
Kdo sleduje náš tým Jaguárů, tak 

jistě ví, že Jaguars vynechali loň-

skou sezónu ligové soutěže. Bylo 

to zejména kvůli prohlubujícímu 

problému nedodržování řádů a 

pravidel vedoucímu k celkovému 

úpadku České ligy. Na Českou ligu 

jsme nezanevřeli, jen jsme čekali 

na změnu, která se nám nepodaři-

la nastartovat zevnitř. Ukázalo se, 

že chaos se nelíbí více lidem, a 

tak se v České EWH lize odehrály 

velké změny, na jejichž základě 

jsme se rozhodli do příštího roční-

ku zase nastoupit. Vznikla ligová 

komise složená ze zástupců tří 

českých klubů, která přepracovala 

řády a bude dbát mimo jiné na 

chod ligové soutěže. Jedna z nejvi-

rivalitu mezi dvěma hlavními soupe-

ři – Jaguars a New Cavaliers. Na 

březnovém turnaji nás New Cava-

liers porazili 8:3, v dubnu jsme ale 

vyhráli zase my 7:2. Červnový 

Přípravný turnaj se odehrál ve dvou 

dnech – Jaguars, New Cavaliers a 

Indians si spolu zahráli hned dva-

krát. Rejnoci Zlín bohužel nedorazi-

li. Dvoudenní turnaj vyhrál tým 

Jaguars po výhrách 12:1 a 15:1 

nad Indians a 6:5 a 8:4 nad New 

Cavaliers. 

V rámci přípravného turnaje pro-

běhlo i školení časoměřičů a schůz-

ka zástupců vedení federace a 

klubů, aby se všichni seznámili se 

změnami a novinkami. BBR 

ditelnějších změn bude kalendář 

ligové soutěže – začne na podzim 

a po zimní pauze se dohraje na 

jaře. Účastnit se budou čtyři týmy 

– tým Jaguars, tým New Cavaliers 

Praha, SK Indians Plzeň a tým 

Red Dragons Praha složený z 

pražských hráčů a části hráčů 

týmu Rejnoci Zlín, který do ligy 

kvůli personálním problémům 

nenastoupí. 

První půlku roku, tedy pauzu 

před nastartováním nového kalen-

dáře, jsme tak vyplnili dvěma 

přátelskými turnaji s týmem New 

Cavaliers a Indians Plzeň v březnu 

a dubnu a také Přípravným tur-

najem na ligu v červnu. Všechny 

turnaje ukázaly starou herní 
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V pátek 17. července se Jaguáři 

vydali na svůj letos jediný meziná-

rodní turnaj v zahraničí – a to 

do německého Güstrow. Tohoto 

tradičního turnaje, který pořádal 

německý tým Nording Bulls již po 

deváté, se náš tým zúčastnil už po 

čtvrté. Na minulém ročníku v roce 

2013 jsme obsadili čtvrté místo. 

Náš cíl byl vysoký – alespoň o 

jedno místo si polepšit. 

Turnaje se kromě Jaguárů zúčastni-

lo dalších pět týmů z Německa a 

jeden ze Švýcarska. Zápasy se 

odehrály v rámci jedné skupiny 

systémem každý s každým, a to v 

základní části v sobotu 2x15 mi-

nut a v play-off a závěrečných 

zápasech v neděli 2x20 minut. 

Bohužel, těžší soupeře jsme dostali 

hned na úvod turnaje. Prvním z 

nich byl nám dobře známý tým 

Black Knights Dreieich, jenž se nám 

podařilo porazit loni na turnaji 

Prague Powerchair open v play-off 

a připravili je tak o finále. 
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SLOVO REDAKCE 

Od letošního roku bude Jaguáří revue 

vycházet dvakrát do roka. První číslo 

letošního roku shrnuje aktivitu týmu 

od ledna až po červenec. A ne že by 

akcí bylo málo. Podařilo se nám 

sehrát jak zápasy spíše tréninkové, 

tak ostré. Zúčastnili jsme se hned 

dvou mezinárodních turnajů, z kte-

rých jsme jeden také pořádali. Třetí 

mezinárodní turnaj nás čeká již za 

měsíc, ale o tom se dočtete až příště. 

