
S příchodem podzimu odstartovala 

první část nové ligové sezóny 

2016/17. Ani letos se počet týmů 

zapojených v České lize nezměnil – 

vedle týmu Jaguars jsou to New 

Cavaliers, Red Dragons a jediný 

nepražský tým SK Indians Plzeň. I 

letošní sezóna přinesla nějaké změ-

ny – kromě změny hracího času 

(nově se bude hrát 2x15 ČISTÉHO 

času), se mění i systém kola Play-

off. Aby základní část měla smysl i 

při postoupení všech čtyř týmů do 

listopadu v Plzni. Toto turnajově 

pojaté kolo se nám ještě nikdy 

vyhrát nepodařilo, a tak byla moti-

vace silná. Možná i proto jsme 

uspěli a tentokrát bez těsných 

výsledků (20:5, 4:1 a 8:1) zvítězili. 

Tím jsme si připsali druhých devět 

bodů do celkové tabulky a upevnili 

tak své vedení po podzimní části. 
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kola Play-off, bude hrát význam 

jejich pořadí – o titul budou mít 

možnost bojovat jen první dva 

týmy základní skupiny a to na dva 

vítězné zápasy. 

První kolo se konalo 8. řijna v 

Praze na Třebešíně. Tým Jaguars 

rozšířila nová hráčka Kristýna, a to 

na pozici brankářky. Zato nám 

chyběl hráč základní pětky Honza a 

neměli jsme tedy střídání. I přes to 

jsme první kolo vyhráli (13:0, 5:4 

a 16:6). Druhé kolo se konalo 19. 
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SLOVO REDAKCE 

V roce 2016 vám přinášíme souhrn v 

podobě Jaguářího revue jen jednou, 

ale za to opravdu napěchované infor-

macemi o dění v týmu. Každý rok je 

pro Jaguáry něčím nový, zajímavý, 

poučný, jedinečný apod. Letos tomu 

nebylo jinak, za což jsme opravdu 

rádi. Není nic horšího než ustrnutí na 

mrtvém bodě bez možnosti posunu.  

A jak se tým vyvíjel? Především se 

rozrostl o jednoho hráče a poučil se, 

že utkání nerozhodují pouze herní 

schopnosti, ale také psychika. Takže 

všem do nového roku 2017 za Jaguá-

ry přeji pevné nervy a dobrou nála-

du :) IF 

Co tě jako nováčka na PH zaujalo? 

Mé první dojmy byly trošku děsivé, 

když jsem viděla rychlost, kterou se 

PH hraje. Ale po třech trénincích a 

loňském soustředění se tento sport 

vryl hluboce do mě samé. Zaujala 

mě nejen již zmiňovaná rychlost, 

která se mimochodem stává vzápětí 

skoro největším kladem, ale hlavně 

souhra nás všech jako týmu. Také 

je pro mě velmi důležité, že máme 

výbornou trenérku. 

Co na to říká tvé okolí? Fandí ti? 

Ano, bez podpory by to asi tolik 

zápas, jsou nezapomenutelné - být 

součásti nejen týmu, ale celkově 

sportu, potkat se s hráči dalších 

týmů, slyšet velmi poutavé přivítání 

všech v nové sezóně s motivací do 

budoucna a také vítání nováčků – 

je toho hodně. A ten pocit stát v 

bráně? To je těžká otázka, ale 

shrnula bych to do následujících 

slov - zodpovědnost, adrenalin a 

radost, když ubráním a naopak 

zklamání, když míček skončí v 

brance. 

pokračování str. 5 

hrát nešlo. Musím říct, že doteď 

jsem nechápala, proč je fandění a 

cítění toho, že ti někdo drží palce, 

tak důležité. To, že mě na první 

kolo ligy přišli podpořit hned tři 

pro mě velmi důležité osůbky, mi 

dodalo hodně síly a hlavně i odva-

hy. Dík patří mé mamce, bez které 

bych se nemohla účastnit tréninků. 

Jak se ti líbilo na I. ligovém kole a 

jaký to byl pocit poprvé stát v 

bráně při opravdovém zápase? 

Liga se mi velmi líbila. Pocity, 

které v člověku vyvolá pravě první 
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Skončení ligové sezóny neznamená pro 

Jaguáry konec sezóny sportovní. S létem 

přichází tradičně čas mezinárodních turnajů. 

