
Po uzavření základní části České Powerchair 

Hockey ligy 2016/2017 se o držiteli titulu 

mistrů mělo rozhodnout v kole Play-off. Sys-

tém se od minulého roku změnil, přizpůsobil 

se počtu týmů v české lize, a aby základní 

část a týmové snažení neztrácelo při postupu 

všech čtyř týmů smysl, dostalo pořadí týmů 

po základní části větší význam. Nehrál už 

čtvrtý s prvním a druhý se třetím o postup 

do finále, ale rovnou první s druhým finále a 

třetí se čtvrtým o bronz – a tentokráte na 

dva vítězné zápasy.  

Jaguáři vstupovali do Play-off z prvního mís-

ta, stejně jako loni. Loni ale jeden jediný 

rozhodující zápas proti New Cavaliers nezvlád-

li, a titul tak nezískali. Snažili jsme se to 

dostat z hlavy a hrát naší hru, jako po celou 

sezónu, kterou jsme zvládli úspěšně. 

První zápas proti New Cavaliers, druhým 

týmem po základní části, jsme od počátku s 

přehledem kontrolovali a vyhráli 6:2. Dalo se 

čekat, že druhé utkání bude vyrovnanější a 

vyostřenější, což také bylo. První polovinu 

jsme vyhráli 3:1, jenže v té druhé Kavalíři 

několikanásobně zvýšili tlak. Už se nám nepo-

dařilo vstřelit další gól, ale zároveň jsme 

dokázali udržet obranu. Kavalírům se i přes 

šance a vysoký počet střel podařilo snížit jen 

na 3:2. Nešťastná situace z loňska se tak 

neopakovala a Jaguáři získali titul Mistrů 

republiky. BBR 
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SLOVO REDAKCE 

V přicházejícím letním období přináší-

me shrnutí uplynulého půlroku, který 

byl dosti hektický. Přípravy i samotný 

průběh pátého ročníku Prague Cupu 

dokáže zaměstnat dostatečně. Natož 

když se k tomu přidají dvě ligová 

kola s play-off a dvě reprezentační 

soustředění. Každopádně vše je zdárně 

za námi a tým Jaguars se může 

radovat z nejen dobré hry na turnaji, 

ale také z mistrovského titulu, který 

jsme získali zpět po dlouhých pěti 

letech. 

Teď je před námi léto, které je vždy 

ve znamení soustředění a turnaje. 

Tuto kombinaci se nám daří držet již 

několik let. Který turnaj nás čeká a 

kdy se dočtete na čtvrté straně :) O 

soustředění taktéž a navíc i na straně 

třetí ve vzpomínkách na rok 2010. 

Přeji všem krásné letní zážitky a 

hladký přechod do času podzimního. 

Další číslo pak očekávejte v prosinci. 

IF 



Na začátku května se konal mezinárodní tur-

naj Prague Cup, který pořádal náš klub EWSC 

Praha, a to už po páté. Do Prahy se sjelo 

pět zahraničních týmů (Iron Cats Zurich a 

Zeka-Rollers Argau ze Švýcarska, Torpedo 

Ladenburg z Německa, De Pont Rotterdam z 

Nizozemí a Trouble Makers Ljubljana ze Slo-

vinska), ke kterým se přidaly tři české 

(Jaguars Praha, New Cavaliers Praha a Indians 

Plzeň), abychom si zahráli pěkně každý s 

každým v rámci jedné základní skupiny. 

Hned první sobotní zápas pro nás znamenal 

ostrý start. Čekalo nás utkání s jedním z 

nejlepších týmů v Evropě a obhájci titulu z 

našeho turnaje z roku 2015 - De Pont Rot-

terdam. Na Prague Cupu 2015 náš vzájemný 

zápas skončil 10:1. Tentokráte jsme prohráli  

0:7, ale dá se říct, že to pro nás byla prohra 

svým způsobem cenná. Do druhého zápasu už 

jsme naskočili rozehraní a s velkým odhodlá-

ním tento zápas vyhrát. Náš soupeř byli 

Trouble Makers, tedy nám dobře známý tým a 

rival z posledních mezinárodních turnajů. 

