
Letos se nám splnil sen, když 

náš tým Jaguars Praha poprvé 

v historii našeho klubu vyhrál 

ligovou soutěž Florbalu na elek-

trických vozících. Stali jsme se 

tak mistry České republiky pro 

rok 2011. 

A to náš nově složený tým neza-

čal sezónu zrovna nejlépe, re-

spektive po prvním kole ze čtyř, 

které jsme celé prohráli, nikdo 

nemohl čekat žádný zázrak. 

Ovšem za půl roku mezi prvním 

a druhým kolem se stalo hodně 

věcí. Náš tým se stačil sehrát, 

každý se individuálně zlepšil, 

pomohly i nové sportovní vozíky, 

účast na zahraničních turnajích, 

ale především dva tréninky týdně 

pod vedením trenéra, takže na 

těsnějším rozdílem jsme je pora-

zili. Skončili jsme se stejným 

bodovým ziskem, ale měli jsme 

lepší výsledky ze vzájemných 

zápasů. 

Jejich motivace obhájit titul byla 

silná, ale naše, tedy poprvé titul 

vyhrát, byla tentokráte silnější. 

Cavaliers Praha tedy skončili na 

druhém místě, třetí místo obsadil 

nováček v lize tým Transformers 

Praha a na čtvrtém místě skon-

čili Rejnoci ze Zlína. 

Nebylo to snadné, stálo nás to 

plno sil a práce, ale stálo to za 

to. Těšíme se na boje v sezóně 

2012. BBR 

druhém kole ve Zlíně jsme zazá-

řili a pro změnu všechno vyhráli. 

I když boj s obhajitelem loňské-

ho titulu Cavaliers Praha byl 

těžký. Překvapili jsme tak soupe-

ře, ale hlavně sami sebe. 

Plni odhodlání jsme dokázali 

vyhrát i třetí kolo, které se 

odehrálo na naší domácí půdě 

v Praze, a začali jsme počítat 

body v tabulce, zda ještě máme 

šanci vyhrát po únorové prohře. 

Šance byla, ale museli jsme 

vyhrát i finále. 

Čtvrté, tedy finálové kolo se 

konalo v Podkrkonoší v Mladých 

Bukách. A nám se v dech berou-

cím zápase s Cavaliers povedlo 

téměř nemožné - snad tím nej-
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Zaujalo tě EWH hned nebo až 

později? 

Zaujalo mě to hned, mám rád 

hokej a tomu je to dost podob-

né. V minulosti jsem hrál fotbal, 

florbal a curling, ale nic z toho 

mi nedalo tolik jako EWH. Po-

stupem času mě tento sport 

posunuje dál, cítím se líp na 

hřišti, a to i díky tomu, že 

dostavám víc prostoru na hraní 

od trenérů. A hlavně s mým 

finským vozíkem, který mám 

udělaný na míru, jsme čím dál 

tím víc spojeni. 

Co tě na tom baví? 

Baví mě tento sport celkově. 

Hlavně je to kolektivní a rychlý 

sport, a proto ho mám rád. 

Rychlý je hlavně v rozhodování, 

jestli třeba vystřelit nebo nahrát a 

přitom nesmíte udělat chybu. A 

potřebujete u toho hlavu, prostě 

„myslet“ a to si já myslím, že mi 

nechybí. 

Co na to říká tvé okolí, přátelé a 

rodina? 

Tak určitě mám podporu mezi 

rodinou a kamarády. Nejvíce 

vytěžuji taťku, který mě vozí do 

Prahy a je jako můj osobní 

opravář finského vozíku, takže 

bych se ani nedivil, že mu tím 

už lezu krkem. Jinak já se na 

okolí moc nekoukám, jen mě to 

zbytečně vyhazuje z rovnováhy a 

nemohu se soustředit. Takže 

zakazuji kamarádům a hlavně 

rodině se na mě chodit koukat, 

jak na tréninky, tak na zápasy. 

Je to ode mě sobecké, ale mám 

k tomu důvody. 
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Přinášíme vám bulletin plný informací 

a především zajímavostí z prostředí 

florbalu na elektrických vozících. Což 

mě přivádí k první důležité věci a to 

vysvětlení zkratky, zde velmi často 

používané, EWH. Jde o zkráceninu 

oficiálního názvu tohoto sportu tedy 

Electric Wheelchair Hockey. 

