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 EWSC PRAHA 
 
Spolek EWSC Praha, z. s. vznikl na podzim roku 2003 s vizí umožnit sporto-
vat i lidem s těžším tělesným postižením. K tomuto účelu byl vybrán sport 
tehdy nazývaný jako Electric Wheelchair Hockey, který se v Česku stal zná-
mým jako florbal na elektrických vozících, a jehož název byl v roce 2014 
změněn na Powerchair Hockey. Ať už se použije jakýkoli název, vždy zna-
mená kolektivní sport plný adrenalinu se s pravidly vyhovujícími i zapojení 
právě i lidem s těžším tělesným postižením. 
 

Od dob vzniku spolku se mnoho změnilo, ale florbal na elektrických vozí-
cích je stále základem celého klubu. Tým florbalistů na elektrických vozí-
cích pravidelně trénuje, hraje českou ligovou soutěž a účastní se i pořádá 
mezinárodní klubové turnaje. Mimo to klub pořádá pravidelně benefiční 
rockový festival Kárafest. A především v roce 2014 založil další tým, který 
se věnuje hokeji na jednokolkách, čímž se rozšířil obzor klubu i na sport lidí 
bez hendikepu. 
 

Zásadní události klubu 
 

2003 - vznik spolku 
2005 - účast klubových hráčů na ME ve florbalu na el. vozících v Římě 
2006 - účast týmu vozíčkářů na prvním mezinárodním turnaji v Mnichově 
2007 - příchod současné trenérky týmu Jaguars Praha (Andrea Kuncová) 
2008 - účast klubových hráčů na ME ve florbalu na el. vozících v Belgii 
2009 - pořádání 1. ročníku mezinárodního klubového turnaje Prague Cup 
2010 - tým florbalistů na el. vozících se přejmenoval na Jaguars Praha 
2011 - zisk prvního titulu Mistr ČR ve florbalu na elektrických vozících 
2012 - zisk druhého titulu Mistr ČR ve florbalu na elektrických vozících 
2013 - první semifinále na mezinárodním turnaji (4. místo, 8. Euro-cup) 
2013 - účast týmu Jaguars Praha jako reprezentace ČR na turnaji 4 národů 
(Nottwill, Švýcarsko) 
2014 - první vítězství na mezinárodním turnaji (Prague Powerchair Open) 
2014 - vznik hokejového týmu jednokolkařů Prague Unicycle Hockey Team 
2015 - druhé vítězství na mezinárodním turnaji (Prague Powerchair Open) 



 

JAGUARS PRAHA 
Tým florbalu na elektrických vozících 
 
Tým, který hraje florbal na elektrických vozících pod hlavičkou sportovního 
klubu EWSC Praha, používá označení JAGUARS Praha. Počet hráčů se od 
loňského roku nezměnil – sedmičlenný tým tvoří dvě brankářky, dva hráči 
s T-stick hokejkou a tři hráči s florbalovou hokejkou. Nicméně letního sou-
středění 2015 se účastnila nová hráčka, která by měla náš tým v roce 2016 
posílit. Na pozici trenérky je stále Andrea Kuncová, která je u týmu již od 
roku 2007, kdy při Development Event, školení mezinárodní organizace 
ICEWH ve Zlíně 2007, získala certifikát trenéra EWH. Dalšími členy týmu 
jsou osobní asistenti, kteří hráčům zajišťují asistenci při všech akcích klubu. 
 
Mezi největší úspěchy týmu Jaguars v posledních letech patří 1. místo z 
mezinárodního turnaje Prague Powerchair Open 2014 a jeho následná 
obhajoba v roce 2015, 4. místo na turnaji 8. Euro-Cup 2013 a stejně tak v 
roce 2015 a získání titulu Mistr ČR v EWH v letech 2011 a 2012. V minulos-
ti mimo jiné bylo vybráno několik hráčů do reprezentace ČR na ME v Itálii 
2005, ME v Belgii 2008 a v roce 2013 byl nominován celý tým Jaguars jako 
národní tým pro Turnaj čtyř národů ve Švýcarsku. Většina hráčů týmu Ja-
guars má velký zájem na účasti nově budované reprezentace ČR. 
 
