
Ve dnech 2. a 3. května proběhl 

první ročník turnaje MINI Prague 

Cup, což je menší odnož našeho 

již tradičního mezinárodního turna-

je Prague Cup. I na MINI Prague 

Cupu jsme ponechali možnou 

mezinárodní účast a nakonec se 

kromě třech českých týmů – 

Jaguars Praha, New Cavaliers 

Praha a Indians Plzeň – zúčastnil 

i jeden tým německý – Ballbusters 

Würzburg. Zápasy se odehrály ve 

Sportovní hale Radotín. 

Vzhledem k malému počtu účastní-

cích se týmů vznikla jen jedna 

základní skupina, v níž se odehrály 

páteční zápasy systémem každý s 

každým 2x15 minut. Tuto základní 

skupinu vyhrál tým New Cavaliers. 

Jako první ale přišel na řadu zápas 

o celkové třetí místo mezi Indians 

a Ballbusters. Po těsném výsledku 

4:3 pro Indians v základní skupině 

se očekával další napínavý a vyrov-

naný zápas, který opravdu přišel a 

dopadl úplně stejně – 4:3 pro 

Indians, kteří tak obsadili třetí 

místo. 

Naopak nikdo možná neočekával 

tak napínavé finále, když nás Cava-

liers v základní skupině porazili 8:3 

a chyběl nám Denis. Všechny tak 

překvapil napínavý zápas, ve kte-

rém se skóre měnilo každou chvíli 

a o vítězi nebylo rozhodnuto až do 

konce. Nakonec celkové vítězství 

uhájili Cavaliers po těsné výhře nad 

Jaguars 7:6. BBR 

Náš tým obsadil druhé místo po 

vysoké výhře nad týmem Indians, 

remízou s týmem Ballbusters a 

prohře právě s týmem New Cava-

liers. Opět nás potkaly technické 

problémy. 

Nicméně technické problémy byly 

zanedbatelné vzhledem k úrazu 

našeho hráče Denise Golla, ke 

kterému došlo v sobotním zápase 

play-off proti Indians, kteří skon-

čili v základní skupině třetí. Pro 

Denise turnaj skončil a stejně tak 

přišel o turnaj v Zürichu. Zápas s 

Indians jsme nakonec přesto 

vyhráli 9:4 a čekalo nás utkání o 

celkové první místo s New Cava-

liers, kteří ve svém play-off zápa-

se hladce porazili Ballbusters. 

MINI PRAGUE CUP 

ROZHOVOR S HRÁČEM JAGUARS JANEM  HAŠLAREM # 12 

Zaujalo tě Electric Wheelchair 

Hockey hned nebo až později? 

EWH mě v dřívějších dobách 

nikterak nebralo. Ale potom jsem 

dostal nabídku a možnost vyzkou-

šet si to. A pak jsem změnil ná-

zor. Nyní obdivuji každého hráče a 

oceňuji každou radu, co dostanu. 

Ono jen sledovat a pak sám hrát 

je úplně něco jiného. Takže jsem 

velmi rád, že jsem dostal tu mož-

nost. 

Co přesně tě na tom baví? 

Baví mě být součástí něčeho. A ne 

jen sedět doma a nic nedělat. Je 

to i možnost získat nové zkušenos-

ti a možná i nějaké to oceněni ;-). 

Je to prostě příjemné rozptýlení 

všedního života. 

Co na to říká tvé okolí (přátelé, 

známí a rodina)? 

Když jsem se doma zmínil, že 

mám možnost hrát EWH tak mi 

naši říkali, ať to zkusím. Že po-

znám nové lidi a že nebudu jen 

vázán na naše okolí. Proto jsem 

ani chvíli nepřemýšlel a šel jsem 

do toho. Co se týče podpory přá-

tel, tak i jim se to zamlouvalo. Asi 

bych měl zmínit hlavně Jirku, ten 

mi pomohl s úpravou vozíku na 

míru, a tak bych mu tu tím chtěl 

moc poděkovat. 
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SLOVO REDAKCE 

Letní sezóna a letní číslo revue jsou 

zde! Tým čeká již jen poslední páteč-

ní trénink a poté za tři týdny  letní 

soustředění v Nové Roli, které již 

neodmyslitelně patří k Jaguárům. 

Takže všichni svorně doufáme v to 

nejlepší možné počasí a spoustu sil 

do náročných dvoufázových tréninků. 

A co vás čeká na stránkách bulletinu? 

