
O víkendu 15. a 16. června 

proběhlo ve Zlíně druhé kolo 

České EWH ligy pořádané domá-

cím týmem Rejnoků. Zúčastnilo 

se všech pět českých týmů. 

Jelikož Jaguars byli na prvním 

kole druzí, byl před námi jasný 

úkol – vyhrát druhé kolo a 

dorovnat celkové skóre s Cava-

liers. Trénovali jsme poctivě a 

věřili jsme si.  

V hale bylo pekelné vedro, ale 

už první zápas proti Rejnokům 

ukázal, že Jaguárům to až tak 

nevadí. Vyhráli jsme vysoko - 

15:1. Druhý zápas už byl zápas 

pro nás klíčový – náš hlavní 

soupeř New Cavaliers Praha, se 

první půlce zaskakoval za nejlep-

šího plzeňského hráče náhradník 

a Indians prohrávali po 15ti 

minutách 8:0. V druhé půlce se 

Jan Vaněk vrátil a hned proměnil 

penaltu. Ta se však stala jediným 

gólem, který se Indiánům podaři-

lo vstřelit. Konečné skóre bylo 

11:1. 

Druhé kolo bylo velmi vydařené. 

Náš tým opět ukázal zlepšení, 

mimo jiné ve střelbě na bránu z 

dálky. Nastříleli jsme 40 branek 

a obdrželi jen čtyři. To ukazuje i 

na skvělou obranu. Děkujeme 

našim trenérům, že se nám 

věnují, a dále všem, kteří nás 

podporují. BBR 

kterým jsou vždy zápasy vyrov-

nané a vypjaté. Jenže tentokrát 

to vypadalo nějak jinak. Náš tým 

měl od začátku převahu. V osmé 

minutě jsme otevřeli skóre a 

soupěř dokázal reagovat až v 

druhé půlce. Vyhráli jsme senzač-

ně 7:2 a v celkové tabulce jsme 

tak dorovnali skóre. Jsme tak 

pořád ve hře o hattrick. Třetí 

zápas s Tigers Janské Lázně 

nemohl ničím překvapit. Hrát s 

Tigers poskládanými kolem bran-

káře po většinu zápasu není 

snadné. Nakonec se nám povedlo 

soupeře prostřílet 7:0. 

Druhý den nás už čekal jen 

poslední zápas s Indians Plzeň. V 

JAGUARS NA DRUHÉM KO LE 

ROZHOVOR S HRÁČKOU JAGUARS IVOU ZEMKOVOU #11 

Zaujalo tě EWH hned nebo až 

později? 

Vlastně ihned, akorát bylo obdo-

bí, kdy jsem se nechávala zviklat 

tím, že mi to moc nešlo. Což 

bylo v době, kdy EWH teprve v 

Česku začínalo, nikdo neuměl 

vyrobit T-stick a já tak musela 

hrát s přivázanou hokejkou a 

ještě na pomalém vozíku. Ale 

stačilo tomu dát pár měsíců, 

nechat si přidělat jedno z prv-

ních „téček“ v republice a zauje-

tí pro hru už nic nezmenšovalo, 

ba ani ten pomalý vozík už tak 

nevadil. 

Co přesně tě na tom baví? 

Nejdřív hra samotná, prostě to 

jak najednou člověk může sporto-

vat, hrát si s míčkem, zkoušet 

přihrávky, góly, pak přijde taktika 

atd. Ovšem po pár letech mě hra 

natolik pohltila, že mi nestačilo 

jen trénovat a hrát, ale chtěla 

jsem mít i možnost i ovlivňovat, 

kde a jak budeme hrát. A to se 

vyvinulo až do té fáze, že jsem 

se stala předsedkyní klubu a 

starala se o celý jeho chod. 

Co na to říká tvé okolí, přátelé 

a rodina? 

Rodina mě ve sportu ze začátku 

podporovala a o to to pro mě 

bylo snazší. Teď už to celé mé 

okolí bere jako moji nedílnou 

součást. Nejvíc má o mém půso-

bení v EWH ale přehled přítel, 

sestra a přátelé. 