A nejinak tomu bylo v létě 2016. Jako 

první přišel na řadu devátý ročník turnaje 

v Zürichu, který pořádá domácí tým Iron 

Cats a konal se o víkendu 14. a 15. květ-

na. Po letech 2012 a 2014 to byla pro 

náš tým třetí účast a stejně jako na před-

chozích ročnících nám dělaly společnost ty 

nejlepší týmy z Evropy.  

Náš první soupeř v naší základní skupině B 

byl tým Torpedo Ladenburg. Nezačali jsme 

špatně. První gól sice střelil Paul Emme-

ring, ale Standa dokázal odpovědět. Hráli 

jsme obrannou hru a soupeř měl potíže 

vstřelit další gól. Do konce dlouhé první 

půlky se mu to ale podařilo ještě dvakrát 

a první polovinu tak vyhrál 3:1. Druhá 

polovina nám však utekla. Soupeř přidal 

dalších šest gólů a náš tým už neskóroval. 

Prohráli jsme tedy 1:9. 

Druhý zápas následoval hned vzápětí a 

soupeřem nám byl tým Rolling Thunder 

Bern. Opět jsme začali dobře a dokonce 

lépe, když se Standa stal autorem první 

branky zápasu. Steve Müller z týmu soupeřů 

však brzy odpověděl. První polovinu soupeř 

vyhrál 5:3. V druhé půlce nám pomalu 

začaly docházet síly. Standa přidal sice ještě 

dva góly, ale soupeř se trefil ještě šestkrát. 

Steve Müller byl autorem všech gólů v naší 

bráně. Prohráli jsme tedy 5:11.  

Poslední zápas dne jsme sehráli s týmem 

Black Knights Dreiech. Naše obrana opět 

dobře fungovala a ač soupeř naší bránu 

ostřeloval, nakonec prošly jen čtyři góly. 

Standa se na druhé straně trefil dvakrát. 

Výsledek 4:2 proti vítězi německé ligové 

soutěže můžeme považovat za úspěch.  

S italskými Warriors, což byl náš soupeř 

pro Play-off druhý den, jsme sice doposud 

nikdy nehráli, ale od první minuty zápasu 

bylo jasné, že jejich styl hry zapadá do 

herního stylu asi všech italských týmů – 

rychlý a důrazný. Snažili jsme se držet 

obranu, ale hrát aktivně, což se nám v 

první polovině zápasu celkem dařilo. Soupeř 

jí vyhrál 5:3, což nebyl nezvratitelný výsle-

dek. Za náš tým si dva góly připsal Standa 

a jeden po pěkné kombinaci Denis. Ve 

druhé polovině se nám však opět nepodaři-

lo skóre otočit. Soupeř přidal dalších pět 

gólů a my už jen dva. Prohráli jsme 10:5. 

Zbýval tedy poslední zápas dne i turnaje – 

boj o předposlední, tedy sedmé místo s 

týmem, který také prohrál svůj zápas Play-

off – Munich Animals. Do zápasu jsme dali 

veškeré zbylé síly a skóre první půlky se 

nám podařilo udržet 0:0. Hra byla otevřená 

a vyrovnaná. Jenže v druhé půlce už se 

soupeři podařilo využít své šance a čtyřikrát 

skóroval. Nám se nepovedlo proměnit ani 

jednu z šancí a přitom jsme měli střel na 

bránu víc než soupeř. Prohráli jsme 0:4 a 

obsadili tak osmé místo. BBR 

TURNAJ V ZURICHU POTŘETÍ  

Stránka 2 

JAGUÁŘÍ  REVUE  

JAGUÁŘÍ SOUSTŘEDĚNÍ V NOVÉ ROLI  

Ve dnech 5. - 13. července se tým Jaguárů 

už po sedmé usadil v kempu v Nové Roli u 

Karlových Varů. Proběhlo tu již tradiční 

letní sportovní soustředění. Jen několik 

hráčů ale přijelo skutečně po sedmé. Za ty 

roky naším týmem prošlo dost lidí, ale od 

roku 2014 si držíme stejnou sestavu. Ten-

tokrát nás přijelo sedm – Denis, Iva, 

Honza alias Šmudla, Jana, Pavel, Petra a 

Standa. A letos s námi přijel velmi početný 

doprovod, ve kterém nechyběl ani týmový 

kuchař Olda. 

