
Ve dnech 1. a 2. srpna se tým 

Jaguars účastnil mezinárodního 

turnaje Prague Powerchair Hockey 

open 2014 organizovaný týmem 

New Cavaliers Praha. Na turnaji si 

zahrálo celkem šest týmů - tři 

domácí (EWSC Jaguars Praha, New 

Cavaliers Praha a Indians Plzeň) a 

tři zahraniční (Black Knights Dreie-

ich a Hurricanes Bochum z Němec-

ka a Trouble Makers ze Slovinska) 

– a to pouze v jedné skupině, což 

je hráči vždy vítaný systém hry, 

protože si zahrají se všemi a hra 

je tak pestrá. Doufali jsme, že náš 

tým nabitý energii po předcházejí-

cím soustředění uspěje. 

A hned první soupeř byl výzva, 

protože Black Knights se nám 

kterému se v průběhu hry rozbil 

vozík, jsme vyhráli 7:3. A vyhráli 

jsme i následující zápas proti Indians 

výsledkem 7:2. 

Naším posledním soupeřem v základ-

ní skupině byli Trouble Makers, tým, 

se kterým jsme již sehráli několik 

vypjatých a těsných zápasů, ale 

nikdy jsme nedokázali vyhrát. Zápas 

pro nás začal dobře. Možná i proto, 

že hlavní střelec Slovinců nenastoupil 

na hřiště a hru pozoroval ze střídač-

ky, zatímco si pravděpodobně dobíjel 

vozík. Když jsme vedli už 3:0, rozho-

dl se do hry zapojit, ale vývoj utká-

ní už v druhé půlce nedokázal oto-

čit. Vyhráli jsme 4:2. 
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nikdy dříve nepodařilo porazit, i 

přes pár vyrovnaných zápasů. A 

to se nám nepodařilo ani tento-

krát. Doplatili jsme na náš poma-

lý start a prohráli 4:3. V druhém 

zápase nás čekal náš největší 

český soupeř – New Cavaliers, 

kterého se nám také delší dobu 

nepodařilo porazit. Naštěstí už 

jsme byli rozehřátí a dotáhli 

zápas do remízy 2:2. 

Po krátké pauze přišel další 

zahraniční soupeř – Hurricanes. 

Tento tým vždy znamená překva-

pení, protože pokaždé přijede v 

jiném složení. Tentokrát to složení 

ale nebylo moc silné a sehrané, 

čehož náš rozjetý a sehraný tým 

využil. I přes vypadnutí Pavla, 

JAGUÁŘI ZVÍTĚZ IL I NA MEZINÁRODNÍM TURNAJ I V PRAZE 

ROZHOVOR S OLDŘICHEM KOUŘIMSKÝM 

Jak si poznal tým Jaguars? 

Jak tomu už bývá, vždy člověk 

člověka a další lidi pozná díky 

někomu. U mě to bylo přes kama-

ráda Matěje a velmi brzy přes 

jeho partnerku Ivku. 

Co si s Jaguáry už všechno zažil? 

Je toho už požehnaně :-) Musím 

však říct, že jsou to v maximální 

míře samé pozitivní a krásné věci. 

Ty ošklivé se dějí okolo Jaguárů a 

opět se týkají lidské závisti, touze 

po moci a v neposlední řadě také 

faktu, že úspěchy se neodpouštějí. 

O to víc je mi s Jaguáry dobře a 

fandím jim. Ať se děje cokoliv, 

vždy je legrace a úplně šílený, 

někdy až černý humor. Po počá-

tečních „elektrošocích“ mám dnes 

již představu o florbalu a přiznám 

se, že jen představu, neboť jsem 

jinak sportovní antitalent. 

Jaké pro tebe je být s Jaguáry na 

mezinárodním turnaji? 

