
O víkendu 23. a 24. listopadu se 

v Janských Lázních a Trutnově 

konalo čtvrté, tedy finálové kolo 

České EWH ligy 2013, které 

pořádala Federace. Čtvrtého kola 

se zúčastnily čtyři týmy – Jagu-

ars Praha, New Cavaliers Praha, 

Indians Plzeň a Rejnoci Zlín. 

Ubytováni jsme byli na interná-

tech Obchodní Akademie v Jan-

ských Lázních a zápasy se ode-

hrály v tělocvičně Základní školy 

Mládežnická v Trutnově. V rámci 

kola proběhlo i školení rozhod-

čích pod vedením zkušeného 

rozhodčího Davora Matijasevice 

ze Slovinska. 

Jaguáři jeli na kolo s nadějí na 

trojité obhájení titulu, jelikož od 

vedoucích New Cavaliers je v 

tabulce dělil jen bod. Na třetím 

kole jsme uhráli remízu, i přes 

zdravotní a technické následky 

naší účasti na turnaji reprezenta-

cí o týden dříve. 

Sobotní první zápas proti Rejno-

kům jsme ovládli a vyhráli 9:0. 

Druhý zápas dne byl pro nás 

slav Cimpa vyhrál celkové kanad-

ské bodování a byl i nejlepší 

střelec. 

Další ligový ročník je tedy za 

námi. Celkově již šestý. Pro Jagu-

áry to byl rok úspěšný, i když po 

třetí jsme titul neuhájili před 

naším hlavním soupeřem - Cava-

liers. Opět ale jen těsně. V prv-

ním kole nás porazili jen o gól, 

druhé jsme vyhráli rozdílem pěti 

gólů, v třetím v jejich prospěch 

rozhodly až penalty a teprve 

čtvrté kolo jim vyhrála jejich 

skvělá hra. Můžeme být i tak 

spokojení. A jsme. Šestý ligový 

ročník byl zvláštní i vypadnutím a 

rozpadem týmu Tigers Janské 

Lázně uprostřed sezóny a zrušení 

jednoho z kol. 

Děkujeme všem za podporu v 

roce 2013 a těšíme se, co nového 

nám přinese rok 2014. Zůstaňte s 

námi, protože my zůstáváme s 

florbalem. BBR 

zápas klíčový – hrálo se o titul 

– museli jsme se však pokusit 

porazit Cavaliers. Dvakrát se nám 

povedlo Cavaliers ve finále pře-

konat; letos však Cavaliers nic 

neponechali náhodě a nastoupili 

plně koncentrovaní a připravení; 

předvedli soustředěný výkon. Měli 

skvělou obranu, kterou naši 

střelci ani jednou nepřekonali. 

Hráli jsme dobře; hráli jsme to, 

co máme. Ale na Cavaliers to 

tentokráte nestačilo. Porazili nás 

zaslouženě 3:0. Ukázala se zku-

šenost hráčů, kteří se pohybují v 

EWH přes deset let. Pokud se 

tito hráči sehrají a koncentrují 

nás stále ještě mladý tým nemá 

tolik šancí uspět. Tentokrát si to 

Cavaliers pohlídali a stali se 

Mistry České EWH ligy pro rok 

2013. 

V neděli jsme vyhráli nad Indians 

11:1. 

Vítězem České EWH ligy se tak 

stali New Cavaliers Praha, druzí 

byli Jaguars Praha, třetí Indians 

Plzeň a čtvrtí Rejnoci Zlín. Stani-
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SLOVO REDAKCE 

Osmé číslo Jaguářího revue zakončuje 

rok 2013, který byl opět bohatý na 

EWH akce i zážitky. Máme za sebou 

šestý ročník české ligové soutěže, 

třetí ročník našeho mezinárodního 

turnaje Prague Cup, další tři meziná-

rodní turnaje v zahraničí, z nichž 

jednoho jsme se účastnili jako český 

reprezentační tým. Mimo jiné pořád-

nou porci tréninku i letní soustředění. 

V příštím roce ve svých aktivitách 

plánujeme pokračovat a začít tak již 

jedenáctý rok své činnosti na poli 

EWH. Ovšem rok 2014 se ponese v 

duchu změn. A jaké změny to budou? 