V druhém čísle, které vás bude čekat 

na začátku prosince, bude teké shr-

nuto účinkování týmu Jaguars v 

podzimní části ligové sezóny. Tak 

nám drže palce! IF 



Ve dnech 1. a 2. května proběhl v Praze 

už čtvrtý ročník mezinárodního turnaje 

Prague Cup. Tentokrát se ho zúčastnilo 

sedm týmů – čtyři týmy přijely ze zahrani-

čí (De Pont Rotterdam, GP Bulls Eindho-

ven, Tigers Bolzano a Torpedo Ladenburg) 

a doplnily je tři týmy české (Jaguars Praha, 

New Cavaliers Praha a Indians Plzeň). 

Zápasy se odehrály v jedné skupině, systé-

mem každý s každým a to tradičně ve 

Sportovní hale Radotín. 

Tým Jaguars nenechal nic náhodě – na 

svém turnaji jsme chtěli uspět. Ale hlavně 

jsme si chtěli dobře zahrát a být soupeřem 

i těm nejlepším týmům Evropy, které k 

nám zavítaly. V hlavách jsme měli možná 

pro někoho nižší cíl – čtvrté místo. Vždyť 

De Pont Rotterdam a GP Bulls Eindhoven 

patří k nejlepším týmům celého Beneluxu a 

Torpedo Ladenburg kralují v Německu. Hra 

těchto týmů je stále na úplně jiné úrovni, 

ale i tak je zážitek s nimi hrát – může 

nás to dost naučit, ale hlavně jsme součás-

tí krásné hry a vidíme, jak EWH může a 

měla by vypadat. 

V pátek se odehrály zápasy základní skupi-

ny. Hrálo se souběžně na dvou menších 

hřištích 2x10 minut. A nejvíce se dařilo 

papírovým favoritům – skupinu vyhrál tým 

De Pont, druzí skončili GP Bulls, třetí tým 

Torpedo, ale náš tým Jaguars zaznamenal 

úspěch, když obsadil v základní skupině 

čtvrté místo. To pro nás znamenalo jistotu 

semifinálových bojů druhý den. New Cava-

liers skončili pátí, Tigers šestí a Indians 

sedmí. V sobotu je tak čekaly boje o páté 

až sedmé místo. 

V sobotu už se hrálo jen na jednom velkém 

hřišti a čas se změnil na 2x15. Den otevřel 

semifinálový zápas prvních se čtvrtými ze 

základní skupiny – tedy De Pont proti 

Jaguars. Podle předpokladu však De Pont 

vyhráli a stali se tak prvními finalisty. 

Druhé semifinále nabídlo mnohem napína-

vější podívanou, když se o finále popraly 

týmy GP Bulls a Torpedo. V základní skupi-

ně podlehl tým Torpedo týmu GP Bulls 2:0. 

Semifinále však nakonec vyhrál tým Torpedo 

poměrem 2:1. V malém semifinále byli 

nejúspěšnější New Cavaliers, když porazili 

Tigers 3:1 a Indians těsně 5:4. Týmu Tigers 

se po dlouhém poměrně vyrovnaném boji 

podařilo zlomit Indians a vyhráli 6:3. 

Následoval zápas o třetí místo mezi GP 

Bulls a Jaguars. Náš cíl byl lepší výsledek, 

než výsledek 10:1 pro GP Bulls ze základní 

skupiny. Zápas skončil 6:3 pro GP Bulls, 

kteří tak obsadili třetí místo.  Finálový 

souboj vyhrál tým De Pont, když porazil 

Torpedo 5:1. 

Na závěr turnaje čekala už jen slavnostní 

večeře ve Žlutých lázních, kde se konalo i 

slavnostní vyhlášení. Na sedmém místě 

čtvrtého Prague Cupu tedy skončili Indians 

Plzeň, šestí byli Tigers Bolzano, pátí New 

Cavaliers Praha. Na čtvrtém místě se umístil 

tým Jaguars Praha, třetí skončili GP Bulls 

Eindhoven, druzí Torpedo Ladenburg a 

vyhrál tým De Pont Rotterdam. 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 úspěš-

ností 80%. A nejlepším T-stick hráčem byla 

zvolena Cathry Strijbosch z týmu GP Bulls 

Eindhoven. Nejlepším rozhodčím byl zvolen 

Alfredo Tossini. BBR 

PRAGUE CUP PO ČTVRTÉ 

Jaké byly tvoje začátky v EWH? 

