
O víkendu 17. a 18. března 

proběhlo v Praze na Pankráci 

první z pěti kol České EWH ligy. 

Letos se účastní pět týmů, z 

nichž jen my, Jaguars, a Rejnoci 

Zlín neprošli žádnou obměnou. 

Dále přijeli Cavaliers Praha, po 

sloučení s Transformers Praha, 

New, vrátili se Tigers Janské 

Lázně a přibyli Indians Plzeň. 

Do letošní sezóny nastoupil náš 

tým v těžké pozici obhajitele 

mistrovského titulu, který jsme 

loni těsně sebrali týmu Cavaliers. 

Po dlouhé zimní pauze bez 

možnosti srovnání jsme byli 

zvědaví, jak na tom náš tým je 

Nicméně Tigers mají potenciál. 

První den pro nás tedy dopadl 

dobře. V neděli na nás už čekali 

jen nováčci Indians. Zápas skončil 

13:0 pro nás a mohli jsme slavit 

vítězství v prvním kole. Nejlepší 

střelec kola byl Stanislav Cimpa 

a nejlepší brankář Jana Stárková, 

oba z týmu Jaguars. 

Víme, že je to teprve začátek, 

takže nepolevíme v poctivém 

tréninku, kterému, spolu s tím, 

že hrajeme ve stejném složení již 

druhou sezónu, vděčíme za 

úspěch. A rozhodující podíl má i 

naše trenérské duo Andy a Kuba. 

Děkujeme. Držte nám palce. BBR 

a jak obstojí především v souboji 

s naším největším rivalem po 

jejich hráčské i technické posile. 

První zápas jsme sehráli s Rejno-

ky ze Zlína. Stabilita týmu svědčí 

a zlepšují se sezónu po sezóně. 

Zápas skončil 11:2. Pak už na 

nás čekal stěžejní zápas kola. A 

opravdu nás překvapil. Neskončil 

totiž o rozdíl gólu vstřeleného 

často až v poslední minutě, 

tentokrát jsme vyhráli přesvědči-

vě 6:2. Ve třetím zápase jsme se 

potkali s Tigers, kteří loni vyne-

chali celou sezónu. Dříve silný 

tým, nyní bez svých opor a s 

novými hráči, jsme porazili 12:0. 

PRVNÍ KOLO LIGY 2012 ZA NÁMI  

ROZHOVOR S HRÁČEM JAGUARS STANISLAVEM C IMPOU #2  

Zaujalo tě EWH hned nebo až 

později? 

Hned! Už od začátku mě na 

tomto sportu bavila rychlost a 

taky se mi líbil typ hry. Zaujalo 

mě, že tento sport je určen i 

pro lidi s větším handicapem. 

Co přesně tě na tom baví? 

Na EWH mě nejvíce baví právě 

ta rychlost. Je to sport, u které-

ho člověk musí mít hodně dobré 

reflexy a dobře reagovat v růz-

ných situacích. A také mě baví, 

že je to florbal, a tím pádem se 

to hodně blíži k tomu, co jsme 

hráli ve škole. Florbal je totiž můj 

nejoblíbenější sport vůbec. 

Co na to říká tvé okolí, přátelé a 

rodina? 

Moje okolí mi fandí. V každém 

sportu nebo aktivitě, co jsem kdy 

dělal, jsem je měl vždy za sebou 

jako skvělou oporu. 

Co považuješ za svůj největší 

úspěch? 

Určitě za to považuji chvíli, když 

jsme s týmem vyhráli titul mistra 

České republiky. A další úspěch, 

to už je spíše můj individuální, 

je fakt, že hned první sezónu 

jsem byl druhý v tabulce střelců 

a třetí v kanadském bodování. 

Jaké akce tě nejvíce baví? 

Nejvíce mě s týmem určitě baví 

soustředění. Na soustředění se 

spojují věci jako jsou hra, tré-

nink ale i posezení u pivka, 

popovídání si o životě a tak 

dále.  
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SLOVO REDAKCE 

Druhé číslo našeho revue jsme věno-

vali především blížícímu se Kárafestu. 

A že nevíte, co to je? Stačí se podí-

vat na následující dvojstránku a hned 

budete v obraze :) 

Dále jsme samozřejmě připravili druhé 

díly i našich pravidelných rubrik, tedy 

tentokrát jsme zpovídali hráče s 

příznačným číslem 2 nebo naší osobní 

asistentku „druhou“ Lucku. 