Mimo to se tým Jaguars účastní pravidelně mnoha mezinárodních turnajů 
především v Německu, ale také České republice, Švýcarsku a Nizozemsku. 
Srovnání se zahraničními týmy je možné i na našem mezinárodním klubo-
vém turnaji Prague Cup, který pořádáme od roku 2009. 



 

Přátelské turnaje 
 
Na začátku roku 2015 se konaly dva přátelské turnaje v rámci přípravy na 
novou ligovou sezónu. Přátelských turnajů se kromě týmu Jaguars zúčast-
nily týmy New Cavaliers Praha a SK Indians Plzeň. Oba proběhly ve spor-
tovní hale na Hagiboru v Praze. 
 

První turnaj se konal 22. března a odehrály se tři zápasy. Pro Jaguáry to byl 
první zápas od mezinárodního turnaje v srpnu 2014. Tento mini-turnaj tak 
měl být test, jak na tom tým je a zároveň to bylo zahájení nové sezóny. 
Prvního přátelského turnaje se nezúčastnil hráč základní sestavy Stanislav 
Cimpa. 
 

První zápas proti týmu SK Indians Plzeň byl vyrovnaný a gólově bohatý. 
Skóre otevřeli Indiáni a po vyrovnání z hokejky Denise Golla vydržel neroz-
hodný stav až do poslední minuty první poloviny, kdy se trefil Jan Hašlar. 
Na začátku druhé poloviny se trefil Denis a Indiáni se už jen dotahovali. 
Jaguars vyhráli 7:5. Jako další nás čekalo utkání dvou pražských týmů – 
Jaguars a New Cavaliers. Od počátku rychlý zápas gólově odstartovali New 
Cavaliers a rychle vedli 4:0. Do konce prvního poločasu se však dvakrát 
dokázal prosadit Denis Goll a snížil tak na 2:4. Skóre druhé poloviny ote-
vřeli opět Cavaliers. Až na samém konci zápasu se povedla trefa Janu 
Hašlarovi a konečný stav tak upravil na 8:3 pro New Cavaliers, kteří tak 
vyhráli první přátelský turnaj. 
 

Druhý přátelský turnaj se konal 19. dubna. Tentokrát se tým Jaguars sešel 
v plné sestavě.  
 

První zápas proti týmu Indiánů z Plzně Jaguars odstartovali svižně. Jaguars 
vedli už 6:0, když se Indiánům podařilo poprvé skórovat. Prvních šest gólů 
si mezi sebe rozdělili všichni střelci týmu Jaguars. Do konce prvního polo-
času přidal Honza ještě dvě trefy. Po dalších dvou gólech Standy, třech 
Denise a třech Honzy v druhé půlce jsme vyhráli 16:2. Zápas proti New 
Cavaliers měl být odvetou za minulou porážku. Skóre ale opět otevřel sou-
peř. Po oddychovém čase ovšem přišly dva góly od Standy a jeden od De-
nise. Cavaliers poté snížili, ale po další trefě Standy Jaguars vyhráli první 
půlku 4:2. V druhé polovině se Kavalírům už skórovat nepodařilo a Jaguars 
tak po gólu Honzy a dvou Standy vyhráli 7:2, čímž jsme vyhráli druhý přá-
telský turnaj. 



 

Ligová soutěž 
 
Tým Jaguars se po roční pauze vrátil do České ligové soutěže a v druhé 
polovině roku 2015 proběhla její podzimní část. Ligy se účastní čtyři české 
týmy – Jaguars Praha, New Cavaliers Praha, Red Dragons Praha a SK Indi-
ans Plzeň. Návrat do ligy znamená pro tým Jaguars změnu, ale hlavně 
možnost opět poměřit síly s domácí scénou. 
 

Přípravný turnaj 
 

Jelikož ligová sezóna začínala v roce 2015 netradičně až na podzim, bylo 
nutné první půlku roku nějak vyplnit. Kromě přátelských zápasů se usku-
tečnil i Přípravný ligový turnaj a to 6. a 7. června v Praze na Třebešíně. 
 

Sloužil i k seznámení týmů se změnami, které nová ligová sezóna přinese. 
Turnaje se zúčastnily tři české týmy – Jaguars Praha, New Cavaliers Praha 
a SK Indians Plzeň. Tým Rejnoci Zlín se nezúčastnil, jelikož pozastavil svou 
činnost. V lize ho nahradil tým Red Dragons Praha. 
 