Velice těžké, protože jsem se musel od začátku 

naučit jízdu na elektrickém vozíku. Pak jsem se 

potřeboval naučit tzv. rozčtvrtit hlavu - řídit vozík, 

ovládat hůl s míčkem, vnímat okolí a taktiku. 

Po dlouhém trénování se to povedlo zkombinovat a 

dosáhnout poměrně vysoké úrovně. Jenže nikdo není 

dokonalý, a tak pořád dopilovávám detaily, které 

dělají z průměrného hráče nadprůměrného. 

Co pro tebe znamená trénink? 

Pro mě je to čas, kdy jsem se super lidmi, a dělám 

co mě baví a naplňuje. A zároveň čas, kdy se sou-

středím na naší týmovou hru a své individuální 

chyby, které se snažím odstranit, aby byl vidět 

progres v hráčském vývoji i výkonu.  

Jaký je to jet na mezinárodní turnaj do zahraničí? 

Skvělý! Porovnáváme se s evropskou špičkou, a 

pokaždé to jsou super zápasy. Z těchto turnajů si 

odvážím mnoho zkušeností, které uplatňuji ve své 

hře. Ale má to i své malinké mínus, cestování v 

autě. Hodiny strávené na cestách jsou krušné a 

náročné. Ale na mezinárodní turnaje se vždy těším. 

Jaký je tvůj nejlepší zážitek s týmem? 

Nejlepší zážitek nejde určit. S týmem mám strašně 

moc super zážitků ze hříště i mimo něj. K těm 

nejlepším zážitkům patří každoroční soustředění v 

Nové Roli, které vždy stojí za to :) 

Jeden z největších zážitků je finále ligy 2011 v 

Janských Lázních, kde jsme museli vyhrát, abychom 

získali titul. Nestačila ani remíza. Hráli jsme naplno, 

ale nedařilo se držet stav v náš prospěch. Pět minut 

před koncem zápasu jsme prohrávali 2:3, ale i tak 

jsme zabojovali, dali do toho srdce a vyhráli, i když 

jsme poslední minutu byli v oslabení. 

Také si pamatuji zápas proti Sharks Monza, jednomu 

z nejlepších italských klubů. Hráli jsme proti nim v 

Zürichu. Povedlo se nám remízovat 7:7 i přesto že 

jsme v první půlce prohrávali 6:2. 

Další z nejlepších zážitků je 1. místo z turnaje v 

Praze, Powerchair Hockey Open 2015, kde jsme 

poprvé v historii Jaguars porazili týmy Black Knights 

Dreiech a Trouble Makers Ljublana. 

ANKETA - HRÁČI 
„...tak jsme 

zabojovali, dali do 
toho srdce a 

vyhráli...“ 
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V předešlém roce v Česku vzniknul třetí 

klub, Rejnoci Zlín, věnující se florbalu na 

elektrických vozících, a s ním se objevila 

myšlenka české ligové soutěže. Ovšem k 

té ještě byla cesta daleká. Jelikož zlínský 

tým byl naprostým nováčkem, začalo se 

pozvolna. Nejdříve přišlo na řadu společné 

letní soustředění ve Zlíně, kterého se 

nakonec účastnili všichni čeští hráči. Na 

podzim 20 října se pak konalo 1. MČR v 

EWH v Praze. První mistrovský titul pro 

ČR získalo družstvo Snow Wolves Janské 

Lázně, na druhém místě se umístil náš 

tým pod tehdejším názvem EWSC LITA 

SPORT Praha a třetí místo tak připadlo 

zlínským Rejnokům. 

V roce 2007 jsme mimo hry s českými 

týmy opět zakusili hry s týmy zahraniční-

mi, a to díky mezinárodnímu turnaji 

pořádaného Janskolázeňským týmem ve 

dnech 27. - 30. září v Trutnově. Celkem 

se turnaje zúčastnilo 6 týmů a po pro-

hraném semifinále i boji o třetí místo 

jsme skončili na místě čtvrtém před 

dvěma švýcarskými týmy Iron Cats Zurich 

a Rolling Thunder Bern, které se nám 

povedlo porazit již v základní skupině. 

A která akce podle mě byla pro klub 

nejdůležitější, a z které náš tým těží 

dodnes? Určitě to byl Development Event 

pořádaný 6. - 11. listopadu ve Zlíně. Při 

této rozvojové akci, kde probíhalo škole-

ní hráčů, trenérů a rozhodčí pod hlavič-

kou mezinárodní organizace ICEWH, se 

mimo jiné zúčastnila Andrea Kuncová 

trenérského školení pod vedením finského 

reprezentačního trenéra Tera Kokka. 