pokračování str. 3  

Foto z II. kola 2013 
Zlín 

EWSC Praha 

JAGUÁŘÍ REVUE 
17 . ČERVENCE 2013 

ČÍSLO 6 

SLOVO REDAKCE 

Léto je tu a s ním naše stará dobrá 

nabitá letní sezóna. Jak je již naším 

zvykem, absolvujeme v létě meziná-

rodní turnaje a soustředění. Změnou 

je jen to, že po několikaletém nalé-

hání, se Zlínské ligové kolo konalo už 

před prázdninami, a tak se nám 

nekryje s jinou akcí. A jak jsme ve 

Zlíně dopadli si můžete přečíst hned 

zde na titulní stránce. Po dvou letech 

opět Jaguáři vyrážejí na sever Němec-

ka a úplně poprvé na turnaj do 

Nizozemska. O tom jak jsme dopadli 

na mezinárodní scéně si budete moci 

přečíst v příštím čísle. Dnes vám ještě 

předkládáme anketu a rozhovor a 

také shrnutí našeho mezinárodního 

turnaje 3. Prague Cupu. Všem přeje-

me pěkné léto. IF 



Tak jako každé léto i letos se náš 

tým chystá na turnaje do zahraničí. 

Pět ligových víkendů nám prostě 

nestačí a chceme se utkat i na 

mezinárodním poli a zjistit, na jaké 

úrovni je naše hra. Mezinárodní 

turnaje jsou druhým vrcholem naší 

sezóny a účast na nich je pro nás 

nesmírně důležitá, i když je také 

velmi drahá. 

Letos se náš tým Jaguárů chystá do 

Německa – ve dnech 19. – 22. 7. 

se v Güstrow koná 8. ročník Euro-

Cupu pořádaný týmem Nording 

Bulls, který se účastnil letošního 

Prague Cupu. Někteří naši hráči se 

tam vrací již po několikáté, ale pro 

jiné je to první účast. Týmů bude 

osm a systém hry je každý s kaž-

dým, takže nás čeká mnoho her s 

mnoha soupeři – prostě zajímavý 

turnaj, jehož zajímavost zvyšuje i 

fakt, že se letos poprvé zúčastní 

tým z Estonska, který nikdo nezná. 

Náš tým má šanci předvést dobrý 

výkon a umístit se někde v první 

půlce výsledkové listiny. 

Druhý turnaj léta je turnaj v nizo-

zemském Eindhovenu, který pořádá 

ve dnech 15. – 19. 8. tým GP 

Bulls. Je to již druhý ročník tohoto 

turnaje, ale náš tým se do dalekého 

Eindhovenu vypraví letos poprvé. A 

že to bude dlouhá cesta. Na turnaji 

bude 14 týmů z celé Evropy, z 

nichž některé týmy patří ke světové 

špičce. Doufáme, že dosáhneme 

uspokojivého umístění. 

Spolu s účastí na vlastním turnaji 

Prague Cup se tak letos Jaguáři 

střetnou s mezinárodní scénou tři-

krát, což není málo. Držte nám 

palce. BBR 

LETNÍ TURNAJE 

Jak jste se dozvěděla o Jaguars? 

O Jaguars jsem se dozvěděla, když dvě 

členky týmu hledaly přes inzerát někoho, 

kdo by s nimi jel na dobrodružnou třítý-

denní dovolenou do Skandinávie. Na pro-

gramu byla i návštěva mistrovství Evropy 

ve florbalu na elektrických vozících v Lahti. 

Jak se vám líbí náš sport? 

Když jsem ho viděla poprvé, docela jsem 

žasla. Je to akčnější, než by člověk čekal. 

Co vás baví na tom být s námi na akcích? 

Zážitky k nezaplacení ;-) 

Na jaké akci jste s námi byla, co se vám 

líbilo a proč? 

Naposledy když Jaguáři pořádali mezinárod-

ní turnaj v Praze. Líbilo se mi, jak všechno 

na vlastní pěst zorganizovali. Taky se mi 

líbilo, že účastníci turnaje ho brali myslím 

velmi vážně, ale přitom i s nadhledem. 

Byla tam docela příjemná atmosféra. 

ANKETA 

„Líbilo se mi, 
jak všechno na 

vlastní pěst 
zorganizovali.“ 
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Foto z mezinárodních turnajů 
Euro-Cup a Zurich 

Bez asistentů by to nešlo ... 
... Marie Voslářová  

PRAGUE CUP 2013 

Třetí ročník Prague Cupu se uskuteč-

nil v Praze ve dnech 2. až 5. 5. 

2013. O účast na turnaji letos proje-

vilo zájem hned 9 zahraničních týmů. 

Vrátili se všichni účastníci předchozí-

ho ročníku a čtyři týmy se přidaly. 

Spolu se třemi českými týmy se 

celkový počet týmů dostal na dva-

náct, což je opravdu hodně a zname-

nalo to mnoho zajímavých zápasů. 