I letos mělo naše soustředění cíl – připra-

vit se na mezinárodní turnaj Prague Power-

chair Open, který se konal o víkendu 23. a 

24.  července v Praze. Tréninky opět probí-

haly 2x2 hodiny denně ve velké hale přes 

parkoviště pod vedením naší zkušené tre-

nérky Andy. Moc jí za její čas děkujeme. 

Kromě nacvičovaní nových taktik a pilování 

těch starých, hráči pracovali i na zlepšování 

svých individuálních dovedností. Brankářka 

Jana se navíc učila hrát na svém novém 

vozíku, což znamenalo i změny pro postave-

ní týmu v obraně. Tým se snažil nacvičit co 

možná nejvíc herních situací. 

Počasí bylo letos lepší než loni, takže se 

někteří z nás i vykoupali na místním kou-

pališti. Jako cíl výletu ve volném dni jsme 

letos zvolili park miniatur v Mariánských 

Lázních. Také jsme dvakrát grilovali. Letos s 

námi jelo hned šest malých dětí, takže jsme 

mysleli i na ně – v průběhu celého pobytu 

sbíraly razítka za různé úkoly a jedno 

odpoledne jsme jim připravili i denní bojov-

ku – hráči navlékli pohádkové kostýmy. 

BBR 



Dnes jsme u roku 2009, který by se dal 

nazvat rokem turnajů. Ovšem ne z hledis-

ka nejvyššího počtu odehraných meziná-

rodních turnajů během roku, tím byl 

výjimečný až rok 2011, ale díky 

"založení dvou turnajových tradic". V 

květnu tohoto roku byl totiž uspořádán 

první mezinárodní turnaj v Praze, později 

nazýván jako Prague Cup (v roce 2017 

bude již 5. ročník). Prague Cup přinesl 

našemu týmu možnost zahrát si a užít 

jedinečné zápasy na domácí půdě, což je 

vždy unikátní. Nejenže utkáním nepřed-

chází dlouhá cesta do zahraničí, ale také 

to přináší možnost podpory přátel a 

rodin. 

A jaká je ta druhá "tradice", ptáte se? 

Přeci turnaj na severu Německa! Na 

turnaji týmu Nording Bulls v Güstrow 

jsme byli poprvé v červenci 2009 a od 

té doby jsme na něm nechyběli. Místní 

ohromné haly jsme si tedy užili již čtyři-

krát a doufáme, že budeme na Euro-Cup 

pozváni i příště. 

Mezinárodní turnaje pro náš tým zname-

nají mnoho, to je nesporné, ale bez 

samotných hráčů by žádný tým nebyl. 

Proto v díle o roce 2009 nemohu nezmí-

nit tři zásadní jména - Jana Stárková, 

Denis Goll a Pavel Štolba. Jana přišla do 

týmu již na jaře, prvního Prague Cupu se 

sice nezúčastnila, zato účast na Euro-

Cupu si už ujít nenechala. Takže kteří 

hráči byli 4x na Euro-Cupu? :) Jistě… 

Jana a já, tedy Jana a Iva. 

Oproti Janě, přišli Denis s Pavlem do 

týmu o půl roku později, koncem listopa-

du, a tak je první turnaj čekal až v 

srpnu 2010 v německém Mnichově. Ve 

stejné době přišla změna, kterou jsem 

nakousla na konci minulého dílu. Tím 

jsem myslela přesun několika hráčů z 

našeho týmu do nových pražský klubů. 

Tím prvním klubem byl právě na podzim 

2009 Flor-in, který založil Václav Uher 

po ročním členství u nás. Druhá etapa 

odchodu byla až v roce následujícím do 

týmu Transformers Asociace Octopus. 

Všichni tři - Jana, Denis a Pavel, prošli 

klasickým koloběhem od nováčků přes 

hledání nejvhodnějších herních pozic až 

po jejich vybroušení. Jana začínala jako 

hráčka s hokejkou, po necelých dvou 

letech se dostala na post brankářky, kde 

se opravdu našla a stala se z ní tak 

brankářská jednička týmu Jaguars. Denis 

hrál a stále hraje s hokejkou, kterou si 

pořídil dlouhou, přidržoval ji prsty u 

nohy a hrál pouze před vozíkem. Díky 

posilování teď hraje jen rukou a hůl je 

poloviční. Přidal rychlost a obratnost a 

stal se jednou z nepostradatelných opor 

jaguářího týmu. A Pavel? Správně, ten si 

taky prošel dlouhým vývojem. Pája jako 

oba předchozí začínal s hokejkou. Přešel 

na hru s téčkem v poli a tím se dostal 

pevně do obrany Jaguárů. 