V každém čísle vás seznámíme s 

aktivitami našeho sportovního klubu 

EWSC Praha a jeho florbalového týmu 

JAGUARS. Vždy dostanete možnost si 

přečíst o našich úspěších, plánech, 

fungování i o zajímavostech s EWH 

spojených. IF 



Loňská sezóna začala nejistě. Již 

podruhé náš tým opustila část 

hráčů, aby založili tým nový. Znovu 

jsme tak měli tým o šesti hráčích, z 

nichž dva byli úplní nováčci a 

celkově jsme nebyli sehraní. Ale 

měli jsme trenéry a odhodlání něco 

dokázat. 

Čekala nás Česká EWH liga, náš 

vlastní mezinárodní turnaj Prague 

Cup, dva německé turnaje, turnaj 

Feel the power pořádaný Cavaliers v 

Praze a samozřejmě již tradiční 

letní soustředění. Celkem nabitý 

florbalový rok, a velká výzva pro 

náš mladý tým. 

Osu naší sezóny vždy tvoří ligová 

soutěž. Jak už jste se mohli dočíst, 

první ligové kolo, které se konalo v 

únoru, nedopadlo vůbec dobře. Sice 

jsme skončili poslední, ale věděli 

jsme, že vlastně začínáme a naši 

trenéři nás povzbudili do dalších 

tréninků. 

V březnu jsme pořádali již druhý 

ročník Prague Cupu. Sjelo se celkem 

pět týmů ze zahraničí (Německo, 

Belgie, Nizozemsko, Itálie a Slovin-

sko) a přidal se tým Cavaliers a 

my. Povedlo se nám připravit turnaj 

na vysoké úrovni a myslím si, že 

jsme udělali dobrý dojem. 

V létě jsme vyjeli na turnaj Euro 

Cup do Güstrow, na turnaj Champi-

ons Cup do Weinheimu a zúčastnili 

jsme se i pražského turnaje. Všechny 

turnaje nám daly cenné zkušenosti. 

Velký posun přineslo i týdenní sou-

středění v Nové Roli vyplněné dvou-

fázovými tréninky. 

Všechny tyto události nám pomohly 

vybudovat silný tým, který od dru-

hého ligového kola nezaznamenal 

ani jednu porážku a získal tak 

mistrovský titul. BBR 

OHLÉDNUTÍ ZA SEZÓNOU 2011  

Jak jste se dozvěděla o Jaguars? 

O Jaguars jsem se poprvé dozvěděla z inzerátu na 

internetu, kde stálo, že hledáte asistenty. V té době 

jsem zrovna hledala brigádu, při které bych využila 

alespoň částečně dovednosti z oboru, který studuji. No 

a narazila jsem náhodou na Jaguars, řekla si, že to 

zkusím a uvidím. Domluvila jsem si schůzku s Ivou, 

která mi vše vysvětlila a ukázala a bylo to.  

Jak se vám líbí náš sport? 

No, už z dřívější doby jsem o tomto sportu věděla, že 

existuje, ale nějak jsem k němu neměla žádný vztah. 

Dnes po zkušenostech a mnoha hodinách, kdy jsem se 

k němu dostala hlouběji, jsem zjistila, že vůbec nejde o 

nějakou nudnou, pomalou hru. Ale že to opravdu může 

být zábava. 

Co vás baví na tom být s námi na akcích? 

To je jednoduchá otázka. Především vy, váš skvělý tým. 

A také to, že mám možnost poznat nové lidi, získat 

nové zkušenosti a zážitky. 

Na které akci se vám nejvíce líbilo a proč? 

Nejvíce se mi líbilo asi ve Weinheimu v Německu, kde 

se toto léto konal 2. Champions Cup. A to z toho 

důvodu, že zápasy byly opravdu zajímavé a napínavé. A 

že jsem si odtamtud odvezla spoustu zážitků. I když to 

z každé akce s vámi.  

ANKETA 

„Především vy, 
váš skvělý 

tým... a mám 
možnost poznat 
nové lidi, získat 
nové zkušenosti 

a zážitky.“ 
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Výlet k moři, Warnemuende 
při turnaji 7. Euro-Cup 

Autor: Jana Stárková 

Bez asistentů by to nešlo ... 
... dnes Lucie Spurná 



V úvodním dílu se zaměřím na 

samotné počátky této hry. Jak to 

tak bývá, všechno někde začíná a 

někam postupuje. S EWH tomu 

nebylo jinak, hra jako taková má 

kořeny již v 70. letech. V té době 

se na mnoha školách pro zdravot-

ně postižené v západní Evropě 

řešila otázka, zda je možno vytvo-

řit kolektivní hru i pro lidi s 

těžším postižením. 