Vyostřený zápas se nám povedlo vyhrát těsně 

4:3. Následoval vyrovnaný zápas s naším 

ligovým rivalem New Cavaliers, který jsme po 

penaltě vyhráli 2:1. 

Další zápas byl opět proti těžkému soupeři – 

Torpedo Ladenburg. Torpedo opět patří k 

tomu nejlepšímu v Evropě. Nevynechali ani 

jeden ročník Prague Cupu a ten v roce 2011 

vyhráli. Tento tým nám v minulosti také vždy 

nastřílel hodně gólů. Tentokrát se nám dařilo 

držet taktiku pevné obrany a po celkem 

vyrovnaném zápase jsme prohráli 2:5. Pátý 

zápas dne byl opět setkáním s ligovým soupe-

řem – Indians Plzeň. Indiáni nastoupili v plné 

rychlosti a chtěli ukázat, že jejich rapidní 

zlepšení v poslední době nebyla náhoda. Pře-

kvapivě nás porazili 2:3. 

Poslední zápas dne jsme potřebovali vyhrát, 

abychom si zajistili postup do semifinále. Náš 

soupeř byli Iron Cats, sice B tým silného 

švýcarského týmu, ale velmi sehraný a šikov-

ný. Náš tým už byl opravdu unavený a una-

vená byla i technika, ale nakonec jsme těsně 

vyhráli 3:2. Poslední tým v základní skupině, 

se kterým jsme se měli utkat v neděli ráno, 

byli Zeka Rollers. Tým s mladými šikovnými 

hráči a velmi kvalitními hráči s T-stick hokej-

kami. Prohráli jsme 1:4 a postoupili jsme tak 

do semifinále ze čtvrtého místa v základní 

skupině. 

Naším semifinálovým soupeřem byl vítěz zá-

kladní skupiny, což byl tým Torpedo Laden-

burg. I přes naši obranu zvítězili 3:0. Čekal 

nás tedy boj o třetí místo s týmem, který ve 

svém semifinálovém zápase také neuspěl, což 

byl tým Zeka Rollers. I tento zápas jsme 

prohráli 0:3. Finále vyhrál tým Torpedo La-

denburg, když rozhodl gólem na samém konci 

vyrovnaného zápasu s týmem De Pont, a stal 

se tak po druhé vítězem turnaje Prague Cup. 

BBR 
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Jak již víte, nové vedení České federace 

Powerchair Hockey přineslo do našeho sportu 

řadu změn a nových podnětů, a jedním z 

nich bylo obnovení reprezentace. K tomu 

došlo na začátku roku 2016. Po prvních se-

tkáních zájemců o účast v Národním týmu v 

květnu a červnu proběhl loni v říjnu i první 

oficiální trénink reprezentace. Trénink byl 

úspěšný a hráči se začali pomalu sehrávat. 

Letos v únoru a červnu se přidala další dvě 

víkendová soustředění nového týmu. Hráči se 

pod vedením reprezentační trenérky učili 

novým taktikám a herním situacím. Důležité 

je, aby každý hráč znal jak svoje individuální 

možnosti, tak i možnosti ostatních hráčů, 

které tolik nezná ze svého domácího týmu. 

Nový reprezentační tým si loni vytyčil smělý 

cíl – účast na Mistrovství světa 2017. Aby 

toto bylo vůbec technicky možné, musela by 

Česká republika získat pořadatelství této udá-

losti a reprezentační tým právo automatické 

účasti. Díky dlouhé nečinnosti české reprezen-

tace jsme totiž málem vypadli ze světového 

žebříčku a jsme na posledním místě. Na MS 

nejsme kvalifikovaní a ani se už kvalifikovat 

nemůžeme. I přes velkou snahu organizačního 

výboru ČR pořadatelství přiděleno nebylo 

především kvůli omezené existenci bezbariéro-

vého zázemí (ubytování), což je obecný pro-

blém České republiky. Pořadatelství MS 2017 

dostala Itálie. Naše možnost účasti tak  padá.  

Novým velkým cílem je tedy účast na Mistrov-

ství Evropy v roce 2020, na které se ale 

musíme kvalifikovat na kvalifikačním turnaji. 