V příštím dílu se přesuneme o rok dále, 

do roku kdy se narodil náš nejvěrnější 

fanoušek Matěj :) IF 

ROK PO ROCE - ZALOŽENÍ KLUBU - ROK 2009 
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Po podzimní části ligové sezóny 2015/16, 

ze které si Jaguáři přinesli 15 bodů, nás 

čekala dvě kola části jarní a hlavně roz-

hodující kolo Play-off. Třetí kolo se usku-

tečnilo 27. 2. v Praze v Radotíně a pořa-

datelstvím byl pověřen náš klub. Tento-

kráte jsme nastoupili v plné sestavě a po 

výhře ve všech třech zápasech (15:2, 5:1 

a 10:1) jsme si do tabulky připsali dalších 

devět bodů. 

Čtvrté, a tedy poslední kolo základní části 

ligové soutěže se odehrálo 26. 3. v Praze 

na Jarově. Jaguáři opět nezaváhali a 

předpokladů tým New Cavaliers. Bohužel 

jsme neustáli tlak, který přinesla role 

poměrně jasného favorita a fakt, že o 

celoročním úsilí rozhoduje jediný zápas. 

Soupeř dokázal využít naší nervozity a 

New Cavaliers tak vyhráli 5:3. Titul 

Mistrů republiky nám tak těsně unikl. 

Náš tým ovšem pobral všechny individu-

ální ceny 

– Standa 

byl nej-

l e p š í 

střelec i 

h r á č 

s e z ó n y , 

J a n a 

nejúspěš-

nější brankářka a Iva nejlepší hráčka s T

-stick hokejkou. BBR 

suverénně čtvrté kolo vyhráli po vítěz-

stvích 10:3, 9:3 a 21:3. Po připočítání 

dalších devíti bodů tak tým Jaguars s 

velkým náskokem ovládl základní část 

ligové sezóny 2015/16. Do rozhodujícího 

kola však postupovaly všechny čtyři české 

týmy – výsledky základní části mohly 

být zapomenuty, protože Play-off mohl 

vyhrát kdokoliv. Finálové kolo se konalo 

23. 4. opět v Praze a tentokráte na 

Ruzyni. Oba semifinálové zápasy jsme bez 

problémů vyhráli (11:1 a 12:3) a postou-

pili tak do finále, kde byl náš soupeř dle 

JARNÍ ČÁST LIGOVÉ SOUTĚŽE 2015/2016  



Druhým mezinárodním turnajem, kterého se 

Jaguáři v létě 2016 účastnili, byl turnaj 

Prague Powerchair Open, který pořádá tým 

New Cavaliers. Jaguáři se zúčastnili již po 

čtvrté a dva předchozí ročníky se našemu 

týmu dokonce podařilo vyhrát, takže jsme 

stáli v nelehké roli obhájců titulu. Letošní-

ho ročníku se zúčastnilo sedm týmů, které 

odehrály zápasy základního kola v rámci 

jedné skupiny systémem každý s každým. 

Naším prvním soupeřem byl tým Trouble 

Makers, který je jedním z našich hlavních 

rivalů nejen na tomto mezinárodním turna-

ji. Tentokrát jsme to dotáhli k remíze 2:2. 

Následovaly dva nám známé ligové týmy a 

oba jsme dokázali porazit – SK Indians 6:0 

a New Cavaliers 3:1.  

Dalším soupeřem byl italský tým Dream 

Team. I přes lepší začátek Italové hru 

otočili a vyhráli 9:4. Nepomohly nám ani 

technické komplikace na naší straně. Násle-

dující soupeř pro nás také nebyl nijak 

neznámý – tým Black Knights Dreieich. 

Tentokrát přijeli Black Knights v plné a 

silné sestavě, ve které ale nastoupili až ve 

druhé polovině zápasu. I proto jsme doká-

zali ubránit pěkný výsledek 0:4. Po krátké 

pauze nás čekal poslední zápas dne a další 

domácí tým – Red Dragons, které jsme 

pohodlně porazili 7:1. 

Den jsme tak zakončili na čtvrtém místě 

základní skupiny. O rozdíl skóre nás před-

běhl tým Trouble Makers. Skupinu vyhrál 

tým Black Knights, který neztratil ani bod. 