… Jak se dařilo nováčkům na tur-

najích? Co čeká jaguáry v nadcházejí-

cím období? A jak se hraje EWH ve 

Švýcarsku? To vše a mnohem více si 

můžete přečíst právě zde. IF 



Ve dnech 6. - 9. června se Jaguáři 

účastnili již osmého ročníku meziná-

rodního turnaje v Zurichu. Byl to pro 

náš tým jediný letošní výjezd za 

hranice. Tohoto turnaje, který pořádá 

tým Iron Cats, jsme se zúčastnili po 

druhé a stejně jako před dvěma lety 

byla konkurence velice silná. 

Cesta byla dlouhá a díky úmornému 

vedru i dost vyčerpávající. Byli jsme 

nervózní, jak uspějeme bez zraněného 

Denise. Po prvé s námi jeli i nováčci 

v týmu Petra a Honza. Ale byli jsme 

rozhodnutí předvést maximum. 

V sobotu už jsme se přesunuli do 

obrovské sportovní haly, kde nás 

čekaly zápasy ve skupině A. V naší 

skupině byly ještě týmy Torpedo 

Ladenburg, GP Bulls Eindhoven, Mu-

nich Animals a Iron Cats II. Ve skupi-

ně B se utkaly týmy Scorpions Varese, 

Thunder Roma, De Pont Rotterdam, 

Iron Cats I a Whirldrivers Lausanne. 

Náš první soupeř byl hned jeden z 

největších favoritů – tým GP Bulls 

Eindhoven. Snažili jsme se držet obra-

nu a nepustit soupeře k naší bráně, 

ale moc se nám to nedařilo. Ve druhé 

půlce už jsme hru zpřesnili a soupeř 

už nám nedal tolik gólů, ale přesto 

vyhrál 10:1. 

Druhý zápas proti Munich Animals pro 

nás vypadal mnohem lépe. I přes 

deset střel na bránu se soupeři poda-

řilo Petru při její premiéře překonat v 

první půlce jen jednou. Standa se 

trefil také jednou. Jenže druhou půlku 

už jsme nevydrželi. Projevila se i 

únava a ztráta koncentrace kvůli 

absenci jakéhokoliv střídání. Nakonec 

jsme prohráli 3:1. 

Třetí skupinový soupeř byl Iron Cats 

II. Hned na začátku první půlky dal 

Standa dva góly, jenže vedení jsme 

dlouho neudrželi. Hra se přelévala a 

soupeř nakonec vyhrál těsně 6:5. 

Poslední utkání dne jsme sehráli s 

týmem Torpedo Ladenburg. Hru proti 

silnému soupeři jsme neudrželi a pro-

hráli 1:13. Tento zápas byl jak posled-

ní náš zápas, tak poslední zápas první-

ho dne.  

V neděli nás čekal zápas s pátým ze 

skupiny B, což byli Whirldrivers 

Lausanne, o celkové předposlední 

místo. I přes velký boj soupeř nakonec 

vyhrál 9:5 a my tak obsadili celkové 

desáté místo. 

8. mezinárodní turnaj v Zurichu vyhrál 

tým De pont Rotterdam. 

Co nám udělalo velkou radost, že 

rozhodčí, který jel s námi – Tadeáš 

Provazník – byl týmy zvolen nejlepším 

rozhodčím turnaje. BBR 

JAGUÁŘI V ZURICHU 

Jaké byly tvoje začátky v EWH? 

Moje začátky byly docela pohodové, protože 

jsem začínal v příjemném a chápajícím klubu. 

Dobrý bylo to, že jsem začínal stejně s Deni-

sem a hodně jsme se o EWH bavili. 

I když tak přemýšlím, tak můj 2. začátek byl 

před necelým rokem, když jsem přešel z 

hokejky na téčko. Psychicky to bylo velmi 

těžké, ne kvůli tomu, že nedám gól atd., ale 

spíš jsem měl strach, že to mé okolí bude 

brát jako zklamání či neúspěch. Později jsem 

si řekl, že jde jen o mě a na ostatní kašlu. 

Co pro tebe znamená trénink? 

Tak trénink je pro mě doba, při které se 

snažím pracovat sám na sobě a zdokonalovat 

se. Zlepšit svou souhru s kolektivem a ukázat 

trenérovi své kvality. 

Jaký je to pocit vyjet na mezinárodní turnaj 

do zahraničí? 