První den ovládl tým Jaguars po výhrách 12:1 nad SK Indians a 6:5 nad 
New Cavaliers. Ani v neděli Jaguars nepolevili a po výhrách 15:1 nad SK 
Indians a 8:4 nad New Cavaliers tak vyhráli celý turnaj. Stanislav Cimpa byl 
nejlepší střelec, Denis Goll byl druhý, Jan Hašlar třetí a Jana Stárková nej-
lepší brankář turnaje. Iva Zemková ovládla statistiky hráčů s T-stick hokej-
kou. 
 

I. kolo České EWH ligy 2015/216 
 

První kolo se odehrálo v Praze v sobotu 17. října 2015 a organizace se ujal 
pražský tým New Cavaliers. Tým Jaguars kolo ovládl po výhrách 15:1 nad 
SK Indians, 5:1 nad New Cavaliers a 17:1 nad Red Dragons. Stanislav Cimpa 
byl suverénně nejlepším střelcem kola, v čemž mu Denis Goll zdatně 
sekundoval. Jana Stárková byla nejlepší brankářkou a Iva Zemková podle 
nového vzorce nejlepší hráčem s T-stick hokejkou. 
 
 



 
 
 

II. kolo České EWH ligy 2015/216 
 

Druhé kolo se pak uskutečnilo v Plzni v sobotu 27. listopadu pod organi-
zační taktovkou týmu SK Indians Plzeň. Na tomto kole skončil tým Jaguars, 
oslaben o hráče základní sestavy Stanislava Cimpu, druhý po výhrách 2:1 
nad SK Indians a 3:2 nad Red Dragons a porážce od New Cavaliers 5:7. In-
dividuální úspěch zaznamenal Pavel Štolba coby nejlepší hráč s T-stick ho-
kejkou kola. 



 

Mezinárodní turnaje 
 
Účast na mezinárodních turnajích je pro tým Jaguars důležitá hlavně kvůli 
porovnání výkonnosti týmu vzhledem k mezinárodní scéně. Toto srovnání 
se zahraničními týmy ukáže pokrok týmu a případné slabiny, ale také je to 
motivace k další práci. V roce 2015 se tým Jaguars Praha zúčastnil třech 
mezinárodních turnajů – dva se konaly v Praze a jeden v Německu. 
 

4. Prague Cup 2015 
 

Již čtvrtý ročník turnaje Prague Cup, který pořádá náš klub EWSC Praha, se 
konal ve dnech 1. a 2. května  v Praze ve Sportovní Hale Radotín. Tento-
krát se ho zúčastnilo sedm týmů – čtyři týmy přijely ze zahraničí (De Pont 
Rotterdam, GP Bulls Eindhoven, Tigers Bolzano a Torpedo Ladenburg) a 
doplnily je tři české týmy (Jaguars Praha, New Cavaliers Praha a Indians 
Plzeň). Zápasy se odehrály v jedné skupině, systémem každý s každým. 
Základní skupinu ovládl dle papírových předpokladů tým De Pont. Tým 
Jaguars obsadil v základní skupině čtvrté místo (porážka od týmu De Pont 
1:10, výhra nad New Cavaliers 5:1, porážka od Torpedo Ladenburg 2:6, 
porážka od GP Bulls 1:10, výhra nad Indians Plzeň 8:2 a výhra nad Tigers 
4:1), což znamenalo postup do semifinále. Semifinálový zápas ale vyhrál 
tým De Pont (14:0) a tým Jaguars tak svedl souboj o třetí místo s týmem 
GP Bulls, který bohužel prohrál 6:3. Na sedmém místě čtvrtého Prague 
Cupu tedy skončili Indians Plzeň, šestí byli Tigers Bolzano, pátí New Cava-
liers Praha. Na čtvrtém místě se umístil tým Jaguars Praha, třetí skončili GP 
Bulls Eindhoven, druzí Torpedo Ladenburg a vyhrál tým De Pont Rotter-
dam. Individuální cenu pro nejlepšího střelce si převzal Kamal Tahtahi z 
vítězného týmu s 36ti góly. Cenu pro nejlepšího brankáře si převzala Olga 
Ulrich z týmu Torpedo Ladenburg s úspěšností 80%. A nejlepším T-stick 
hráčem byla zvolena Cathry Strijbosch z týmu GP Bulls Eindhoven. Nejlep-
ším rozhodčím byl zvolen Alfredo Tossini. 
 