V pátek se svedly boje ve dvou 

základních skupinách. Ve skupině A 

jsme byli my -  Jaguars Praha, pak 

Indians Plzeň, BISO´65 z Nizozemska, 

Dream Team z Itálie, Rhodie z Belgie 

a Torpedo Ladenburg z Německa. Ve 

skupině B hráli o body Nording Bulls z 

Německa, Red Devils z Belgie, Rejnoci 

ze Zlína, Rolling Thunder ze Švýcarska, 

Star Riders z Nizozemska a Trouble 

Makers ze Slovinska.  

Torpédo nás v prvním zápase porazilo 

9:2, s Rhodie jsme remizovali 4:4, 

Dream team zvítězil 6:4, s Indians 

jsme remizovali 1:1 a nad BISEM´65 

jsme vyhráli 4:1. Naše skupina byla 

kromě Torpéd velmi vyrovnaná. Jaguars 

obsadily čtvrté místo. Ve skupině B 

bylo konečné pořadí lépe odhadnutel-

né. 

V zápasech o konečné umístění jsme si 

zahráli se slovinskými Trouble Makers, 

kteří ve své skupině také obsadili 

čtvrté místo. Hráli jsme tak o 7.-8. 

místo a Slovinci nás bohužel porazili 

5:3. 

Konečné pořadí Prague Cupu 2013: 1. 

Star Riders, 2. Red Devils, 3. Torpedo, 

4. Rhodie, 5. Rolling Thunder, 6. Dre-

am Team, 7. Trouble Makers, 8. Jagu-

ars, 9. BISO´65, 10. Nording Bulls, 11. 

Indians, 12. Rejnoci 

Všem děkujeme a těšíme se na další 

ročník. BBR 



Minule jsem vám představila českou 

ligovou soutěž, kde náš tým může 

zúročit tréninky. Ovšem jak s oblibou 

o Jaguars píšeme, jsme tým aktivní a 

tak nám pět ligových víkendů v roce 

nestačí. Proto se každoročně vypra-

vujeme na mezinárodní turnaje. 

S turnaji jsme jako tým začali již v 

roce 2006, tedy tři roky po založení 

klubu. Tehdy jsme se vypravili do 

německého Mnichova a přineslo nám 

to neuvěřitelnou zkušenost a motiva-

ci. V roce 2007 se nám do zahraničí 

vydat nepodařilo, ale díky turnaji v 

Trutnově, jsme přeci jen dostali mož-

nost změřit síly se zahraničními týmy.  

Rok na to jsme se opět rozjeli do 

Německa, tentokrát do Weinheimu na 

8. Roemer Cup.  Od té doby se poma-

lu snažíme počet turnajů navyšovat, 

což se nám vcelku daří. 

Nejvíce turnajů jsme stihli v roce 

2011, kdy byly rovnou čtyři, ovšem z 

toho dva v ČR. Nejčastější zemí kam 

jezdíme na turnaje je sousední Němec-

ko, ale už jsme navštívili i Švýcarsko a 

letos se chystáme do Nizozemska. V 

četnosti po Německu následují tuzem-

ské turnaje a to především díky pořá-

dání vlastního turnaje, který jsme 

nazvali Prague Cup a v letošním roce 

proběhl jeho třetí ročník. 

A co nás tak táhne ke srovnávání sil 

se zahraničními týmy? Je to především 

velká chuť hrát a pokud možno s co 

nejrůznějšími týmy, což v pěti českých 

týmech nejde. A také je to velká dávka 

motivace pro další tréninky a zlepšová-

ní. IF 

puls k dalším tréninkům. 

Co považuješ za svůj největší 

úspěch? Co bys potřebovala ještě 

zlepšit? 

Možná to někoho překvapí, ale 

největší úspěch pro mě je funkč-

nost klubu. Klub si už prošel 

mnohým, a přesto stále fungujeme 

a to čím dál lépe. Ale co se týká 

hry, tak hodně pro mě znamenalo 

6. místo na ME 2005 v Římě. 

Jelikož to byla první účast ČR na 

mezinárodní scéně, tak i předpo-

slední místo byl úspěch. A úplně 

Jaké akce tě s týmem nejvíce 

baví? 

Ty bezproblémové :) Přeci jen 

když je i zařizuji, jde mi přede-

vším o to, aby proběhly tak jak 

mají. Ale po hráčské stránce mě 

nejvíc baví mezinárodní turnaje. 

Ráda cestuji, a i když vidíme 

nejčastěji jen hotel a halu, tak se 

občas podaří se podívat i někam 

v okolí. K tomu jsou pro mě 

turnaje velkou příležitostí vidět 

vývoj týmu a uvědomit si, jak 

moc a v čem se vlastně zlepšuje-

me a zároveň je to výborný im-

nejvíc byla první výhra mistrovské-

ho titulu ČR v roce 2011. A co 

zlepšit? Toho je pořád moc ... 

rezervy mám pořád všude, jak na 

hřišti, tak v oblasti vedení klu-

bu :) 

Jak vidíš svou budoucnost v EWH? 