V průběhu let byla vymyšlena 

právě EWH, která měla aspekty z 

pozemního hokeje a časem i z 

florbalu. Největšími průkopníky byly 

Německo a Nizozemsko. Nezávisle v 

podstatě ve stejnou dobu v obou 

zemích vzniknul stejný sport a v 

roce 1987 se uskutečnil první oprav-

dový mezinárodní turnaj EWH pořá-

daný Munich Animals. A právě to 

odstartovalo další fázi rozvoje, tento-

kráte na poli mezinárodním. 

Pokračovalo se v duchu konání 

mezinárodních turnajů a šlo přede-

vším o představení nového sportu a 

jeho rozšiřování do dalších měst a 

zemí. Na Prvních světových hrách v 

Utrechtu, 1998 se např. začalo se 

psaním mezinárodních pravidel. 

Mezníkem v dlouhém vývoji se stalo 

i založení mezinárodní nizozemská 

komise DCIEWH, která předcházela 

založení ICEWH, tedy již opravdové 

mezinárodní organizaci, hájící zájmy 

EWH. Její aktivity se zaměřily na 

ustanovující dokumenty EWH a na 

pořádání velkých sportovních akcí 

zakončené uspořádáním prvního MS 

2004 ve Finsku a prvního ME 2005 

v Itálii. 

Příště vám přinesu zajímavosti ze 

zmíněných mistrovství i jejich dal-

ších ročníků. IF 

disko klubu Lesanka, je se tam na 

co koukat, je co pít a co poslou-

chat :-) Nejvíc mi ale dává sou-

středění v Nové Roli, ve které 

jsem v největší pohodě. Jsem na 

tom líp jak fyzicky, tak i psychic-

ky. Prostě jsme dobrá parta, 

makáme na sobě a chceme hrát 

EWH na dobré úrovni.  

Jaký je tvůj největší úspěch? 

V čem jsi dobrý? 

Tak největší úspěch je týmový titul 

MISTR ČESKÉ EWH LIGY pro rok 

2011. Nevím, v čem jsem dobrý, 

ale snad v něčem ano. Ale to se 

Kde jsi už s týmem byl? 

S týmem jsem byl v zahraničí, a 

to hlavně v Německu (Weinheim, 

Güstrow a Mnichov). Nejlepší 

ubytování jsme měli ve Weinhei-

mu, kde měli velké postele :-) Ale 

co se týče zajímavostí, tak nejlepší 

to bylo v Güstrow, kde jsme jeli i 

do přístavního města Rostock. U 

moře jsem sice už byl, ale ty 

pěkné a obří trajekty jsem nikdy 

dřív neviděl. Samozřejmě jsem 

s týmem byl i po České republice 

(Zlín, Janské Lázně, Ostrava a 

Nová Role u Karlových Varů). 

V Jánkách jsem se zamiloval do 

ptejte někoho jiného. Snažím se 

být hlavně užitečný pro tým. 

Jak vidíš svou budoucnost v EWH? 

Je něco, čeho bys chtěl dosáh-

nout? 

U EWH chci zůstat, co nejdéle to 

půjde, a také u Jaguars, protože 

jsem tu nad míru spokojen. Budu 

se snažit, abych s týmem obhájil 

titul Mistra ČR v EWH. Chci se 

zlepšit hlavně individuálně, ale 

důležité je i sehrání s týmem. A 

dosáhnut bych chtěl, jako každý 

hráč, reprezentace. 

POZNEJTE SVĚT EWH 

ROZHOVOR S HRÁČEM POKRAČOVÁNÍ  

září a poslední kolo, tedy finále, 

bude v listopadu a opět v Jan-

ských Lázních. Tolik česká liga. 

Z florbalových akcí nás ještě čeká 

soustředění na začátku srpna a 

dva turnaje, kterých bychom se 

rádi zúčastnili. První turnaj Mu-

nich Cup se koná v srpnu a náš 

tým už by se ho účastnil po třetí. 

A pak nás láká turnaj ve švýcar-

ském Zurichu v říjnu. 

 

Navíc 19. května bude náš klub 

pořádat benefiční festival Kárafest, 

a to již třetí ročník. Jeho výtěžek 

nám pomůže se všech těchto akcí 

zúčastnit. Skáčeme do nové sezóny 

a uděláme vše pro to, abychom 

obstáli. BBR 

CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2012? 
Loňská úspěšná sezóna skončila a 

ta nová brzy začne. Bude také 

tak nabitá a povedená jako ta 

minulá? Doufáme, že ano a už se 

pilně připravujeme. 