O všech se postupně budete moci 

dočíst nejen v dalších číslech bulleti-

nu, ale také na našich webových i 

facebookových stránkách. IF 



Ve dnech 7. - 15. prosince se v 

České republice konalo Mistrovství 

světa žen ve florbalu 2013. Vzájem-

ná utkání probíhala hned ve dvou 

městech – v Brně a v Ostravě. A 

právě přestávky mezi jednotlivými 

zápasy byly ideální příležitost k 

ukázce florbalu tak trochu jinak. V 

rámci exhibičních utkání se na 

mistrovství nejprve předvedl florbal 

na mechanických vozících a na 

samém konci akce jsme přijeli před-

stavit i florbal na vozících elektric-

kých. Společně s týmem Cavaliers 

jsme pod hlavičkou federace sehráli 

tři zhruba šestiminutové zápasy o 

přestávkách mezi třetinami ve dvou 

zápasech. 

Do ČEZ arény v Ostravě jsme přijeli 

v sobotu 14. prosince. Pořadatelé 

nám poskytli velkou šatnu i s bez-

bariérovým WC. Tato moderní spor-

tovní hala je na vozíčkáře připrave-

ná. Po příjezdu týmu Cavaliers jsme 

mohli vyrazit k hrací ploše. První 

ukázka měla proběhnout v první 

přestávce zápasu mezi Švýcarskem a 

Finskem o postup do finále. V hle-

dišti bylo zhruba 1800 diváků. 

Atmosféra byla skvělá. Na tento 

jedinečný zážitek jsme oblékli naší 

novou bílo-černou sadu dresů. Jeli-

kož je hřiště na florbal chodících 

mnohem větší, hráli jsme na trochu 

improvizovaném menším hřišti uvnitř 

hřiště velkého, ale to naší hru nijak 

nepoznamenalo. Snažili jsme se 

ukázat, že florbal na elektrických 

vozících je zajímavý a dynamický 

sport a diváci naší snahu i asi čtyři 

góly, které jsme vstřelili do soupeřo-

vy branky, ocenili. 

Druhá ukázka proběhla v rámci 

zápasu Česká republika a Švédsko 

– také o finále. To už přihlíželo 

kolem 5000 diváků a bylo to 

znát. I tentokrát ocenili naše 

kombinace a asi pět gólů. Hráči si 

pozitivní fandění a přátelskou 

atmosféru užívali. 

Třetí a poslední ukázka proběhla v 

přestávce zápasu České republiky 

se Švýcarskem o třetí místo. Atmo-

sféra byla ještě bouřlivější a divá-

ku bylo opět přes 5000. Nicméně 

nedělní zápas pro ně nebyl příliš 

přitažlivý, protože byl chudý na 

akce i góly - výsledek 1:1 mnoho 

podívané nepřinesl. I tak si ale 

myslím, že tato exhibice byla 

úspěšná a pro EWH prospěšná. 

BBR 

JAGUÁŘI NA EXHIBICI 

Jak jste se dozvěděl o Jaguars? 

Od naší sousedky, která je náhodou 

trenérkou a tak jsem vezl Jaguárum 

věci na letní soustředění v Nové Roli. 

Jak se vám líbí náš sport? 

Sport je to úžasný, nečekal jsem, že to 

bude tak zajímavé, a je vidět jak do 

toho hráči dávají všechno. 

Co vás baví na tom být s námi na 

akcích? 

Kolektiv je opravdu parádní. Všichni si 

rozumí a v týmu nepanuje žádná zášť. 

Na jaké akci jste s námi byl, co se 

vám líbilo a proč? 

Naposledy jsem byl v Ostravě a v 

Janských Lázních. Líbí se mi hra celko-

vě ... je to zajímavý sport a odlišuje se 

od ostatních. 

ANKETA 
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Bez asistentů by to nešlo ... 
... Jan Krahulík 



„Kolektiv je 
opravdu 

parádní.“ 

V posledním dílu seriálu o EWH vás 

seznámím s mezinárodním klasifikač-

ním systémem. Prvotní podmínkou 

pro hru je, že by hráči měli používat 

elektrický vozík i v běžném životě. 