Pocit je to moc hezký, hráč nasbírá nové 

zkušeností a jde i o tu společnost lidí. Jen mi 

vadí dlouhé cesty a vedra, ale to se kvůli těm 

sportovním zážitkům skousne. 

Jaký je tvůj nejlepší zážitek s týmem? 

Můj nejlepší zážitek je sezóna 2011 a 1. titul 

mistra České republiky. To bylo tak, že jsme 

I. Kolo prohráli a pak jsme zamakali a vyhráli 

zbylá tři kola a tím jsme se stali mistři ;) 

ANKETA - HRÁČI 

„Zlepšit svou 
souhru s 

kolektivem a 
ukázat trenérovi 

své kvality.“ 
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Foto z 8. mezinárodního turnaje EWH v Zurichu 
Sportovní hala Hardau 

Dnes zpovídáme hráče s číslem 91 
Pavla Štolbu 



Historicky první zápasy si náš klub 

užil v průběhu roku 2004, přesněji v 

dubnu ve Dvoře Králové nad Labem, v 

říjnu v Praze a v listopadu v Pardubi-

cích. Přesně půl roku si tedy hráči 

museli počkat na prožitek z opravdo-

vého utkání, kdy měli k dispozici 

pouze tréninky. Soupeřem pražským 

hráčům byl vždy tým z SK Akáda 

Janské Lázně. 

Tato přátelská střetnutí se nesla v 

duchu sportovního nasazení a chuti si 

konečně zahrát. A výsledky jednotli-

vých utkání byly ve výsledku velmi 

vyrovnané, neboť jednou vyhrála Praha, 

podruhé Janské Lázně. 

Prvotní setkání ve Dvoře se muselo 

obejít bez speciálních T-stick hokejek, 

které byly zhotoveny až těsně před 

následným turnajem v Praze. Druhý 

turnaj byl především exhibicí, která 

měla přispět k propagaci nového sportu. 

Během ní se odehrála hned čtyři utkání 

za účasti starosty MČ Prahy 13 pana 

Vodrážky, místní TV 13 a dalších pozva-

ných osob. 

Třetí listopadová akce se rozdělila do 

dvou dnů, kdy v sobotu se jednalo opět 

o exhibici přímo v Pardubicích ve spolu-

práci s občanským sdružením Prosaz. A 

druhý den v neděli se nedaleko Pardu-

bic uskutečnil první reprezentační tré-

nink, který měl za úkol vybrat možné 

kandidáty do národního týmu, který se 

měl sestavit na blížící se ME 2005 v 

Itálii. O přípravách a a samotném ME 

2005 se dočtete v následujícím čísle. IF 

vat mám neustále co. Jak poziční 

hru, tak ovládaní vozíku a orientaci 

na hřišti, ale i práci s míčkem. Mám 

před sebou ještě hodně práce. 

Jak vidíš svou budoucnost v EWH? 

U EWH bych rád zůstal, co nejdéle to 

půjde. I když člověk nikdy neví, co 

bude, že? 

Kde už jsi všude s týmem byl, jaké 

jsi tam získal zkušenosti, a kam se 

chystáte? 

Měl jsem možnost zúčastnit se několi-

Jaké akce tě s týmem nejvíce baví? 

Asi úplně všechny. Ať jsou to jen 

tréninky nebo samotné turnaje, tak 

každá akce je něčím nezapomenutel-

ná. 

Co považuješ za svůj největší úspěch? 

Můj největší úspěch? To bude asi to, 

že se mi povedlo zapadnout do týmu. 

Pak tak trochu možnost být v základ-

ní sestavě na turnaji v zahraničí. 

Co bys potřeboval ještě zlepšit?  

Hraji jen krátkou dobu, takže zlepšo-

ka přátelských mini turnajů. Dále 

jsem byl na Mini Prague Cupu. Jako 

nevýznamnější akce, které jsem se 

zúčastnil, byl švýcarský turnaj v 

Zürichu. To byl pro mě opravdu 

velký zážitek! 

Teď se blíží letní soustředění, kde 

budu mít možnost zdokonalit své 

nedostatky a lépe poznat spoluhráče. 

V srpnu by měl být v Praze další 

turnaj. 

