Aničku a Adama. 
Koníčky: sledování hokeje, kolo, tenis, cvičení, má ráda zvířata, doma mají kocoura Ozzyho a kočku 
Amálku. 
 
Jakub Vorá ček 
Narodil se 15. 8. 1989 v Kladně, žije ve Philadelphii.  
Na led se poprvé postavil přibližně ve čtyřech letech. 
K prvnímu extraligovému zápasu nastoupil v sezóně 2005/2006 za HC Rabat Kladno. 
V roce 2006 nastoupil do Halifax Mooseheads v Quebec Major Junior Hockey League. 
V roce 2007 podepsal smlouvu s Blue Jackets. 
Svůj první gól v NHL vstřelil ve svém prvním zápasu 10. října 2008. 
V současnosti hraje za klub Philadelphia Flyers v National Hockey League, kde podepsal v červenci 
2015 nový kontrakt na osm let. 
Českou republiku reprezentuje od juniorských let, pomohl českému týmu získat zlatou medaili na 
mistrovství světa 2010, v roce 2015 byl jmenován kapitánem českého týmu pro Mistrovství světa 
v Praze. 
V roce 2015 zvítězil v anketě Zlatá hokejka. 
Je svobodný, žije s přítelkyní Nicole Warnecke. 
Koníčky: Dobré jídlo je asi jeho největší vášeň. Nevaří, ale opravdu rád si zajde na kvalitní jídlo.  
 
 
 