Druhý byl tým Dream Team. Tyto čtyři 

týmy postoupili do nedělních bojů Play-off. 

Páté New Cavaliers, šesté SK Indians a 

sedmé Red Dragons čekali boje o konečné 

umístění. 

Naším soupeřem v Play-off byl vítěz skupi-

ny, tedy Black Knights. Tentokrát tým 

nastoupil v plné sestavě hned od začátku, 

což opět znamenalo defenzivní vyčkávací 

hru. I když se nám tentokráte podařilo 

dostat do soupeřovy brány dva góly, stejně 

jsme prohráli 8:2. Jelikož ani Trouble Ma-

kers svůj semifinálový zápas nevyhráli, čekal 

nás společný boj o třetí místo. Vypjatý až 

vyhrocený zápas jsme prohráli 7:5. 

Finálový zápas mezi Black Knights a Dream 

Team dopadl jednoznačně ve prospěch 

Němců, kteří vyhráli 8:2 a stali se tak 

vítězi sedmého ročníku Prague Powerchair 

Open 2016. Tým Jaguars se umístil na 

čtvrtém místě. BBR 

PO DVOU TITULECH PŘÍŠLO ČTVRTÉ MÍSTO  
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Prostředí české ligové soutěže je malé. Nyní 

čítá dokonce jen čtyři týmy a z toho tři 

jsou týmy pražské. Jediný nepražský tým 

sídlí v nedaleké Plzni. Je jasné, že konku-

rence je v takovém malém prostředí nevel-

ká. ČFPH se samozřejmě snaží o rozvoj 

Powerchair Hockey, ale pokud není v jiných 

městech zájem, je situace složitá. Proto 

máme radost, že se tento nutný zájem 

objevil v Brně. Dokonce k nám do Prahy 

vyslali i své zástupce na kurz nových trené-

rů a rozhodčích. V této době již v Brně 

probíhají první tréninky a my máme radost, 

že se po zániku zlínského týmu PH opět 

rozšíří i na Moravu. 

A zdá se, že na Moravě neskončí. Zájem se 

totiž objevil i na Slovensku. I ze Slovenska 

tak přijeli zájemci  na oba zmíněné kurzy. 

Na začátku září se týmy Jaguars a New 

Cavaliers vydaly do Bratislavy, aby tam 

sehrály exhibiční utkání a ukázaly PH no-

vým zájemcům. Ti si sport jak vyzkoušeli, 

tak došlo k prvnímu přátelskému utkání s 

právě vzniklým týmem Belasý motýľ. BBR 

PH MÍŘ Í NA VÝCHOD 
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Jak na tebe celkově liga zapůsobila? 

Velmi kladně, protože mě hrát baví. Je to 

hra plná emocí a nečekaných zvratů, 

rozuzlení, dynamičnosti. Byla jsem na 

střídačce, ale musím říct, že i tam jsem 

chvílemi měla husí kůži. Píle a odhodla-

nost, se kterou je česká liga připravovaná, 

je neuvěřitelná. A vážně jsem rada, že ač 

jako začátečník, mohu se účastnit a zahrát 

si, zápasit. Jsou tu samozřejmě i negativa 

jako bolesti svalů a kloubů - ale který 

sport tohle neprovází? Důležité jsou ty 

zážitky, na které všichni budeme určitě 

rádi vzpomínat i za několik let. Vnímám 

PH ligu jako sport - ale ne jen jako sport 

pro handicapované, ale takový, jako každý 

jiný - a tak by to mělo být, myslím. 

Přihlásila ses jako nováček do reprezentace 

– co tě na tom nejvíc láká? 

Nejvíce mě láká asi ta představa, že budu 

u zrodu něčeho, co přesáhne i hranice 

naší země. Příprava na Mistrovství v roce 

2018 - to je velká věc. Přihlásila jsem se 

s tím, že bych se ráda učila hned téměř 

od začátku po boku výborných hráčů a 

skvělé trenérky Andy. Ráda bych se zdoko-

nalila v něčem tak kouzelném, jako je 

Powerchair Hockey. Navíc mě láká i to 

poznávání nových lidí, střet s jinými náro-

dy, jejich kulturou, životy a názory. 

Čeho bys chtěla v tomto sportu dosáhnout? 