Andrea tak měla možnost načerpat 

opravdu cenné zkušenosti, které se jí 

povedlo zakomponovat do týmové přípra-

vy a strategie a tak i při problémech s 

hráčským základem dovést krok po 

kroku Jaguáry k úspěchům. Prostě jak 

všichni kolem týmu Jaguars ví, bez kva-

litního trenéra to nejde :) 

V příštím díle o roce 2008 se dozvíte o 

vzniku již opravdové české ligové soutě-

že. IF 

den jsme tedy zakončili na čtvrtém 

místě. 

V neděli jsme si zahráli play-off opět 

proti Black Knights a historie se bohužel 

neopakovala, když nás po tentokráte 

vyrovnané a vypjaté hře porazili 12:8. 

Bohužel, v tomto zápase byl velmi zřetel-

ný rozdíl v úrovni technického vybavení. 

Čekal nás tak zápas o třetí místo a to 

opět s Iron Cats, na jejichž blokovací hru 

téček jsme stále nenašli klíč. Prohráli 

Tentokráte jsme však prohráli 8:3. Druhý 

zápas proti domácím Nording Bulls, které 

se nám podařilo porazit v roce 2013, byl 

sice vyrovnanější, ale stejně jsme podlehli 

5:2. Třetí soupeř dne, Rebellz Berlín, už 

nepatřil mezi silné soupeře. Vyhráli jsme 

16:1. Ovládli jsme i zápasy s Nording 

Bulls II (14:1) a s Rocky Rolling Wheels 

Berlin (12:0). Poslední soupeř dne byl 

opět z ranku těch těžkých – Iron Cats 

Zürich. Bohužel jsme prohráli 3:1. První 

jsme 9:4 a obsadili tak opět celkové 

čtvrté místo. 

Finále vyhrál domácí tým Nording Bulls 

po napínavém zápasu a to až v prodlou-

žení 9:8. 

Těšíme se na další ročník. BBR 
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Ve dnech 6. - 14. července proběhlo letní 

soustředění našeho týmu. Do Nové Role u 

Karlových Varů jsme se vydali již po 

šesté. Největší výhoda tohoto místa je 

dozajista blízkost sportovní haly – přes 

parkoviště – takže se nemusíme na 

trénink někam složitě dopravovat. Navíc 

jsme jediní letní uživatelé, a tak si může-

me nechat postavené hřiště celý týden. 

Můžeme tam i nechávat nabíjet sportovní 

vozíky. 

Letní soustředění je stěžejní akce týmu – 

intenzivní tréninky dokáží tým herně 

posunout a má to význam i pro týmovou 

dynamiku. Takový team bulding. Letos 

byl hlavní plán připravit se na turnaj v 

Güstrow, kam jsme jeli chvíli po soustře-

dění. Při trénincích, které byly dvě hodi-

ny dvakrát denně, jsme zlepšovali své 

individuální schopnosti, i nacvičovali nové 

taktiky pod vedením naší zkušené trenér-

ky Andreji Kuncové. Soustředění bude mít 

vliv na náš výkon v nové sezóně ligové 

soutěže, která začíná v říjnu, a kam 

nastupujeme. 

Kromě poctivých tréninků jsme samozřej-

mě stihli i aktivity jako koupání v míst-

ním rybníce, grilování, hry a dokonce 

výlet na hrad Loket. Počasí bylo sice 

letos jak na houpačce – z horka do 

„zimy“ a deště, ale přežili jsme a už se 

těšíme na příští rok. BBR 

JAGUÁŘÍ SOUSTŘEDĚNÍ PO ŠESTÉ  



Sportovní klub EWSC Praha vznikl v roce 2003. Jeho posláním je přede-

vším umožnit i těžce handicapovaným lidem aktivně se zapojit do spor-

tovního dění. Klub se zabývá sportem zvaným Electric Wheelchair 

Hockey (dále také EWH) neboli florbalem na elektrických vozících. Je to 

sport, obsahující vše, co by kolektivní hra obsahovat měla. Totiž náboj, 

zápal, rychlost, krásné akce a góly. Z vlastní zkušenosti EWH hodnotíme 

jako sport, který má opravdu speciálně upravená pravidla a vybavení, 

takže se mu mohou věnovat i lidé, kteří mají postižené jak nohy, tak i 

ruce. V České republice se tomuto sportu věnují především lidé s ner-

vosvalovým onemocněním, lidé malého vzrůstu, lidé ochrnutí po poraně-

ní míchy a také lidé po dětské mozkové obrně. 