Kromě toho chce trenérka s týmem vyjet na  

zahraniční turnaj, aby tým měl možnost se 

stmelit, což je pak na hřišti důležité. BBR 

REPREZENTAČNÍ TÝM PILNĚ TRÉNUJE  
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Při vzpomínkách na rok 2010 si vybavím 

první soustředění v Nové Roli. Od té doby 

tam tým Jaguárů jezdí každé léto. Letos nás 

tedy v srpnu čekají chatičky u Novorolského 

rybníka již poosmé. Týden plný tréninků, ale i 

zábavy vždy přinese mnoho nových zážitků a 

především dopomůže k velkému hernímu 

posunu celého týmu. 

V dílu věnovanému roku 2010 nemohu nezmí-

nit výpadek naší trenérky Andrey, s čímž 

souvisí poznámka na konci minulého dílu o 

narození našeho největšího fanouška Matěje :) 

Po dobu její nepřítomnosti tým trenérsky 

vedla náhradnice, která ovšem znamenala pro 

klub především srpnový odchod několika hrá-

čů, s nimž si založila nový tým. Tento nena-

dálý odchod hráčů se nám podařilo vyrovnat 

na mezinárodním turnaji vypůjčeným hráčem z 

týmu Tigers Janské Lázně Petrem Sulanským. 

Otázka ovšem byla, kdo bude hrát na posled-

ním ligovém kole, které nás čekalo v polovině 

října. Ale jak to tak bývá, občas se věci vyře-

ší tak nějak sami :) Na jeden z prvních záři-

jových tréninků v tělocvičny JUŠ se přišel 

podívat kamarád Pavla, kterého jsem neváhala 

oslovit s nabídkou vyzkoušení hry. Nechal se 

zlákat a od té doby ho florbal na elektrikách 

nepustil. Takže tedy od září roku 2010 je 

členem týmu Jaguars Stanislav Cimpa. Čímž se 

zkompletovala na základní pětka, která spolu 

drží dodnes. Na úplný závěr roku se na tré-

nink přišla podívat Jitka Kodadová, která s 

námi nastoupila do další sezóny 2011. 

Na závěr bych k tomuto roku dodala, že pro 

ligovou soutěž znamenal rok 2010 zavedení 

statistik, kdy se vedli údaje o gólech a asis-

tencích, podle kterých se vyhlašoval nejlepší 

střelec a vítěz kanadského bodování celkem 

za sezónu. Perličkou ve vyhlašování individuál-

ních cen se stala situace, kdy Jana Stárková 

byla na třetím červencovém kole vyhlášena 

jako nejlepší hráč s hokejkou a na říjnovém 

čtvrtém kole již jako nejlepší brankářka. Což 

jí naštěstí pro Jaguáry zůstalo ve většině 

případů :) IF 

ROK PO ROCE - ZALOŽENÍ KLUBU - ROK 2010 

Po zimní části soutěže, kterou Jaguáři s pře-

hledem ovládli, když vyhráli obě podzimní 

kola, přišla krátká zimní pauza a s jarem 

odstartovala jarní část. Dvě kola, která měla 

rozhodnout o vítězi základní části ligové sou-

těže a o pořadí týmů do závěrečného kola 

Play-off. 

Třetí kolo české ligy se konalo v březnu v 

Praze na Třebešíně a pořádalo ho Spolek flor-

in. Jaguáři na toto kolo přijeli oslabeni – 

Standa podstoupil v prosinci operaci páteře a 

byl stále v rekonvalescenci. Do tréninků se 

ještě vůbec nevrátil a na toto kolo nás měl 

původně přijít jen podpořit. Jenže večer před 

turnajem skolily Pavla horečky a i Iva přijela 

a hrála s vysokou teplotou. Brankářka Jana si 

vyzkoušela hru s T-stick v poli a Standa na-

konec zkusil hrát – a šlo to i s omezením. 

Jeli jsme přežít, takže všechny šokovalo, když 

jsme toto kolo vyhráli (8:1 s Red Dragons, 

11:5 s New Cavaliers, 7:3 s SK Indians). Celý 

tým prostě zabral na ještě vyšší obrátky. 