To patří právě mezi mé tak zvané 

elektrošoky. Přiznám se, že stále 

více a více obdivuji všechny hráče, 

kteří i přes své mnohdy velké 

handicapy nechytají lelky a aktivně 

se věnují sportu a společenskému 

životu okolo. V zahraničí je vidět 

onen velký náskok, který západ 

stále má. Nejen ve vybavení hráčů, 

ale také ve větší otevřenosti. Vidět 

hráče s kyslíkovými přístroji v 

aktivním boji o medaile mě zkrát-

ka poněkud dostalo.  
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SLOVO REDAKCE 

Podzimní číslo bulletinu přináší opět 

zajímavé články a informace o dění v 

klubu Jaguars i ve světe EWH. Nejdů-

ležitější zprávou ovšem je, že Jagu-

árům se podařilo vyhrát první mezi-

národní turnaj ve své historii a jsou 

na to patřičně hrdí :) 

Jak se krmí Jaguáři na soustředění se 

dozvíte v rozhovoru s dvorním kucha-

řem Oldou. Další díl seriálu vám 

prozradí, co se odehrávalo v klubu v 

roce 2005. A v neposladní řadě se 

dočtete o MS EWH, které proběhlo na 

začátku srpna v Mnichově. 

Přeji pěkné čtení! IF 



Jako každý rok, tak i letos se konalo 

letní soustředění týmu Jaguars. Ve 

dnech 16. - 24. 7. jsme opět trénova-

li a bavili se v Nové Roli u Karlových 

Varů. Už po páté jsme se vrátili na 

místo, které je pro naše soustředění 

naprosto ideální – kromě bezbariéro-

vého kempu vedle přírodního vždy 

čitého koupaliště je to hlavně přítom-

nost velké sportovní haly jen pár 

metrů od chatiček. Naše soustředění 

neznamená jen dvoufázové tréninky 2 

x 2 hodiny každý den, ale i plavání v 

rybníku, když tomu přeje počasí a 

jiné aktivity, jako byl třeba výlet do 

Karlových Varů, které pomáhají náš 

tým stmelit. Je to ideální příležitost 

pro zapojení nových hráčů do týmu. I 

letos se nám podařilo udržet trend 

uplynulých ročníků, když s námi i 

tentokráte přijeli dva nováčci – Petra 

Černá a Jan Hašlar. Jsme rádi, že oba 

zapadli do týmu a zároveň doufáme, 

že tým Jaguars vydrží alespoň do 

příštího roku beze změny – alespoň 

co se týče odchodů z týmu. 

Letos počasí opět vyšlo – bylo horko 

– což bylo skvělé pro aktivity jako 

jsou koupání a grilování, ale hala byla 

opět rozpálená, takže tréninky byly 

poměrně vyčerpávající. Ale i tak jsme 

tréninky zvládli a pod dohledem naší 

trenérky Andy se nám podařilo natré-

novat mnoho nových věcí. Pro Denise 

soustředění znamenalo návrat na hřiště 

po zdlouhavé léčbě zlomeniny krčku 

stehenní kosti, kterou utrpěl na turnaji 

Prague Cup v květnu. Také bylo nutné 

Honzu a Petru pořádně zapojit do 

týmu a sehrát se, což se podařilo. 

Honza udělal během týdne i velký 

individuální pokrok. Z trojice hokejek 

Standa – Denis – Honza se rýsuje 

velmi nebezpečná útočná formace. A s 

podporou stále se zlepšujícího téčkaře 

Pavla a kapitánky Ivy náš tým vypadá 

do budoucnosti slibně. Chtěli bychom 

se prosadit a první příležitostí byl 

hned mezinárodní turnaj Prague 

Powerchair Hockey open 2014, který 

se konal pár dnů po našem soustředě-

ní. Za týden jsme se dokázali sehrát a 

natrénovat několik nových taktik a na 

turnaji tak dokázali uspět. BBR 

JAGUÁŘI NA SOUSTŘEDĚNÍ 

Jaké byly tvoje začátky v EWH? 

S EWH jsem se setkala na začátku roku 

2009 a přivedla mě k němu kamarádka Iva. 

Začátky byly hlavně pomalé, protože jsem 

měla starý elektrický vozík, na kterém jsem 

ze začátku hrála. Pak jsem měla půjčený 

vozík z klubu a až po roce si koupila svůj. 

K mé pomalosti přispíval i fakt, že jsem 

zpočátku hrála s přivázanou hokejkou, což 

mi vůbec nešlo. S téčkem je to mnohem 

lepší. 

Co pro tebe znamená trénink? 