9. Euro-cup 2015  
 

Turnaj Euro-cup se konal ve dnech 18. -19. července v německém 
Güstrow a tým Jaguars se tohoto tradičního turnaje, který pořádal tým 
Nording Bulls již po deváté, zúčastnil už po čtvrté. Na minulém ročníku v 
roce 2013 Jaguars obsadili čtvrté místo. 



 
 
 
Tohoto ročníku turnaje se zúčastnilo sedm týmů – kromě týmu Jaguars 
Praha to byli domácí Nording Bulls Lalendorf I. a II., RSC Rebellz Berlin, 
Rocky Rolling Wheels Berlin, Iron Cats Zurich a Black Knights Dreieich. Zá-
pasy se odehrály v jedné skupině systémem každý s každým. V základní 
skupině skončil tým Jaguars na čtvrtém místě (porážka od Black Knights 
3:8, porážka od Nording Bulls I. 2:5, výhra nad Rebellz Berlín 16:1, výhra 
nad Nording Bulls II. 12:0, porážka od Iron Cats 1:3) a Jaguáry tak opět če-
kalo semifinále. I když tým Jaguars začal semifinálový zápas proti Black 
Knights lépe a hra byla mnohem vyrovnanější, Jaguáři nakonec prohráli 
8:12 a do finále opět nepostoupili. Boj o třetí místo s týmem Iron Cats Ja-
guáři nakonec prohráli 4:9 a na turnaji tak obsadili celkové čtvrté místo. 
Turnaj vyhráli domácí Nording Bulls I. Stanislavu Cimpovi nakonec unikl 
titul nejlepšího střelce o jeden gól – dal jich 43 a Silvio Grubert z Nording 
Bulls 44. Denis Goll obsadil se 14ti góly deváté místo. Jan Hašlar se dvěma 
trefami 17. a Iva Zemková s jednou 18. místo. 
 

Prague Powerchair Open 2015  
 

Prague Powerchair Open se konal 26. a 27. října v Praze. Kromě týmu Ja-
guars se ho zúčastnilo ještě dalších sedm týmů – tři české – pořadatelé 
New Cavaliers Praha, Red Dragons Praha, SK Indians Plzeň – a čtyři zahra-
niční – Magic Torino z Itálie, Ruhr-Rollers z Německa, Trouble Makers ze 
Slovinska a Zeka Rollers ze Švýcarska. Tým Jaguars obhajoval vítězství z 
loňského ročníku. Týmy byly rozděleny do dvou skupin, ve kterých proběh-
ly zápasy základní části. V základní skupině obsadil tým Jaguars třetí místo 
(remíza 2:2 s týmem Magic Torino, výhra 7:6 nad New Cavaliers, prohra 
1:2 s Trouble Makers). Sobotní zápas play-off s drudým týmem ze skupiny 
B, což byl tým SK Indians Plzeň, Jaguars vyhráli 7:2. Semifinále sehráli Jagu-
ars s týmem Trouble Makers  a tentokrát slavila změna taktiky úspěchy a 
Jaguars vyhráli 6:3. Finále kopírovalo minulý ročník – Jaguars proti New 
Cavaliers a i přes velký tlak to i tentokrát Jaguars zvládli a vyhráli 7:5. Tím 
tým obhájil nečekaný triumf z roku 2014. A dalším úspěchem je individuál-
ní cena pro Nejlepšího hráče, kterou získal Stanislav Cimpa. 



 

Tréninky a soustředění 
 

Pravidelné tréninky 
 

Ve školním roce každý pátek od 18:30 do 20:00 hod v FZŠ Brdičkova, Br-
dičkova 1878, Praha 5 - Stodůlky. 
 

Spojení: metro B – stanice Lužiny (bezbariérový přístup – výtah); nízkopod-
lažní autobus – stanice Amforová 142, 174, 179, 230, 249, 255, 352; stani-
ce Píškova – 142, 174, 184 
 

Tréninky jsou vedeny hlavní trenérkou Andreou Kolátkovou Kuncovou. 
Hlavní trenérka má certifikát ICEWH (Development Event 2007) a sedmile-
tou zkušenost s trénováním. 
 