ROK PO ROCE - ZALOŽENÍ KLUBU - ROK 2004 

ROZHOVOR S HRÁČEM - POKRAČOVÁNÍ 
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Jan Hašlar při 
druhém přátelském turnaji 

„Každá 
akce je 
něčím 

nezapome-
nutelná.“ 

PŘÁTELSKÉ TURNAJE 

Jak jsme již psali v minulém čísle 

zpravodaje Jaguars se v letošním roce 

neúčastní České EWH ligy, a tak bylo 

nutné náš florbalový rok vyplnit 

jinými aktivitami. Jednou z nich jsou 

již zmiňovaná přátelská utkání. Zatím 

proběhla tři – v únoru, březnu a 

dubnu. Našich malých mini turnajů 

se vždy účastnily tři týmy – tým 

Jaguars, New Cavaliers a Indians a 

zápasy 2x15 minut systémem každý 

s každým se konali ve Sportovní hale 

Hagibor TJ Bohemians. 

I když se jedná o přátelská utkání, 

rozhodli jsme se je brát vážně a se 

vším všudy. Polovičatá hra by nás 

stejně nebavila. Každému zápasu tak 

byl přítomný kvalifikovaný rozhodčí, 

nemohla chybět časomíra a „statistici“, 

tedy pomocníci, kteří počítali střely na 

bránu, abychom měli kompletní zápisy 

z utkání a mohli tak vypracovat statis-

tiky, které jsou pro nás důležité. Sta-

tistiky ukazují jak osobnostní vývoj 

hráč,e tak celého týmu a jsou nedílnou 

součástí sportu. 

A jak se nám zatím dařilo? Na prvním 

přátelském turnaji nás New Cavaliers 

porazili těsně 4:3 po otočení skóre z 

3:1 pro nás. Po výhře nad Indians 7:1 

jsme skončili druzí. Pro našeho nového 

hráče Jana Hašlara to byl vůbec první 

zápas. Na druhém přátelském turnaji se 

nám moc nedařilo. Indians jsme porazi-

li těsně 3:2 a v zápase s New Cavaliers 

si Denis zhoršil zranění ruky – nako-

nec z toho byla zlomená zápěstní 

kůstka a sádra. Po první polovině jsme 

sice vedli 1:0, ale druhou půlku utkání 

jsme nezvládli a nakonec prohráli 6:2. 

Třetí přátelské utkání připomínalo to 

první – první půlku jsme porazili 

Cavaliers 3:1, ale v druhé zápas otočili 

a vyhráli 4:3. Po porážce Indians 5:2 

jsme opět skončili druzí. Nicméně jsme 

obstáli bez zraněného Denise s rychle 

se zlepšujícím Janem Hašlarem. Těšíme 

se na další utkání. BBR 



Občanské sdružení EWSC Praha vzniklo na podzim roku 2003 s vizí 

umožnit i těžce tělesně handicapovaným lidem zapojit se do sportovního 

dění v podobě kolektivní hry Electric Wheelchair Hockey, v Česku nazý-

vanou také florbal na elektrických vozících. 

Veškeré činnosti sportovního klubu jsou věnovány právě EWH. Především 

v podobě zajištění pravidelných tréninků, sportovního materiálu, účasti 

na soustředěních, v české lize a na mezinárodních turnajích. Samozřej-

mostí je taktéž zabezpečení potřebné osobní asistence hráčům při všech 

těchto sportovních aktivitách. 

TRÉNINKY 

Ve školním roce trénujeme 2x 

týdně. První trénink probíhá ve 

středu od 18:45 do 19:45 hod v 

tělocvičně Na Topolce, Jedličkův 

ústav. Druhý trénink každý pátek 

od 18:30 do 20:00 hod v FZŠ 

Brdičkova. 

LIGA 

Česká ligová soutěž existuje od 

roku 2008. Jaguars se stali Mistry 

ČR v EWH v letech 2011 a 2012. 

MEZINÁRODNÍ TURNAJE 

Každoročně se účastníme meziná-

rodních turnajů v zahraničí a 

také sami pořádáme Prague Cup. 

REPREZENTACE 

V české reprezentaci, která se 

zúčastnila již dvou Mistrovství 

Evropy, měl náš klub zastoupení 

vždy čtyř hráčů. V roce 2013 byl 

tým Jaguars nominován jako 

reprezentační tým na Turnaj 4 

národů ve Švýcarsku. 

Jaroslava Foglara 6 

155 00 Praha 13 

Telefon: 608 135 272 

E-mail: info@ewsport.org 

Web: www.ewsport.org 

E W S C  P R A H A  

IČ: 26642476 

GE Money Bank 181511669/0600 
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JAGUÁŘI NA TURNAJ I V PRAZE  

Na samém začátku srpna, o víkendu 

1. a 2.,  se Jaguáři zúčastní turnaje 

„Welcome in Prague“, který pořádá 

pražský tým New Cavaliers. Je to již 

pátý ročník tohoto pražského turnaje, 

který každý rok nese jiný podtitul. 