Přeji pěkné počtení a již teď mi 

dovolte Vás nalákat na třetí číslo 

Jaguářího revue, kde přineseme ex-

kluzivní reportáž z blížícího se MS 

EWH ve Finsku. IF 



Bohužel, sport je drahý, a když jste 

na vozíku, je ještě mnohem dražší, 

protože kromě drahého vybavení 

potřebujete i asistenci, bez které se 

neobejdete. Nechceme sedět doma, 

a tak nám nezbývá, než neustále 

vymýšlet, kde peníze získat. 

Pořádání benefic je jednou ze zají-

mavých možností, jak tolik potřebné 

finance získávat. Kárafest je již 

tradiční hudební benefiční festival, 

který vychází z filozofie, že když 

něco chceme, tak je dobré něco 

nabídnout. Myšlenka Kárafestu (kára 

je slangový výraz pro vozík) se 

zrodila v hlavě naší dlouholeté 

trenérky Andy Kuncové a po dvou 

ročnících v roce 2008 bude letošní 

ročník již třetí. Odpoledne strávené 

u kvalitní hudby na pěkném místě 

zní dobře. Spojí se tak příjemné s 

užitečným, protože veškerý výtěžek 

z prodeje vstupenek a propagačních 

předmětů použijeme pro sportovce 

našeho týmu Jaguars, a to dodá i 

dobrý pocit.  

Letošní Kárafest se uskuteční 19. 

května v zahradě farního kostela 

Františka z Assisi na Habrovce. 

Máme radost, že nám přijde zahrát 

devět kapel bez nároku na honorář, 

a tak nás podpoří. Požádali jsme o 

podporu i Nadaci Divoké Husy, 

která by nám zisk zdvojnásobila. 

Podpořit sportovce na vozíku může-

te i vy, když přijdete. A co podpoří-

te? Umožníte nám účast na dvou 

mezinárodních turnajích v Mnichově 

a Zurichu, ale pomůžete i v účasti 

na letošní ligové soutěži, jejíž loňský 

ročník jsme vyhráli a budeme se 

tak snažit o obhájení mistrovského 

titulu. Doufáme, že výměnou si 

užijete příjemné odpoledné za posle-

chu rockové hudby. Děkujeme. BBR 

KÁRAFEST-BENEFIČNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL 

Jak jste se dozvěděla o Jaguars? 

Minulý rok jsem na internetu hledala prázdninovou 

práci, která by mě opravdu bavila. A shodou okolnos-

tí jsem našla právě inzerát od Jaguars. Jen co jsem si 

přečetla, že hledáte asistenty, věděla jsem, že je to to 

pravé :) 

Jak se vám líbí náš sport? 

Moc! Nestačím ani sledovat, co všechno na vozících a 

s florbalkou nebo téčkem dokážete stíhat. Na první 

pohled se to možná nezdá, ale je to hodně akční, 

napínavý a rychlý sport. 

 

Co vás baví na tom být s námi na akcích? 

Hlavně to, že můžu být ve společnosti tak příjemných 

lidí jako jste vy. Baví mě sledovat vaše posuny ve 

hře. A ještě k tomu získávám nové zkušenosti a po-

tkávám nové lidi. 

Na které akci se vám nejvíce líbilo a proč? 

Moc se mi líbilo minulý rok v německém Weinheimu, 

kde se konal 2. Champion Cup. Spousta lidí, vy a 

další skvělí hráči, možnost získat kupu nových zkuše-

ností a zážitků pro nás všechny :) Ale každá akce s 

vámi je fajn. Už teď se těším na další! 

ANKETA 

„Nestačím ani 
sledovat, co 
všechno na 
vozících a s 

florbalkou nebo 
téčkem dokážete 

stíhat.“ 
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Bez asistentů by to nešlo ... 
... dnes Lucie Kotlínová 

Autor: Jana Stárková 



Jak již bylo slíbeno minule, podívá-

me se na mistrovství v EWH. 

Historicky prvním mistrovstvím bylo 

MS ve Finsku 2004, kde se odehra-

je i letošní ME. Mezitím se ovšem 

odehrálo ME v Itálii 2005, ME v 

Belgii 2008 a MS v Itálii 2010. 

