
Na konci září se konal již osmý ročník mezi-

národního turnaje Prague Powerchair Open, 

který pořádá sdružení Flor-in. Letos se zú-

častnilo celkem sedm týmů. Jaguáři se zúčast-

nili již po páté - tento turnaj máme v oblibě 

a daří se nám tu. Loni jsme skončili čtvrtí, 

když jsme obhajovali dvě první místa z před-

chozích ročníků. 

Vzhledem k počtu týmů jsme si mohli zahrát 

oblíbeným systémem každý s každým v rámci 

jedné skupiny. Čekalo nás tak šest zápasů, 

které rozhodovaly o postupu do Play-off. 

Jelikož se účastnily i všechny české týmy, byl 

pro nás turnaj test před začátkem nové ligo-

vé sezóny. Tři týmy zahraniční zase poskytly 

cennou zpětnou vazbu, jak si stojíme mimo 

onen stále malý český rybníček. 

Všech šest zápasů základní skupiny jsme hráli 

v jeden den. Byl to tedy celkem náročný den. 

A před-ligovou přípravu jsme zvládli na vý-

bornou. Zápas s plzeňskými SK Indians, kteří 

byli naším zahajovacím soupeřem, jsme bez 

větších problému vyhráli 7:2. Ani zápas s 

druhým českým týmem – Red Dragons Praha 

– neznamenal komplikaci. Tým byl v jeho 

novém složení velmi oslabený a my vyhráli 

6:0 po ne zrovna záživné hře. Napětí se 

čekalo až v zápase proti našemu dosavadní-

mu ligovému rivalovi – New Cavaliers Praha, 

který také letos nastoupil v lehce obměněné 

sestavě. Naše zápasy byly vždy vypjaté a 

nervózní. Tentokrát tomu tak ale nebylo, i 

když byl zápas celkem vyrovnaný. Vyhráli 

jsme 3:2. - pokračování na str. 2 
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SLOVO REDAKCE 

Za chvíli tu máme další rok a to je 

ten pravý čas na rekapitulaci uběhlé-

ho půlroku. Dočtete se o všem, co 

Jaguáry potkalo v létě i na podzim, 

dokonce i na začátku zimy :) 

Pro koho by byl málo půlrok, tak 

nechybí ani okénko na celý rok, 

kterým je tentokrát rok prvního  

titulu, tedy rok 2011. 

A čeho si Jaguáři nejvíce váží z roku 

letošního? Pro mne jako kapitánku je 

nejdůležitější týmová soudružnost a 

očividný herní posun. Za to všem 

Jaguárům děkuji :) A samozřejmě 

jako tým si ceníme titulu Mistrů pro 

sezónu 2016/2017. 

Závěrem bych ráda poděkovala za 

podporu všem příznivcům Jaguárů i 

členům týmu za skvělou souhru a 

zároveň všem popřála krásný nový 

rok 2018. IF 



Ve čtvrtek 6. července se náš tým Jaguárů 

vydal do Rostocku, kde se 8. a 9. července 

konal již po desáté mezinárodní turnaj Euro-

Cup, který pořádá tamní tým Nording Bulls 

Lohmen. Letos jsme se rozhodli vydat na 

cestu o den dřív, abychom mohli volný den 

využít k výletu. Letošního ročníku se účastnilo 

celkem šest týmů, a tak bylo možné hrát 

systémem každý s každým v rámci jedné 

základní skupiny a 2x15 minut. Chtěli jsme 

alespoň obhájit čtvrté místo z let minulých. 

V sobotu nás čekal první soupeř – Munich 

Animals. S tímto týmem hrajeme často vyrov-

nané zápasy, ale také jsme věděli, že naše 

starty na mezinárodních turnajích bývají těž-

kopádnější – přizpůsobení se úrovni hry, 

která je nesrovnatelná s českou ligou, není 

snadné. Animals vyhráli 6:4. Druhý zápas 

znamenal zase úplně jiného soupeře – slabší 

a faulující tým Rocky Rolling Wheels. Po 

neurovnané hře jsme nakonec vyhráli 4:1.  

Posledním soupeřem dne byli Italové – 

Warriors Viadana, kteří hrají rychle a dravě, 

jako ostatně všechny italské týmy. Na jejich 

bránu se nám za celý zápas podařilo poslat 

jen pět střel a nepadl z toho ani jeden gól. 

Za to Italové naší pevnou obranu ostřelovali, 

jak mohli. Připsala jsem si 18náct zásahů, 

které ke mně přes obranu vůbec pronikly a z 

toho v síti skončilo sedm gólů. 