Budoucnost je ve hvězdách :) 

Myslím, že ještě pár let bych hrát 

mohla. Doufám, že ještě s týmem 

vyhrajeme pár mistrovských titulů 

a taky moc doufám, že se nám 

podaří významněji uspět na mezi-

národních turnajích.  

POZNEJTE SVĚT EWH - MEZINÁRODNÍ TURNAJE 

ROZHOVOR S HRÁČEM POKRAČOVÁNÍ 
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Iva Zemková - kapitánka 
při podpisu zápisu o utkání 

„A úplně 
nejvíc byla 
první výhra 

mistrovského 
titulu ČR v 
roce 2011.“ 

SOUSTŘEDĚNÍ V NOVÉ ROLI PO ČTVRTÉ 

Léto znamená pro Jaguáry i soustředění. 

A nic se nemění ani letos – jedeme se 

soustředit a to již po čtvrté do Nové Role 

u Karlových Varů. Jsme rádi, že můžeme 

opět strávit týden nabitý tréninky právě 

na tomto místě, protože kemp v Nové 

Roli naprosto vyhovuje našim potřebám. A 

najít dokonalé místo pro sportovce na 

invalidních vozících rozhodně není snadné.  

Ubytováni jsme v přízemních chatkách. 

Jedna chatka má dvě ložnice, kuchyňku a 

koupelnu. Velká bezbariérová koupelna se 

záchodem je pár metrů dál, stejně jako 

větší kuchyň pro našeho skvělého kuchaře 

Oldu. Snad největší výhodou ale je spor-

tovní hala hned přes parkoviště. Stačí 

nám přejet pár desítek metrů a nemusí-

me se nikam složitě převážet. 

Ač je soustředění plné dvoufázových tré-

ninků – dvě hodiny dopoledne i odpoled-

ne, je čas i na zábavu. A tu v areálu 

nabízí vždy čistý rybník s písečnou pláží, 

pokud přeje počasí, nebo příjemná hospo-

da v námořnickém stylu. Snad nám počasí 

umožní i grilovat. 

Letos bude soustředění ozvláštněno víken-

dovým reprezentačním tréninkem. Trénin-

ky opět povede naše trenérka Andrea. 

Doufáme, že nabereme nové zkušenosti, 

které pak využijeme na turnaji v nizozem-

ském Eindhovenu a ve zbývajících kolech 

ligy. Pořád sníme o trojitém obhájení 

mistrovského titulu. BBR 



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 H A  

IČ: 26642476 

GE Money Bank 181511669/0600 
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Česká republika byla letos vybrána na 

Turnaj čtyř národů ve Švýcarsku. Tento 

turnaj je zajímavý tím, že je určen pro 

národní týmy – reprezentace. Stejně jako 

v roce 2011, kdy byl první ročník, i letos 

se účastní čtyři týmy. V roce 2011 si o 

titul zahrály týmy z Německa, Itálie, Belgie 

a Švýcarska. Letos se spolu střetnou repre-

zentace Dánska, Slovinska, Švýcarska a 

České republiky. Vše se odehraje 27. – 30. 

září v Nottwilu ve Švýcarsku. 

Česká republika však už několik let žádný 

reprezentační výběr nemá, a tak české 

EWH stálo před celkem nesnadným úkolem 

národní tým do turnaje vytvořit. Jenže 

turnaj se blížil a tým se nijak nerýsoval, 

tak česká federace ustanovila za reprezen-

taci Mistry republiky z roku 2012 – což 

byl náš tým Jaguars Praha. Jaguars se stali 

reprezentací a Andy a Kuba, naši trenéři, 

se tak rázem stali reprezentačními trenéry.  

Trenéři se rozhodli oslovit některé hráče z 

jiných týmů, zda by se chtěli účastnit 

společných tréninků a ucházet se o místo v 

Národním týmu. Většina oslovených hráčů 

tuto nabídku s potěšením přijala – z řad 

Indians jsou to Jan Vaněk, Michal Enge a 

Lukáš Kroupa. Z týmu Cavaliers je to jen 

Petra Černá. Čtyři hráči nabídku odmítli. 

Na sehrání a vybrání reprezentačního týmu 

už nezbývá tolik času, kolik by se mohlo 

zdát. O víkendu 13. a 14. července už 

proběhl první reprezentační trénink ve 

sportovní hale Radotín. Bylo to první 

seznámení s budoucím Národním týmem. 