Soustředění 
 

Sportovní soustředění proběhlo po páté v řadě v Nové Roli. Ubytování 
v areálu kempu a tréninky v blízké sportovní hale 2x denně po dvou hodi-
nách. Tréninkové jednotky sestavila hlavní trenérka týmu Andrea Kolátko-
vá Kuncová, která taktéž byla přítomna po celou dobu soustředění. Jed-
notlivá cvičení byla sestavena tak, aby si hráči během intenzivních tréninků 
procvičili vše od základních dovedností až po nové herní taktiky. Týdenní 
letní soustředění vždy znamená pro tým jedinečnou příležitost 
k rychlému posunutí v celkovém herním projevu. 



 

Ostatní akce 
 

Exhibiční zápas EWH na Czech Open 2015 
 

Dne 17. srpna 2015 proběhly dva exhibiční zápasy EWH v rámci finále 
Czech Open 2015. Czech Open je jeden z největších florbalových turnajů – 
účastní se ho tradičně přes dvě stě týmů z celého světa, kteří soupeří ve 
dvacítce pražských hal o titul v několika kategoriích. Tým Jaguars sehrál 
dvě tří minutová utkání za přítomnosti EWH rozhodčích proti týmu New 
Cavaliers ve třetinách finále zápasu té nejvyšší skupiny – Muži Elite – v ha-
le na Podvinném mlýně. Akci zorganizovala Česká federace EWH ve spolu-
práci s pořadateli turnaje. 
 

Kárafest 
 

V sobotu 21. listopadu 2015 se konal již šestý ročník benefičního festivalu 
Kárafest, který pořádá klub EWSC Praha na podporu svého týmu Jaguars. 
Akce se již podruhé uskutečnila v bezbariérových prostorách restaurace 
MAXIMUM v Třeboradicích, která své prostory poskytuje zdarma a je tak 
partnerem akce. Letos se partnerem akce stala i Městská část Čakovice. 
Tento rok na akci zahrálo bez nároku na honorář pět kapel – svou účast z 
loňska zopakovaly kapely Apnoe, Doktor Triceratops a Generační problém 
a přidaly se dvě nové kapely – Blek Defekt a Anxiety. Vše opět v rockovém 
stylu a rytmu. 



 

PRAGUE UNICYCLE 
HOCKEY TEAM 
Tým hokeje na jednokolkách 
 
Unicycle Hockey je v České republice stále poměrně neznámý a nerozšíře-
ný sport. Kromě týmu Prague Unicyle Hockey Team (PUHT) existuje jen v 
roce 2015 vzniklý tým Uners Litoměřice. Proto se PUHT v roce v 2014 při-
hlásil do německé ligové soutěže, kde hrál i v roce 2015. V Německu je 
tento sport více rozšířerný. Německá ligová soutěž („Deutsche Einrad-
hockeyliga“) má přes 50 týmů různé úrovně a během sezóny se uskuteční 
přes 40 turnajů, na které se týmy hlásí dle své úrovně. 
 

Ligová soutěž 
 
Už 20. ledna se pražský tým účastnil přípravného turnaje na ligu v Drážďa-
nech. Tohoto turnaje se účastnily i neligové týmy, které byly slabší, takže 
to byla dobrá příležitost pro sehrání týmu v novém roce. A pražskému tý-
mu se tento turnaj podařilo vyhrát.  
 

V roce 2015 se tým PUHT zúčastnil čtyřech turnajů. Z toho dvou v Drážďa-
nech, což je vzhledem k příznivé vzdálenosti nejčastější destinace, a jedno-
ho v Lipsku a německém městě  Augustdorf.  První ligové kolo roku 2015 
se uskutečnilo 1. března v Drážďanech. Kola se zúčastnilo sedm týmů a 
tým Prague Unicycle Hockey Team obsadil třetí místo. Druhé kolo se usku-
tečnilo 31. května v Lipsku a byl to vůbec první turnaj Unicycle Hockey, 
který se na půdě tohoto města konal. Součástí programu byla i krasojízda. 
Tentokrát se zúčastnilo osm týmů. Třetí ligový turnaj se konal v německém 
městě Augustdorf. Pro tým z Prahy to byl nejvzdálenější turnaj roku 2015. 
A také turnaj, na kterém se jim nepodařilo vyhrát ani jeden zápas. Soupeři 
byli tentokráte neznámí a silní, ale zase přinesli nové cenné zkušenosti. 
Poslední ligový turnaj roku 2015, kterého se tým z Prahy zúčastnil, se 
uskutečnil 26. září opět v Drážďanech. Turnaje se zúčastnilo osm týmů. 
PUHT se podařila vyhrát základní skupina a nakonec obsadili konečné třetí 
místo. 