Trénink pro mě znamená přirozenou součást 

týdne a to již pět let. Když trénink není 

nebo zcela výjimečně nemohu přijít, jsem 

celá nesvá. 

Jaký je to pocit vyjet na mezinárodní turnaj 

do zahraničí? 

Je to směs těšení se a nervozity. Jelikož 

jsem i jedním z organizátorů, jsem vždy 

nervózní, aby vše klaplo a nenastaly nějaké 

organizační zmatky. Ze hry v zahraničí ani 

moc nervózní nejsem. A celkově se na tur-

naje těším – je to změna, „dobrodružství“ a 

šance ukázat pokroky našeho týmu. 

Jaký je tvůj nejlepší zážitek s týmem? 

Každá výhra je samozřejmě skvělý zážitek, 

takže výhra a obhajoba titulu Mistrů repub-

liky bylo euforické. Ale velký zážitek je i 

každý vyhraný zápas proti zahraničnímu 

soupeři, takže vyhraný mezinárodní turnaj 

letos v srpnu byl jako sen. Jinak mám 

nejradši týdenní soustředění v Nové Roli. 

ANKETA - HRÁČI 

„… vyhraný 
mezinárodní 
turnaj letos v 

srpnu byl jako 
sen ...“ 
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Foto z letního soustředění v Nové Roli 2014 

Dnes zpovídáme hráčku s číslem 16 
Janu Stárkovou 



Sotva se podařilo založit klub a ode-

hrát pár přátelských zápasů, vynořila 

se myšlenka účasti na ME v Římě, 

které se konalo v červnu 2005. 

V minulém díle jste se dočetli o prv-

ním setkání, kde se vybrali kandidáti 

do reprezentačního týmu. První oficiál-

ní soustředění národního týmu pro-

běhlo o lednovém víkendu v Janských 

Lázních. Další následovalo na začátku 

března v Praze, třetí během dubna v 

Plzni a čtvrté s pátým v Janských 

Lázních ke konci května a na začátku 

června. Z týmu Jaguars byli vybráni 

brankář Michal Prager, hráč s téčkem 

Jiří Táborský a hráči s hokejkou Tomáš 

Suchý a Zdeněk Štálník (kvůli nemoci se 

ME nezúčastnil). Další zástupkyní týmu 

byla jako asistentka trenéra nominována 

tehdejší trenérka pražského klubu Klára 

Šimánková (v současnosti Pragerová). A 

v reprezentaci byla i hráčka s téčkem 

Iva Zemková (přestup z SK Akáda JL do 

Jaguars v srpnu 2005). 

Mistrovství Evropy v Itálii 2005 se tak 

stalo první akcí v zahraničí, na které se 

předvedli hráči z Česka. A jako naprostí 

nováčci "překvapili" předposledním 

místem, kam se dostali díky porážce 

týmu Dánska. Mimo předposledního 

místa si zpátky do ČR přivezli spoustu 

zážitků a hlavně zkušeností. Dodnes 

jsem sama nezapomněla na dojem, který 

ve mně celá akce vyvolala. Dodala mi 

tolik motivace do dalších tréninků a 

práce pro EWH v Česku, že z ní v 

podstatě čerpám i v současnosti. 

K závěru roku v našem klubu ještě 

proběhl výjezd do Českého Krumlova na 

Den bez bariér, a měsíc na to se usku-

tečnilo první víkendové soustředění v 

Lučanech nad Nisou. Samotný závěr 

roku patřil exhibičním utkáním s týmem 

SK Akáda Janské Lázně v pražské hale v 

Bellušově ulici, Praha 13. IF 

rozpočet. Přiznám se, že když 

vidím výkony hráčů na soustředě-

ní, o to více mě baví nakrmit 

jejich žaludky :-) 

Máš v plánu i nadále s Jaguáry 

spolupracovat? 

Je to mé přání. Na každé setkání 

s Jaguáry se těším. Pravdou je, že 

času je stále méně a méně. Kromě 

Na soustředění jezdíš již řadu let 

jako klubový kuchař, je to nároč-

ná práce? 

Jak kdy a jak co. Náročný byl 

první rok, kdy jsem ještě nevěděl 

do čeho jedu, kde se vaří atd. 