Na co se můžeme těšit? V březnu 

vše odstartujeme prvním kolem 

ligy, kterou pořádá náš klub, a to 

17. a 18. 3. v Praze. Letos bude-

me poprvé hrát dva dny. Druhé 

kolo ligy bude 12. a 13. května, 

třetí v červenci, čtvrté 29. a 30. 

„Snažím se 
být hlavně 
užitečný 
pro tým.“ 
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Pavel Štolba 
bezprostředně po zisku 

titulu Mistr ČR v 
EWH  2011 

Logo mezinárodní organiza-
ce, jež má na starosti rozvoj 
EWH v rámci celosvětové 

organizace IWAS 



nejbližší soused a tak se minimali-

zují náklady na dopravu i čas 

strávený cestou. Je opravdu rozdíl 

strávit na cestě 4 až 8 hodin do 

Německa, místo o mnoho hodin 

více do jiných zemí. Co se týká 

dopravy, tak tým se nám vejde 

většinou do dvou až tří aut, z 

čehož jsou alespoň dvě dodávky. 

Cesta nás tedy vyjde přibližně na 

4,- Kč/km a to bez započtení 

jakékoli amortizace aut. Nejbližší 

turnaj z Prahy je v Mnichově, 

který je vzdálen cca 400 km, tudíž 

cesta tam a zpátky vyjde na zhru-

ba 9 600,- Kč. 

Dalším základním výdajem je star-

tovné, které se pohybuje velmi 

různě. Nejčastěji se platí za osobu 

od 80,- do 150,- Euro. Např. 

minulý ročník Munich-Cupu stál 80,

- E/hráče, kterých jsme vzali 6, 

V době, kdy se mluví o financování 

naprosto všude a všeho, je těžké 

zajistit financování sportovního 

klubu, který čítá jen pár osob. 

Naštěstí obor naší činnosti není 

spojován s hromadnou účastí a tak 

přeci jen se nám daří nutné nákla-

dy pokrývat. Pro lepší představu, a 

vlastně i takový návod na co 

neustále potřebujeme finance, Vám 

chceme přiblížit následujícím tex-

tem. 

Nejpřitažlivějším tématem pro hráče 

ale i dárce jsou mezinárodní turna-

je. Co vše je za těmito dvěma 

slovy skryto? V první řadě je třeba 

si zjistit, kdy a kde se jaké turnaje 

pořádají, pak si vybrat dle zkuše-

ností z minulých ročníků, dle 

účastnících se týmů, místa konání 

atd. Náš tým zatím vyjížděl vždy 

jen do Německa, přeci je to náš 

takže startovné vycházelo na cca 

12 000,- Kč. Tak to máme dopra-

vu, ubytování, jídlo (v tomto přípa-

dě snídaně a jednu večeři) a zbý-

vají náklady na zajištění asistence. 

Jezdí se na 4 dny včetně cesty a 

to v průměru se 6 hráči a 4 

doprovody (trenér, řidiči, asistenti, 

technici). Jelikož se jedná o nejmé-

ně dva pracovní dny a náročnou 

akci, je vhodné těmto doprovodům 

nabídnout alespoň jistou kompen-

zaci. V našem případě se jedná o 

1 500,- Kč až 2 000,- Kč za akci. 

Když spočítáme konečnou sumu, 

dostaneme se na cca 30 000,- Kč 

za ten nejbližší a né až tak drahý 

mezinárodní turnaj. 

Ovšem tohle je jen část rozpočtu a 

popravdě to není ta nejobjemnější. 

Stále vedou např. výdaje na zajiš-

tění tolik nezbytných tréninků. 

FINANCE 

7. Euro-cup, Guestrow 2011 

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  

každou středu od 18:45 do 19:45 

hod v tělocvičně internátu Na 

Topolce, Jedličkův ústav. Druhý 

trénink každý pátek od 18:30 do 

20:00 hod v FZŠ Brdičkova. 

LIGA 

Česká ligová soutěž začala v roce 

2008. Každý ročník se hraje 5 

kol turnajovým způsobem. 

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. 

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 HA  

IČ: 26642476 

GE Money Bank 181511669/0600 

2. Champions Cup, 
Weinheim 2011 