V neděli nám zbývalo dohrát poslední dva 

zápasy základní skupiny. Začali jsme s týmem 

Black Knights Dreieich. Standa sice otevřel 

skóre už v první minutě. Bohužel to byl náš 

první a poslední gól. Soupeřova „A“ sestava 

dostala v první polovině k naší bráně 17 střel 

a z toho padlo 6 gólů. „B“ tým na naši 

bránu v druhé polovině poslal dalších pět 

střel, ale padl jen 1 gól. Prohráli jsme 1:7. 

Poslední zápas skupiny nás čekal proti domá-

cím Nording Bulls. Pokud jsme chtěli postou-

pit do Play-off, museli jsme tento zápas vy-

hrát. To se nám podařilo jednou v roce 2013, 

ale zopakovat jsme to nedokázali. Prohráli 

jsme 2:9 a v základní skupině tak skončili na 

pátém místě.  

Čekal nás tak jen zápas o celkové páté místo 

turnaje s týmem, který skončil na šestém 

místě – Rocky Rolling Wheels Berlin. Tento 

zápas jsme vyhráli 11:2 a obsadili tak koneč-

né páté místo. 

Za velký úspěch našeho týmu se dá považovat 

zisk individuální ceny pro nejlepšího brankáře 

– tu získala Jana Stárková. Navíc Standa se 

se 16-ti góly stal pátým nejlepším střelcem 

turnaje. BBR 
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JAGUÁŘI POPÁTÉ NA EURO CUPU 

Ze zbývajících tří zápasů v základní skupině 

jsme dokázali vyhrát jeden – 8:0 s Hurricanes 

Bochum z Německa. S Italy Sharks Monza 

jsme těsně prohráli 2:3. A favorité celého 

turnaje – Black Knights Dreieich – nás pora-

zili 5:2. Ve střelách na bránu nás přestříleli 

dokonce 14:3. V základní skupině jsme tak 

obsadili druhé místo a postoupili hladce do 

Play-off, kde nás čekal zápas s třetím ve 

skupině – Hurricanes Bochum. 

Do semifinálového zápasu s Němci jsme vstu-

povali opatrně – přece jen, semifinále je vždy 

jiné. Už jen tím, že se hrací čas prodlužuje na 

2x15 minut. Ale zvládli jsme ho hladce a 

vyhráli v námi plně kontrolovaném zápase 

10:2. Tím jsme se dostali do finále, kde nás 

čekali Black Knights, kteří si podle předpokla-

dů poradili ve svém semifinále s Sharks Mon-

za. A ani finále nenechali náhodě a porazili 

nás 13:5. 

Black Knights Dreieich, vítez německé ligy, 

tak vyhráli turnaj Prague Powerchair Open 

bez jediné prohry. Druhé místo obsadil tým 

Jaguars a je to pro nás velký úspěch stejně 

jako cena pro nejlepšího hráče, kterou získal 

Stanislav Cimpa a cena pro nejlepšího branká-

ře, kterou získala Jana Stárková, oba z naše-

ho týmu. Třetí místo obsadil tým A.S.D Sharks 

Monza před čtvrtými Hurricanes Bochum. Na 

pátém až sedmém místě se seřadily zbylé 

české týmy – New Cavaliers, Sk Indians a 

Red Dragons. BBR 
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Rok 2011 byl zlomový v mnoha ohledech. 

Proč? Hlavním důvodem je bezpochyby to, že 

od té doby má tým Jaguarů pevný základ v 

podobě pětice hráčů - Ivy, Jany, Denise, Pavla 

a Standy. 

V takovémto složení společně ještě s Jitkou 

Jaguáři vybojovali svůj první titul Mistrů ČR v 

EWH, a to až v posledním mrazivém kole v 

Krkonoších. K tomuto titulu ale vedla spletitá 

cesta. Na začátku bylo naprosto nepovedené 

první ligové kolo, kde se nepodařilo získat ani 

bod. Ovšem dlouhá prodleva mezi prvním a 

druhým kolem přinesla prostor pro mnoho 

tréninků a dovybavení hráčů lepšími vozíky, 

kdy konečně nemuseli používat své neobratné 

osobní vozíky, případně vypůjčené a nevyho-

vující ani pořádnému sezení. Takto "nový" 

tým nastoupil na druhém kole ve Zlíně a 

hned se radoval ze tří výher a plného počtu 

bodů do tabulky. Stejné bylo i kolo třetí a po 

dramatickém závěru i kolo čtvrté :) Mimocho-

dem od roku 2011 vládne mezi střelci i v 

kanadském bodování Standa a Jana mezi 

brankáři. 