TRÉNINKY 

Ve školním roce každý pátek od 

18:30 do 20:00 hod v FZŠ Brdič-

kova, Brdičkova 1878, Praha 13. 

LIGA 

Česká ligová soutěž existuje od 

roku 2008. Jaguars se stali Mistry 

ČR v EWH v letech 2011 a 2012. 

MEZINÁRODNÍ TURNAJE 

Pravidelně se účastníme zahranič-

ních klubových turnajů v Němec-

ku, Švýcarsku a Nizozemsku. 

Srovnání se zahraničními týmy je 

možné i na našem klubovém 

turnaji Prague Cup, který pořádá-

me každé dva roky. 

REPREZENTACE 

V české reprezentaci, která se 

zúčastnila již dvou Mistrovství 

Evropy (Itálie 2005, Belgie 2008), 

měl náš klub zastoupení vždy čtyř 

hráčů. A pro Turnaj 4 národů v 

roce 2013 byl za reprezentaci 

ustanoven náš tým Jaguars s 

možností přizvat hráče i z jiných 

českých klubů. 

Jaroslava Foglara 6 

155 00 Praha 13 

Telefon: 608 135 272 

E-mail: info@jaguars.cz 

Web: www.jaguars.cz 

E W S C  P R A H A  

IČ: 26642476 

Fio banka 2100639660/2010 
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KÁRAFEST 

Kárafest je hudební festival na podporu našeho klubu EWSC Praha a 

především jeho týmu Jaguars, který se věnuje florbalu na elektrických 

vozících. Za zisk z vybraného vstupného a prodaných klubových předmě-

tů jsou hrazeny náklady na účast klubu Jaguars na mezinárodních tur-

najích nebo v České EWH lize. Více na http://karafest.cz 

JEDNOKOLKY 

V roce 2013 se k nám přidal tým jednokolkařů, kteří se rozhodli věno-

vat hokeji na jednokolkách. Již dříve se několik z nich účastnilo s námi 

letního soustředění nebo se představili na našich akcích. Pro náš klub 

EWSC Praha to znamená nejen rozšíření činnosti a členské základny, ale 

také možnost dalšího rozvoje. Více na http://unicycle-hockey.cz 



PŘÍLOHA  

V prvních dvou ročnících, kterých se účastnili shodně jen tři týmy, mimo nás ještě Snow Wolves Janské Lázně a Rejnoci Zlín, dopadli konečné 

výsledky vždy stejně. Náš tým tak vždy obsadil místo druhé po prvních Snow Wolves a před třetími Rejnoky. V prvním ročníku však náš tehdejší 

hráč Zdeněk Čtvrtníček získal první místo v kanadském bodování s 38 body (28 gólů a 10 asistencí). A v ročníku druhém byl pro změnu vyhlá-

šen nejlepším brankářem náš bývalý hráč Ladislav Angelovič. 

Od sezóny 2010 se začal používat název Česká EWH liga a také se zvýšil počet týmů na čtyři. V roce 2010 se do ligové soutěže přidal nově 

vzniklý tým Cavaliers Praha a tým z Janských Lázní se přejmenoval na Tigers. V novém rozložení ligy a s nově složeným týmem (několik odcho-

zích hráčů nahradili nováčci Denis Goll a Pavel Štolba), se nám bohužel nepodařilo obhájit dvě druhá místa z let minulých, ale spadli jsme na 

místo třetí. Ovšem i tak se nám podařilo získat cenu pro nejlepšího hráče s T-stickem, kterou jsem na třech ligových kolech obdržela já (Iva 

Zemková), a po jednom cenu pro nejlepšího hráče s H-hokejkou ze třetího kola pro Janu Stárkovou, a cenu pro nejlepšího brankáře kola čtvrté-

ho opět pro Janu Stárkovou. Jak to, že Jana získala dvě tak odlišné ceny hned po sobě? Odpověď je jednoduchá, z důvodu dalšího odchodu 

hráčů na podzim 2010 se z Jany stala brankářka a i po pár trénincích předvedla skvělý výkon. Obdobně dobrý výkon předvedl i další nováček 

Stanislav Cimpa. 