 

Mezinárodní turnaje 
 
Kromě ligových turnajů se Prague Unicycle Hockey Team zúčastnil i turna-
jů neligových. Kromě již zmíněného přípravného tuzrnaje v lednu v Dráž-
ďanech to byl i turnaj Steyrer Einradhockeyturnier v rakouském městě 
Steyer. Turnaje se zúčastnilo hned 12 týmů a konkurence byla silná. Tým 
PUHT uhrál čtvrté místo. 
 

Tréninky a soustředění 
 

Pravidelné tréninky 
Ve školním roce každé pondělí od 19:00 do 20:00 hod ve sportovní hale TJ 
Tatran Střešovice, Sibeliova 368/51, Praha 6 - Střešovice. 
 
Pravidelné tréninky jsou zaměřeny především na začátečníky a postupné 
sehrávání jednotlivých hráčů. 
 
 

Ostatní akce 
 
Aby se nový sport Unicycle Hockey rozšířil, je stále třeba jeho prezentace 
pro širší veřejnost a k tomu jsou nejlepší exhibice na festivalech a dalších 
akcích. Již tradičně se jednokolkaři předvedli v září v Praze na Ladronkafes-
tu. Také se představili na akci TRYONE-WEEKEND v dubnu a v říjnu v Brně. 
Je to akce, kterou pořádá spolek TRYONE, který se věnuje šíření jednoko-
lek mezi lidi organizováním pravidelných tréninků v Brně. 



 

HOSPODAŘENÍ 
 

Výnosy 
 

 Dary - 135 000,- Kč 

 MHMP - 110 000,- Kč 

 Startovné Prague Cup - 269 875,25,- Kč 

 Prodej trik a placek - 2 100,- Kč 

 Členské příspěvky - 53 000,- Kč 

 Příspěvky hráčů na akce - 26 100,- Kč 

 Příspěvky na zaměstnávání OZP - 84 273,- Kč 

 Ostatní - 2 979,25 Kč 
 

CELKEM 683 327,50 Kč 

 

Náklady 
 

 Materiál - 15 213,70 Kč 

 Služby - 336 719,40 Kč 

 Pojištění - 12 052,- Kč 

 Mzdové náklady - 96 764,- Kč 

 Ostatní - 47 431.98Kč 
 

CELKEM 508 181,08 Kč 



 

Výhled na příští rok 
 

Ligová soutěž 
Česká PH liga 2015/2016 bude pokračovat jarní částí v příštím roce, 

kdy nás čeká 3. a 4.  kolo a především závěrečné play-off kolo, kde se 

rozhodne o titulu Mistra ČR ve florbalu na elektrických vozících. 

 

Mezinárodní turnaje 
V roce 2016  máme v plánu se zúčastnit 7. Prague Powerchair open, 

který pořádá druhý pražský tým. Další turnaje se budou zvažovat podle 

aktuálních možností. 

 

Soustředění 
Na letní týdenní sportovní soustředění se opět chystáme do Nové Role, 

kde máme výjimečně dobré podmínky. Ať již samotné ubytování s pl-

ným zázemím nebo prostornou sportovní halu. 

 

 

Za EWSC Praha 

 

Mgr. Iva Zemková - předsedkyně 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONTAKT 
 

Sídlo: Jaroslava Foglara 1332/6, 155 00 Praha 5 - Stodůlky 
 

IČ: 26642476 
 

E-mail: info@ewsport.org 
 

Web: www.ewsport.org, www.jaguars.cz, praguecup.jaguars.cz, 
 www.karafest.cz, www.unicycle-hockey.cz 
 

Banka:  2100639660/2010, Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1 
 2000639671/2010, Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1  
 

Spolkový rejstřík vedený Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 14110 