Vždy se jedná o týdenní akci na 

profesionální úrovni. Vyžadováno je 

vhodné ubytování, sportoviště, 

tréninkové místo, ale také rozhodčí 

a klasifikátoři. Neméně se klade 

důraz na slavnostní ceremoniály a 

doprovodný program. 

Česko se zúčastnilo dvou po sobě 

jdoucích ME, tedy v roce 2005 a 

2008. Přičemž první z nich zname-

nalo úplně první představení českých 

hráčů na mezinárodní scéně. A jak 

jsou na tom ostatní státy? Stabilně a 

úspěšně se zúčastňují týmy Nizozem-

ska a Německa, taktéž tymy Itálie, 

Finska, Belgie a Dánska udržují 

pravidelnou účast. MS bylo vždy 

obohaceno o tým Austrálie. Dalšími 

týmy, které se zúčastnily, i když ne 

pravidelně, byla Česká republika, 

Švýcarsko a letos nově i Slovinsko. 

Tým Španělska, který je evidován ve 

světovém žebříčku, se zúčastnil 

pouze kvalifikace, kterou vyhrálo 

Slovinsko, a tak si zajistilo účast 

na svém prvním mistrovství. 

O vítězství na jednotlivých mistrov-

stvích se vždy utkaly týmy Němec-

ka a Nizozemska. Až do roku 2010 

se z výhry radovalo Nizozemsko. 

Ovšem v roce 2010 reprezentace 

Německa tento trend poprvé zlomi-

la.  Vzhledem k vývoji jednotlivých 

zemí a obnovám reprezentačních 

týmů by mohlo letošní ME přinést 

další změny. O konečných výsled-

cích vám přineseme report v dalším 

dílu našeho revue.IF 

získal v zahraničí, na mezinárod-

ních turnajích. Pro mě byl asi 

hlavní turnaj  Champions Cup ve 

Weinheimu. Zjistil jsem, jak je 

EWH bráno v zahraničí, a taky, 

že tam má EWH výborné zázemí. 

S týmem bychom chtěli do Mni-

chova v Německu a do Zürichu ve 

Švýcarsku. Můj sen je, že bych se 

chtěl kouknout do Holandska – 

tam EWH vzniklo. 

Co bys potřeboval ještě zlepšit? 

Myslím, že bych potřeboval zlepšit 

asi souhru s týmem, komunikaci 

Na soustředění vždy zažijeme 

spoustu srandy. Potom mám rád, 

když vyrazíme s týmem do zahra-

ničí na mezinárodní turnaj. 

Kde už jsi všude s týmem byl, 

jaké jsi tam získal zkušenosti a 

kam se chystáte? 

Nejvíce cestujeme po Německu. 

Byli jsme v Güstrow a Weinheimu. 

Také cestujeme po ČR kvůli ligo-

vým kolům. Byli jsme ve Zlíně, 

Janských Lázních a v Nové Roli, 

kousek od Karlových Varů. S 

týmem jsem toho procestoval víc, 

než sám. Největší zkušenosti jsem 

na hřišti, dále asi přesnost přihrá-

vek a střel, zrychlit přechod z 

obrany do útoku. Je toho prostě 

ještě hodně, co mám zlepšovat. 

Jak vidíš svou budoucnost v EWH? 

Já ji vidím velice dobře. EWH se 

pomalu dostává do povědomí lidí 

a i se zlepšuje zázemí pro týmy. 

K tomu jsme s naším týmem na 

dobré cestě obhájit mistrovský 

titul. Hlavně se pořád zlepšujeme. 

A na jednu stranu nejsme vlastně 

jen týmem, ale jsme i takovou 

malou rodinou.  

 

POZNEJTE SVĚT EWH 

ROZHOVOR S HRÁČEM POKRAČOVÁNÍ  

do “divnorocku“. Kolem šesté 

přepneme na pop-rock či alterna-

tivní pop s kapelou Audio Attaché. 