Následující ligový ročník 2011 se odehrál taktéž ve čtyřech týmech, ovšem bez týmu 

Tigers, ale s novým týmem Transformers Praha. Do tohoto roku jsme tedy nastoupili 

ne moc sehraní, což se projevilo na prvním kole, kde jsme poprvé nezískali ani jeden 

bod. Naštěstí to bylo také naposled a hned od kola druhého až po kolo poslední jsme 

získali již body všechny, díky čemuž jsme získali první titul Mistra ČR v EWH. Navrch 

se Stanislav Cimpa stal nejlepším střelcem na druhém, třetím i čtvrtém kole a celkově 

byl 2. nejlepší střelec (46 gólů) a třetí nejlepší v kanadském bodování (49 bodů). Stejně dobře si vedla i Jana Stárková jako brankářka, když 

byla tou nejlepší na kole druhém a čtvrtém a také skončila na 1. místě v celkovém hodnocení sezóny 2011. 

Celá ligová sezóna 2012 se pro nás nesla ve znamení obhajoby mistrovského titulu, která se nám střídavě vedla a nevedla. Ovšem v rozhodují-

cím zápase v pátém ligovém kole jsme uspěli a získali tak druhý titul Mistrů ČR v EWH. Tento ligový ročník se hrálo v rekordním počtu pěti 

týmů na pěti ligových kolech. Tým Transformers po první odehraném roce 

sice zanikl, ale vzniknul nový tým SK Indians Plzeň a po roce se do ligy 

vrátil i tým Tigers. A co úspěšnost našich hráčů? Standa byl nejlepší střelec 

každého z pěti kol a ve čtyřech kolech byl i nejlepší v kanadském bodová-

ní. Po právu se tak stal nejlepším střelcem sezóny (83 gólů) a nejlepším 

hráčem kanadského bodování s 95 body. Jana se blýskla oceněním nejlepší 

brankář na prvním (83 %) a třetím kole (81 %) a zároveň byla vyhlášena 

nejlepší brankářkou sezóny 2012 se 76% úspěšností zásahů. Dalším úspěšným hráčem v sezóně byl i Denis, který skončil jako střelec na třetím 

místě a v kanadském bodování na místě pátém. 

A zatím poslední byl pro náš tým rok 2013, kdy jsme usilovali o získání třetího titulu v řadě. První kolo se 

nám vyhrát nepovedlo, ovšem kolo druhé ve Zlíně ano. Třetí vypadalo nadějně, ale výsledek jsme neudrželi, 

remízovali jsme a na penalty prohráli. A na posledním čtvrtém kole se nám výpadek z Plzně dohnat nepovedl a 

tak jsme skončili druzí ze čtyř, jelikož tým Tigers zanikl a ligy se tak neúčastnil. I přes nezískání mistrovského 

titulu se povedlo Standovi získat ocenění pro nejlepšího střelce i kanadského bodování na každém ligovém kole 

a tedy i v celkovém hodnocení, kde jako střelec měl 57 gólů a v kanadském bodování 68 bodů. Jana se stala 

nejlepší brankářkou při kole druhém s 82 % a celkově za sezónu skončila na 2. místě s celkovou úspěšností 

74 %. Denis se umístil mezi střelci na 4. místě a v kanadském bodování hned za Standou na druhém místě. 

Jak si tým Jaguars povede v nadcházející sezóně si budete moci průběžně přečíst na webu www.jaguars.cz a v příštím čísle Jaguářího revue. IF 

JAGUÁŘI A ČESKÁ LIGOVÁ SOUTĚŽ 

Tým Jaguars se zúčastnil všech ročníků české ligové soutěže až na jedinou výjimku, kterou byl ročník 2014. 

Ovšem do dalšího ročníku 2015/2016 již opět Jaguáři nastoupí. K tomu je ještě potřeba dodat, že ne vždy byl 

název a složení našeho týmu v lize stejný. Do prvního ročníku tehdejší "Medicco EWH ligy 2008" jsme nastoupili 

pod starým názvem EWSC LITA SPORT Praha. Název Jaguars Praha jsme začali používat od ročníku 2010, kdy se 

změnil i název ligové soutěže na Česká EWH liga. 