Pro náš tým to bude druhá účast. 

Letošního ročníku se zúčastní šest 

týmů – tři týmy ze zahraničí 

(Trouble Makers ze Slovinska, Hurri-

canes Bochum a Black Knights Dre-

iech z Německa) – doplní tři české 

týmy – kromě organizátorů New 

Cavaliers a našeho týmu Jaguars to 

bude ještě tým Indians Plzeň. Menší 

počet týmů předznamenává komornější 

pojetí turnaje, který bude moc být 

odehrán v jedné základní skupině, což 

je pro týmy velmi atraktivní, jelikož 

budou mít možnost zahrát si se všemi 

týmy. Velmi lákavé je i prostředí závě-

rečné večeře, která se bude konat v 

Letenském zámečku. 

Pro náš tým to bude letos třetí a 

zároveň poslední mezinárodní turnaj. 

Zajímavostí je, že dva letošní meziná-

rodní turnaje tedy odehrajeme v Praze. 

Zurich tak zůstane jediným letošním 

výjezdem do zahraničí. Budeme se 

proto snažit předvést maximum. K 

tomu by nám mělo pomoct i týdenní 

soustředění, kam se chystáme v půlce 

července. Soustředění opět proběhne v 

Nové Roli a bude plné intenzivních 

dvoufázových tréninků. Na našem po-

sledním turnaji bude náš tým opět 

kompletní, protože Denis Goll už bude 

moci po zotavení se ze zranění opět 

nastoupit, z čehož máme velkou radost. 

BBR 



PŘÍLOHA  

Electric Wheelchair Hockey ve Švýcarsku 

 

Ve Švýcarsku existuje EWH již několik let a v současnosti jsou týmy nebo spolky hned 

v několika kantonech (Aargau, Bern, Vaud, Lucern, Solothurn, St. Gallen a Curych). 

EWH se ve Švýcarsku hraje pod záštitou Rollstuhlsport Schweiz, který sdružuje 12 - 15 

týmů s cca 140 aktivními hráči. 

 

Našemu týmu jsou nejlépe známe týmy dva - Iron Cats z Zurichu a Rolling 

Thunder Bern. S oběma družstvy jsme již sehráli několik zápasů na mnoha 

turnajích. Např. Iron Cats nás již dvakrát pozval na svůj mezinárodní turnaj a 

to v roce 2012 a letos. Rolling Thunder naopak byly účastníky našeho 3. 

Prague Cupu. 

 

Domácí soutěž se do nedávna hrála systémem jednodenního turnaje nazvaného Swisscup a její vítěz byl neoficiálním švýcarským 

šampionem. Mimo tohoto „mistrovství Švýcarska“ se ještě odehrávaly menší přátelské turnaje. Ale ligová soutěž jako taková neexisto-

vala. To se změnilo až v roce 2013, kdy byl nastolen nový režim. Od tohoto roku se koná pět samostatných kol v rámci ligové 

soutěže a celkový vítěz ročníku se stává Mistrem Švýcarska. Pravidla se používají čistě mezinárodní bez jakýchkoli úprav. 

 

Švýcarský národní tým existuje od roku 2008 a účastnil se ME 2008 v Belgii, 

kde skončil na posledním, osmém místě (V boji o předposlední místo je tehdy 

porazil výběr České republiky.). Dále se švýcarská reprezentace účastnila MS 

2010 v Itálii, kde se jim podařilo porazit Austrálii a obsadili předposlední, sed-

mé místo. Následovala účast na ME 2012 ve Finsku, kde obsadili opět sedmé, 

předposlední místo po výhře nad Slovinskem. V současnosti se chystají na MS 

2014 do Mnichova. 

 

Další informace: http://www.e-hockey.spv.ch/ 

 

Florbal na elektrických vozících se hraje také v další evropské zemi a tou je tentokrát Švýcarsko. 

Tento stát také jako my nehraje nikterak dlouho, ale podařilo se jim rozšířit EWH již mezi více než 

stovku lidí s postižením, založit národní ligovou soutěž a složit reprezentační tým, který se letos 

bude účastnit již čtvrtého mistrovství v řadě. 