Ovšem získání elektrického vozíku je 

velmi různorodé, tudíž v praxi je 

tato podmínka více méně nepoužitel-

ná. 

Proto přišla na řadu zdravotní klasi-

fikace, která se poprvé použila při 

ME 2008. Jednalo se pouze o klasifi-

kaci,  kde hráči museli splnit pod-

mínky zdravotního postižení. 

V dalších letech vyvíjení klasifikace 

bylo přistoupeno i k dalšímu hledis-

ku, tj. procesu testování hráče při 

hře. Klasifikátoři tak sledují, jak 

hráče omezuje při hře jeho postižení, 

jaký má rozsah při manipulaci s hokej-

kou, jakou sílu při střele nebo třeba 

koordinaci hry a jízdy na vozíku. 

Po této proceduře jsou hráči uděleny 

body od 1 do 4. Jeden bod má hráč s 

T-stickou, 2 body hráč s hokejkou, 

který má zcela minimální rozsah pohy-

bu ruky s hokejkou a malou sílu k 

odehrání míčku. Tři a čtyři body jsou 

určeny pro hráče s hokejkou, kteří 

mají buď malé omezení pohybu a 

menší sílu nebo naopak v podstatě 

žádná omezení nemají, ale zdravotní 

klasifikaci splňují. 

U bodového systému je ještě důležité 

složení hráčů v poli při hře. Max. 

počet je 11 bodů - např. u našeho 

týmu a hráčů, kteří prošli oficiální 

klasifikací, to znamená - Jana/

brankářka 1 bod, Iva/T-stick 1 bod, 

Pavel/T-stick 1 bod, Denis/hokejka 3 

body a Standa/hokejka 4 body, dohro-

mady 10 bodů. 

Klasifikace v Německu 

Pro německou ligovou soutěž byla 

klasifikace zavedena v roce 2004. Cílem 

byla větší rovnost mezi týmy na hřišti. 

Každý hráč je oklasifikován dle své 

fyzické síly body od 0,5 do 5. Celkový 

maximální počet bodů na tým je na 

hřišti 11. Body 0,5 a 1 je určen pro 

hráče používající T-sticky, ostatní body 

pro hráče s hokejkou. 

Tímto tedy zakončuji seriál o EWH a 

věřím, že teď máte více než základní 

představu o celém našem sportu. IF 

mení se s jedinečným kolektivním 

sportem pro lidi s tělesným posti-

žením. 

A co od vás očekáváme? Schop-

nost samostatné i týmové práce, 

zdravé sebevědomí, časovou flexi-

bilitu, nápaditost a především 

spolehlivost. Případně dřívější 

zkušenosti s pořádáním akcí jsou 

vítány. 

Dobrovolníky do našeho sportovní-

ho klubu EWSC Praha hledáme 

neustále. Bez nich se naše sdruže-

ní totiž neobejde. Mohli byste nám 

pomoci s pořádáním sportovních i 

kulturních akcí, ať již jako orga-

nizátoři, pomocníci nebo prodejci 

klubových předmětů. 

Nabízíme mladý přátelský kolektiv, 

praxi v neziskovém sektoru, sezná-

Více informací: http://ewsport.org/

cz/spoluprace/dobrovolnici 

Případně rovnou napište na email 

info@ewsport.org, do předmětu 

uveďte „dobrovolník“ a připište 

základní informace o sobě a o 

tom, co byste si rádi vyzkoušeli, 

případně jaké své zkušenosti a  

schopnosti nabízíte. 

POZNEJTE SVĚT EWH - KLASIF IKACE 

STAŇTE SE DOBROVOLNÍKEM VE SPORTOVNÍM KLUBU  
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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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PŘÍLOHA  

ROK 2013 VE FOTOGRAFI ÍCH  

I. kolo - březen 2013 3. Prague Cup - květen 2013 

IV. Kárafest - červen 2013 II. kolo - červen 2013 

8. Euro-cup - červenec 2013 
Soustředění - červenec 2013 

2. turnaj v Eindhovenu - srpen 2013 Turnaj 4 národů - září 2013 

III. kolo - říjen 2013 IV. kolo - listopad 2013 