Na vlnách svého schizofrenního 

bigbeatu nás kolem sedmé sveze 

Únicum. A kolem osmé nás čeká 

vrchol festivalu v podobě Janis 

Joplin Revival, která je na naší 

hudební scéně dlouho známá a 

slova o reinkarnaci Janis Joplin 

nejsou tak úplně od věci. Festival 

bude uzavírat punkový folk a 

kapela Až naprší a uschne. A čeká 

vás i program doprovodný. Jsou to 

především stánky chráněných 

dílen, výstava grafičky Jany Sýsové 

na téma bezbariérovost, můžete se 

nechat vyfotit ve fotoateliéru 

Matěje Koudelky a Martina Tejkala, 

a také pro vás připravíme občer-

stvení i program pro vaše děti. A 

samozřejmě se budete moct sezná-

mit i s naším sportem, ať už z 

fotografií, videí, a nebo prakticky 

– půjčíme vám vozík, hokejku a 

míček. 

CO VÁS ČEKÁ NA KÁRAFESTU? 
Bohatý program začne už v pravé 

poledne. Hlavní program je samo-

zřejmě devět kapel, které vám 

přijdou zahrát hudbu v různých 

odvětvích rocku. Začneme skupi-

nou Rublemen, po ní vystoupí 

studentská kapela z Řep The Bad 

Memories a divoké studenty zklid-

ní folkově laděné duo Hugo a já. 

Ovšem další rockový nářez přinese 

kapela Zahraa a za ní už naše 

známá Apnoe, v níž hraje naše 

trenérská dvojice. Sami sebe řadí 

„A na jednu 
stranu nejsme 

vlastně jen 
týmem ale 

jsme i takovou 
malou 

rodinou.“ 
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6. Denmark 
7. Switzerland 
8. Australia 
9. Slovenia 
10. Spain 



lům, jelikož se velmi běžně tyto 

dva termíny zaměňují a používají 

se jako synonyma. Ve skutečnosti 

je zde ale podstatný rozdíl. Dárce, 

ať již soukromý nebo firemní, dává 

finanční či materiální prostředky 

prostřednictvím darovací smlouvy, z 

které vyplývá částečná daňová 

výhoda. Sponzor však nic nedaruje 

ale platí si reklamu, což je pro něj  

plně uznatelný daňový náklad. 

Jedná se např. o uvedení loga na 

publikacích organizace, oblečení, 

pověšení bannerů na akcích apod. 

Pro lepší představu je pro náš klub 

těžké oslovit sponzory, protože 

přeci jen nemáme až takové mož-

nosti k jejich zviditelnění. 

Co se týká grantů a dotací jde 

vždy o vyplnění předepsané žádosti 

na určitý projekt, kterou posuzují 

Jak vlastně získává nezisková orga-

nizace finance na svůj provoz? Na 

to existuje samozřejmě "klasická" 

odpověď typu: dárci, sponzoři, 

granty, dotace, členské příspěvky, 

vlastní příjmy atd. Ovšem co přes-

ně se pod tímto názvoslovím skrý-

vá? A co naopak si pod tím před-

stavujete vy? 

Každá takováto organizace by měla 

mít tzv. vlastní příjmy, do kterých 

v našem případě můžeme zahrnout 

členské příspěvky, startovné vybíra-

né na námi pořádaném mezinárod-

ním turnaji Prague Cup, výtěžek z 

prodeje klubových trik a placek a 

vstupné z námi pořádaných bene-

fičních akcí jako je Kárafest. 

Velmi nejasná pro širokou veřejnost 

je oblast zahrnující dárce a spon-

zory. Zde dochází k nejvíce omy-

předem stanovené orgány. Vždy je 

přesně stanoven nejen průběh 

řízení, ale také využití přidělených 

prostředků. Náš klub zatím využil 

grantů např. od Magistrátu hlavní-

ho města Prahy, ale také od Konta 

Bariéry a GE Money Bank. 

A jak si stojí náš klub v závislosti 

na jednotlivých možnostech finan-

cování? Každý rok je to trochu 

jiné. Ale vlastní zdroje nejsou 

zanedbatelné, což je velmi dobře 

pro stabilitu. Ostatní složky jsou 

víceméně vyrovnané. Ale i tak je 

třeba každý rok zkoušet najít nové 

zdroje, oslovovat dárce, ať již 

soukromé osoby nebo firmy. A 

stále se také hledají nové grantové 

možnosti a píšou další a další 

projekty.IF 

FINANCE 

Rozložení příjmů 
EWSC Praha za rok 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 