Náročné je sehnat v dnešní době 

kvalitní a levné potraviny, aby 

bylo vše v pořádku a nenarušil se 

vaření, pokud mě ještě Jaguáři 

budou chtít, vidím rovnou něko-

lik oblastí, ve kterých by se dalo 

spolupracovat. Například v zázemí 

pro klubovou činnost, v oblasti 

společných projektů a také v 

sociální oblasti i v propagaci. 

ROK PO ROCE - ZALOŽENÍ KLUBU - ROK 2005 

ROZHOVOR S OLDŘICHEM KOUŘIMSKÝM - POKRAČOVÁNÍ 
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Oldřich Kouřimský v roli 
kuchaře na letním soustředění 

„Na každé 
setkání s 

Jaguáry se 
těším.“ 

POKRAČOVÁNÍ - JAGUÁŘI ZVÍTĚZIL I NA MEZINÁRODNÍM TURNAJI V  PRAZE  

V základní skupině jsme tedy po 

prvním dnu obsadili třetí místo a 

druhý den nás čekal boj s šestým 

týmem. I přes tlak a tvrdou hru se 

týmu Hurricanes nepodařilo nás 

porazit. Vyhráli jsme 8:1. Další sou-

peř byl automatický semifinalista – 

druhý z předchozího dne – Black 

Knights. Bylo jasné, že zápas bude 

opět vypjatý – šlo o finále. Celý 

zápas se odehrál v neuvěřitelně 

rychlém tempu. A jelikož Pavlovi 

opět přestal jezdit vozík, který v 

předchozím zápase zase jezdil, přišli 

jsme i o střídání. Dokázali jsme ale 

zázračně vyhrát 3:2. 

Náš finálový soupeř byli New Cavaliers, 

kterým se v podobně vypjatém semifi-

nálovém zápase podařilo porazit 

Trouble Makers. Čekal nás tedy další 

více než náročný zápas s neodhadnu-

telným koncem. Od začátku se nám 

ale dařilo držet taktiku. První půlku 

jsme dotáhli do remízy 2:2, ale v té 

druhé jsme již získali převahu. Vyhráli 

jsme 7:4 a mohli jsme tak slavit náš 

první titul z mezinárodního turnaje v 

historii klubu. Byl to neuvěřitelný pocit. 

Slavnostní vyhlášení jsme si užívali. 

Dalším úspěchem týmu byla i individu-

ální cena pro Nejlepšího brankáře 

turnaje, jímž se stala Jana Stárková. 

Stanislav Cimpa byl s 24mi góly druhý 

nejlepší střelec turnaje a hned za ním 

se umístil s 15ti trefami Denis Goll. 

Největší dík patří naší trenérce Andree 

Kuncové za přípravu a pak všem, kteří 

nás podporují. 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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PRAGUE CUP POČTVRTÉ 

Ve dnech 1. a 2. května 2015 se 

bude konat již čtvrtý ročník meziná-

rodního turnaje Prague Cup, který 

pořádá každé dva roky tým Jaguars. 

Možná namítnete, že do turnaje zbývá 

spoustu času a je brzo o něm infor-

movat. Jenže příprava mezinárodního 

turnaje vyžaduje mnoho času a už 

teď je v plném proudu. Již v září 

jsme rozeslali pozvánky týmům ze 

všech evropských zemích, ve kterých 

se hraje EWH. Doufáme, že týmy i 

letos projeví zájem. 

Minulého ročníku se zúčastnilo hned 

devět zahraničních týmů, což bylo 

zatím nejvíce. Týmy přijely z Nizoze-

mí, Itálie, Německa, Švýcarska, Slovin-

ska a Belgie. S třemi českými týmy se 

tak celkový počet týmů vyšplhal na 

dvanáct. Turnaj ovládl tým Star Riders 

z Nizozemí. Náš tým skončil na osmém 

místě. V roce 2011 se zúčastnilo pět 

zahraničních týmů, které všechny v 

roce 2013 přijely znovu. K nim se 

přidaly dva české týmy. Druhý ročník 

vyhrál tým Torpedo Ladenburg z Ně-

mecka. Náš tým obsadil konečné sed-

mé místo. Prvního ročníku se v roce 

2009 zúčastnilo deset týmů, z toho 

osm zahraničních. Stejně jako v roce 

2013 vyhrál tým Star Riders z Nizoze-

mí. 