Závěrečné kolo české ligové soutěže se konalo 

v dubnu v Praze v Radotíně a pořádal ho náš 

klub EWSC Praha. Pokud jsme na třetí kolo 

přijeli oslabení, na to čtvrté jsme přijeli ještě 

oslabenější. Tentokráte lehla s horečkou Iva a 

Denis a po těžké angíně byl Pavel. Jana se z 

branky stěhovala do pole na celé kolo a v 

bráně jí zastoupila Kristýna. Úplně jiná sesta-

va byla znát. Porazili nás stále lépe hrající 

Indiáni (2:1) a těsně i Kavalíři (6:5), takže 

jsme skončili třetí. Základní část ligy jsme 

ovšem s přehledem vyhráli. BBR 

JARNÍ ČÁST LIGOVÉ SOUTĚŽE 2016/2017  



Sportovní klub EWSC Praha se specializuje na florbal na elektrických vozí-

cích, tedy v originálu Powerchair Hockey. Ale pod všemi názvy se skrývá 

kolektivní hra plná adrenalinu vhodná i pro lidi s těžkým tělesným handi-

capem. Jako spolek vznikl sportovní klub na podzim roku 2003. Hlavní 

činnost klubu je věnována pravidelným tréninkům, soustředěním, účasti v 

ligové soutěži a na mezinárodních turnajích. Klub také zajišťuje osobní 

asistenci hráčům, materiální vybavení a financování všech zmíněných aktivit. 

Tým, který hraje florbal na elektrických vozících pod hlavičkou sportovního 

klubu EWSC Praha, používá označení JAGUARS Praha. 

Mezi největší úspěchy týmu Jaguars v posledních letech patří dvě 1. místa 

z mezinárodního turnaje Prague Powerchair Open 2014 a 2015, 4. místo 

na turnaji 9. Euro-Cup 2015 a získání titulu Mistr ČR v PH v letech 2011, 

2012 a 2016/2017. 

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. Více informací na: 

http://praguecup.jaguars.cz/ 

Jaroslava Foglara 1332/6 

155 00 Praha 5 - Stodůlky 

Telefon: 608 135 272 

E-mail: info@jaguars.cz 

Web: www.jaguars.cz 

EW S C  P r a h a ,  z .  s .  

IČ: 26642476 

Fio banka 2100639660/2010 
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Závěrečným kolem Play-off sice skončila ligová 

sezóna 2016/2017, ale letní přestávka pro 

náš tým Jaguárů tradičně neznamená florbalo-

vé prázdniny. Léto i tentokráte znamená 

zahraniční turnaj a především tradiční soustře-

dění. 

Již na začátku července jedeme na turnaj 

Euro-Cup, který se letos přesunul z německé-

ho Güstrow do Rostocku. Je to již desátý 

ročník tohoto turnaje, který každý lichý rok 

pořádá tým Nording Bulls a tým Jaguars se 

zúčastní už po páté. Letos se spolu s námi 

účastní dalších šest týmů a my jedeme obhájit 

čtvrté místo z let 2013 a 2015. V silné kon-

kurenci to nebude snadné. Ale Jaguáři se 

nebojí žádné výzvy. 

A tentokrát až na konci srpna nás čeká sou-

středění v Nové Roli u Karlových Varů, kam 

se vydáme už po osmé! Ano, máme to tam 

rádi a jen neradi bychom místo pro své letní 

soustředění měnili. Výhodné spojení relativně 

bezbariérového ubytování a bezbariérové spor-

tovní haly v blízkosti k dokonalosti doplňuje 

přírodní čisté koupaliště s pláží a především 

dokonalá znalost prostředí a podmínek. Může-

me tak rovnou skočit do zajetých kolejí a ve 

dvoufázově trénovat dovednosti pro novou 

ligovou sezónu, která začne svou podzimní 

částí v říjnu a my se budeme snažit, aby byla 

pro Jaguáry opět úspěšná. BBR 

LIGA SKONČILA , SEZÓNA NEKONČÍ 

NAJDĚTE S I NÁS I NA FACEBOOKU! 
https://www.facebook.com/jaguars.cz/ 

http://praguecup.jaguars.cz/
https://www.facebook.com/jaguars.cz/