A nejde při vzpomínce na rok 2011 vynechat 

mezinárodní turnaje, i ty velkou měrou při-

spěly výsledkovým posunům týmu. Stihli jsme 

hned čtyři, náš Prague Cup a druhý český 

turnaj Feel the Power plus dva v Německu - 

7. Euro-cup a 2. Champions Cup. 

Myslím si, že právě tento rok dal týmu ten 

správný základ do budoucích let, z kterého 

těžíme ještě v současnosti. Není totiž lepší 

recept na úspěšný tým než ujasnění společné-

ho cíle a soudržnost při jeho dosahování. IF 

ROK PO ROCE - ZALOŽENÍ KLUBU - ROK 2011 

S podzimem se otevřela i nová ligová sezóna 

2017/18, do které opět nastoupily všechny 

čtyři české týmy – Jaguars Praha, New Cava-

liers Praha, Red Dragons Praha a jediný mi-

mopražský celek – SK Indians Plzeň. Loňský 

ročník suverénním způsobem ovládl náš tým 

Jaguárů a získal tak titul Mistra České repub-

liky. Letos jsme tedy v těžké roli obhájců 

titulu.  

Začali jsme prvním kolem, které se konalo v 

Praze na konci října pod taktovkou klubu 

Flor-in.  

Hned v prvním zápase nás čekali Indiáni z 

Plzně, kteří nastupují do nové sezóny s posi-

lou z týmu New Cavaliers Markétou. Indiáni 

začali lépe a první polovinu jsme vyhráli jen 

těsně 3:2. Druhou polovinu už jsme si ale 

pohlídali a vyhráli 7:5. Druhým soupeřem byli 

New Cavaliers – také v pozměněné sestavě. 

Jejich nesehranost byla znát a my kontrolovali 

zápas od začátku do konce. Zápas plný faulů 

jsme vyhráli 8:4. Nad Red Dragons jsme pak 

vyhráli 19:0. Vstup do nového ročníku jsme 

tak zvládli dobře. 

Druhé kolo se konalo počátkem listopadu v 

Plzni. Toto turnajově podané kolo pořádal 

klub Lenox a jeho tým SK Indians. Naším 

prvním soupeřem byli pražští Red Dragons, 

kteří letos opravdu nenastoupili ve zrovna 

šťastně zvolené sestavě. Tréninkově pojatý 

zápas jsme vyhráli 24:1. Vysokým rozdílem 

jsme porazili i druhého soupeře – New Cava-

liers, kteří přijeli bez svého kapitána. Vyhráli 

jsme 14:3. Finálem byl zápas s domácími 

Indiány, kteří se nás snažili porazit. I přes 

lepší začátek se jim to nepovedlo. Vyhráli 

jsme 7:3 a tím suverénně ovládli i druhé 

kolo. 

Jaguáři tedy ovládli podzimní část sezóny a 

jsou na dobré cestě za obhajobou titulu. 

Pozici na druhé příčce si upevnil tým SK 

Indians Plzeň. Třetí příčku zatím hájí tým 

New Cavaliers Praha před čtvrtými Red Dra-

gons Praha.  

Se svým výkonem můžeme být spokojení, 

jelikož jsme hráli to, co máme natrénováno. 

Doufáme, že se nám bude dařit i v jarní 

části. BBR 

PODZIMNÍ ČÁST LIGOVÉ SOUTĚŽE 2017/2018  



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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Po úspěšném znovuobnovení reprezentace v 

průběhu roku 2016 a zvolení Andrei Kuncové 

její trenérkou, nový tým stále funguje a pilně 

trénuje. Po neúspěšném pokusu o získání 

pořadatelství MS v roce 2018, kterého jsme se 

tímto chtěli zúčastnit, směřujeme svou aktivitu 

na vybojování účasti na ME 2020. O možnost 

účasti se budeme muset utkat na kvalifikač-

ním turnaji. 

Nový reprezentační tým se stále rozrůstá. 

Kromě hráčů týmu Jaguars se plně zapojili i 

někteří hráči týmu SK Indians Plzeň. Na po-

sledním tréninkovém soustředění jsme se sešli 

v rekordním počtu – 12. Dveře národního 

týmu jsou pořád otevřené případným zájem-

cům. 

V roce 2017 proběhla čtyři velmi intenzivní 

celodenní soustředění, kde jsme se učili hrát v 

nových sestavách a cvičili různé taktiky. Tvoři-

ly se nové dvojice „téček“ a „háček“, které 

budou na hřišti co nejlépe fungovat a vzájem-

ně se doplňovat. Cvičila se i orientace na 

hřišti a přehled o všech hráčích. Přece jen, z 

ligových soupeřů jsou najednou spoluhráči. Na 

konci roku už můžeme říct, že nový národní 

tým začíná mít jasné obrysy. 

Na rok 2018 je již připraveno dalších pět 

soustředění. Velký test nového týmu se pak 

rýsuje v květnu na mezinárodním turnaji. BBR 

JAGUÁŘI V REPREZENTACI 

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

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