Druhý trénink proběhne na našem soustře-

dění a třetí opět v Praze v září. 

Doufáme, že budeme dobře reprezentovat 

Českou republiku. BBR 

JAGUÁŘI SE STALI ČES KOU REPREZENTACÍ 



PŘÍLOHA  

PROGRAM 

19. července 2013 – příjezd od 15:00 hod 

20. července 2013 – 1. hrací den 

21. července 2013 – 2. hrací den 

22. července 2013 – odjezd do 10:00 hod 
 

SPORTOVNÍ HALA 

Sportovní a kongresová hala, Speicher Str. 8, 18273 Güstrow 
 

UBYTOVÁNÍ 

Koleje vysoké školy, Goldberger Straße 12, 18273 Güstrow 
 

STARTOVNÉ 

75,- Euro za osobu (hráči, trenéři, rozhodčí, asistenti) 

TÝMY ÚČASTNÍCÍ SE 8. EURO-CUPU 

Black Knights Dreieich 

Electric Warriors Estonia 

EWSC Jaguars Prague 

Iron Cats Zürich 

Nording Bulls Lohmen 

Rocky Rolling Wheels Berlin 

RSC Berlin Rebellz 

St. Augustin Tigers 

Turnaj v Güstrow pořádá severoněmecký tým Nording Bull Lohmen letos již po osmé a náš tým 

se zúčastní již potřetí. Proč jsme si tento turnaj vybrali a proč se od té doby stále vracíme? 

Odpověď je vcelku jednoduchá. Nemáme to extrémně daleko (560 km), startovné je víc než 

přívětivé, zvláště v porovnání s většinou turnajů. A ještě navrch se ho z velké části zúčastňují 

týmy, které není možné potkat jinde. Takže za rozumné náklady (finanční i časové) si můžeme 

zahrát s neokoukanými kluby. 

Letos se na Euro-Cup dopravujeme třemi auty - klubovou dodávkou, soukromým vozem hráče a 

zapůjčenou dodávkou i s řidičem od firmy White Trans, což nám velmi přepravu zjednoduší. Na 

turnaj jede 8 hráčů, trenérka, 4 asistenti a řidič. Náklady na startovné za 14 lidí jsme uhradili z 

daru od Jaroslavy Štěpinové, dopravu a asistenci z výdělku turnaje 3. Prague Cup, který jsme 

organizovali v květnu letošního roku. 

ZÚČASTNĚNÉ TÝMY 

orpedo Ladenburg (Německo) 

Black Knights Dreieich (Německo) 

Munich Animals (Německo)  

Transformers Prague (Česká republika) 

Ewsc Jaguars Prague (Česká republika) 

Iron Cats Zurich (Švýcarsko) 

Rolling Thunders Bern (Švýcarsko) 

All Blacks Genova (Itálie) 

Sharks Monza (Itálie) 

The trouble makers Ljubljana (Slovinsko) 

Orient Red Bulls. Hvidovre (Dánsko) 

Somival Evergem (Belgie) 

GP Bulls 1 Eindhoven (Nizozemsko) 

GP Bulls 2 Eindhoven (Nizozemsko) 

PROGRAM 

15. srpna 2013 – příjezd od 15:00 hod 

16. srpna 2013 – 1. hrací den 

17. srpna 2013 – 2. hrací den 

18. srpna 2013 – 3. hrací den 

19. srpna 2013 – odjezd do 10:00 hod 
 

SPORTOVNÍ HALA 

Sportcentrum Eindhoven, Theo Koomenlaan 1, Eindhoven 
 

UBYTOVÁNÍ 

Hotel Eindhoven, Aalsterweg 322, Eindhoven 
 

STARTOVNÉ 

150,- Euro za osobu (hráči, trenéři, rozhodčí, asistenti) 

Turnaj v Eindhovenu se koná teprve podruhé, ale i tak je to velmi prestižní turnaj, na kterém si jeho pořadatelé nechávají záležet. K tomu jako 

klub jsme v Nizozemsku ještě na turnaji nebyli a tak jsme při obdržení pozvánky nezaváhali a přihlásili se. A nyní se jen už těšíme na kvalitní 

turnaj pořádaný ve velkém sportovním centru, na ubytování zajištěném v přilehlém čtyřhvězdičkovém hotelu s polopenzí a na rekordních 13 

soupeřů. 

Na tento turnaj nám opět s dopravou pomůže firma White Trans a klubové vozidlo. Náklady na turnaj nám kompletně zaplatí nadace Dobrý 

skutek. A tentokrát se turnaje zúčastní 7 hráčů, trenérka, řidič a 5 asistentů. 