I čtvrtý ročník, stejně jako dva ročníky 

minulé, se odehraje ve Sportovní hale 

Radotín, která je plně bezbariérová. 

Týmy budou ubytované na internátech 

Jedličkova ústavu a škol, případně v 

Centru Paraple. Obě tato ubytování 

jsou plně přizpůsobena lidem pohybují-

cích se na elektrických invalidních 

vozících. Jelikož je Jedličkův ústav na 

Vyšehradě, jde o ubytování téměř v 

centru Prahy a přímo u jedné z vý-

znamných památek.  

Na všechny týmy se těšíme a doufáme, 

že čtvrtý Prague Cup bude úspěšný. 

BBR 



PŘÍLOHA  

Mistrovství světa v Německu byla opravdu velkolepá akce, již samotné slavnostní zahájení 

vidělo 1 500 diváků. Pořadatelům se podařilo dát dohromady skvělý organizační tým, 

sehnat přes 100 dobrovolníků a také mnoho sponzorů, díky kterým naprosto bez problémů 

dokázali zajistit 5 denní akci pro 8 národních týmů (280 lidí). K tomu se hrálo i trénova-

lo v areálu mnichovského Olympijského parku, přesněji na zimním stadionu, kde byla 

položena palubovka a připraveno prvotřídní hřiště. 

Akce se konala tedy v Mnichově a to v prvním srpnovém týdnu 6. - 10. 8. 2014. Nejdříve se odehrály zápasy ve dvou skupinách, pak následo-

vala rozřazovací utkání a po nich boje o konečná umístění. Ve skupině A byli Belgie, Finsko, Německo a Itálie, ve skupině B pak Austrálie, 

Dánsko, Nizozemsko a Švýcarsko.  

První zápas se odehrál po zahajovacím ceremoniálu a to mezi domácím Německem a Belgií. Zápas skončil remízou 6:6. Další zápasy ve skupině 

se odehrály 7. a 8. srpna. Ve vcelku vyrovnané skupině A získala nakonec první místo Belgie a ve skupině B zcela dominovalo Nizozemsko. 

Sobotní utkání určovaly dvojice do finálových nedělních zápasů. 

A3 - Německo x B4 - Austrálie - 11:1 

B3 - Švýcarsko x A4 - Itálie - 5:4 

A1 - Belgie x B2 - Dánsko - 6:2 

B1 - Nizozemsko x A2 - Finsko - 5:1 

V neděli 10. srpna tak hrála Austrálie s Itálií o 7. místo, Německo se Švýcarskem o místo 5., o bronzovou medaili si zahrálo Dánsko s Finskem 

a ve finále se utkala Belgie s Nizozemskem. Nakonec Itálie velmi přesvědčivě přehrála australský tým 9:3. Bitva mezi domácí německou repre-

zentací a sousedním Švýcarskem byla do poslední chvíle velmi vyrovnaná, ale nakonec i díky početné skupině německých fanoušků se Německu 

podařilo vyhrát těsně 5:4. Podobný scénář měl i zápas o bronz mezi Dánskem a Finskem, dokonce i výsledek byl stejný a to 5:4 pro Finsko. 

Samotné finále sice slibovalo hodně, ale nakonec padl jen jediný gól a tak se Mistrem světa v EWH stalo Nizozemsko.  

Konečné umístění 

1. Nizozemsko 

2. Belgie 

3. Finsko 

4. Dánsko 

5. Německo 

6. Švýcarsko 

7. Itálie 

8. Austrálie 

MISTROVSTVÍ SVĚTA ELECTRIC WHEELCHAIR HOCKEY 2014 

Poprvé v historii proběhlo Mistrovství světa EWH v Německu. Hostitelským městem se stal bavorský 

Mnichov, kde má florbal na elektrických vozících již dlouho své pevné místo. První mezinárodní 

turnaj domácího týmu Munich Animals se zde odehrál už v roce 1987 a do dneška se úspěšně 

uskutečnilo  20 ročníků. 