Tato otázka přináší jinou důležitou otázku 

- proč vlastně sportuji? 

Podle mně má každý z nás v sobě „něco“ 

- a to objeví jako malý nebo až časem, 

když dostane příležitost. Chopení se příleži-

tosti trvá každému jinak dlouho - mě 

samotné to trvalo rok, než jsem se plně 

rozhodla jít do tohoto sportu krom rekre-

ačně i sportovně. Prostě teď chci dát do 

florbalu co nejvíc možné energie, kterou v 

sobě najdu a hrát naplno. A především 

bych byla moc ráda, kdybych už jen neby-

la holkou na vozíku, která má čtyři koleč-

ka jen jako otravnou pomůcku, ale koleč-

ka, na které nakonec bude pyšná, bude je 

mít ráda. Protože se jich stejně nikdy 

stejně nezbaví. 

POKRAČOVÁNÍ - ROZHOVOR S HRÁČKOU 

S novým vedením v čele České federace 

Powerchair Hockey přišla i myšlenka ko-

nečně obnovit Českou reprezentaci. Vždyť 

naposledy se Národní tým v pravém slova 

smyslu ukázal na mezinárodní půdě v roce 

2008 na Mistrovství Evropy v Belgii. A to 

bylo po premiéře na Mistrovství Evropy v 

Itálii v roce 2005 teprve po druhé. Jistý 

pokus obnovit českou reprezentaci proběhl 

v roce 2013, kdy se Česká republika účast-

nila Turnaje čtyř národů ve Švýcarsku. To 

ale dopadlo improvizací, kdy byl na turnaj 

vyslán vítěz uplynulého ročníku České 

ligové soutěže – tedy tým Jaguars – a 

přidali se dva hráči z týmu SK Indians. 

Nově zvolený výkonný výbor ČFPH se 

rozhodl neveselou situaci, kdy Česká repub-

lika visí na konci žebříčku národů, změnit. 

Na začátku roku 2016 se tak začalo se 

zjišťováním zájmu mezi hráči a s hledáním 

reprezentačního trenéra. V květnu a červnu 

pak proběhla dvě předběžná setkání zájem-

ců o účast v reprezentačním týmu. Byly to 

dva víkendy naplněné především tréninkem, 

který vedla dočasně pověřená trenérka 

Andrea Kolátková Kuncová. Zájem hráčů byl 

dostatečný a projevil se napříč týmy, takže 

se přistoupilo k dalšímu rozvíjení reprezen-

tace.  

V říjnu pak proběhl první oficiální trénink 

českého národního týmu. Jelikož se do 

výběrového řízení na nového trenéra, i přes 

informační kampaň, kromě trenérky týmu 

Jaguars a dočasné trenérky nově vznikající 

reprezentace Andrey nikdo nepřihlásil, byla 

Andrea Kolátková Kuncová oficiálně jmeno-

vána trenérkou českého reprezentačního 

týmu. Je nutné zmínit, že vzhledem ke své 

dlouholeté praxi na trenérské pozici týmu 

Jaguars má Andrea veškeré předpoklady být 

úspěšnou trenérkou českého národního 

týmu a dovést ho k výsledkům, které vrátí 

Českou republiku na mezinárodní scénu. 

Manažerem reprezentace byl jmenován 

Václav Uher. 

Další tréninky reprezentace jsou plánované 

na únor a červen 2017. Trenérka i nově 

vzniklý tým má před sebou hodně práce, 

ale věříme, že ona touha být součástí 

něčeho většího, než je zápolení v rámci 

týmů ve stále malé české lize, hráče pože-

ne k jejich nejlepším výkonům. Čím dřív se 

reprezentace sehraje tím dříve bude možné 

se představit na některém z mezinárodních 

turnajů. BBR 

ČESKÁ REPREZENTACE ZAŽÍVÁ DOBU OBROZENÍ  

Kristýna Budská na svém druhém 
ligovém kole a čtvrém zápasu 



Sportovní klub EWSC Praha, z. s. vznikl v roce 2003. Jeho posláním je 

především umožnit i těžce handicapovaným lidem aktivně se zapojit do 

sportovního dění. Klub se zabývá sportem zvaným Powerchair Hockey 

(dále také PH) 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 PH 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 nervosvalo-

vým onemocněním, lidé malého vzrůstu, lidé ochrnutí po poranění mí-

chy 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 PH 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. 
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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 


