
Rok 2014 znamená pro Jaguars 

další sezónu. Náš klub tak vstupuje 

už do jedenáctého roku své exis-

tence a nutno podotknout, že je 

to existence stabilní. Za stabilitou 

však samozřejmě stojí spousta 

práce. Dobré výsledky našeho týmu 

Jaguars však stojí za snahu. 

Uplynulý rok nebyl pro tým  

vůbec neúspěšný. Sice se nakonec 

těsně nepodařilo po třetí obhájit 

titul Mistrů republiky, skončili jsme 

druzí za New Cavaliers Praha, ale 

jinak jsme se ukázali na 4 meziná-

rodních turnajích a na jednom 

dosáhli svého nejlepšího dosavadní-

ho výsledku na mezinárodní scéně 

a obrovského posunu v rámci 

historie tohoto turnaje. Šlo o 

turnaj Eurocup v německém 

Sezóna 2014 se však od předcho-

zích sezon bude lišit. Florbal bude 

sice stále hrát hlavní roli v životě 

týmu Jaguars, ale náš tým vynechá 

účast v České ligové soutěži 2014. 

K nepřihlášení se do následujícího 

ročníku české ligové soutěže při-

stoupili Jaguáři už na samotném 

konci sezóny 2013. Důvodů bylo 

hned několik (vyhrocené jednání, 

nesportovní fandění, vulgární nadáv-

ky vůči našim hráčům, nevyhovující 

hřiště a zázemí v hale, nedodržová-

ní řádů a pravidel, laxnost pořada-

tele atd.), ale vlastně se nejednalo 

o žádné bezprostřední rozhodnutí. 

Tato myšlenka byla aktuální již 

několikrát a v podvědomí již něja-

kých pár měsíců, spíše i let. 
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Güstrow. Účastnili jsme se i tur-

naje v Eindhovenu, kde jsme v 

silné konkurenci obsadili 10. 

místo ze čtrnácti. Za další úspěch 

považujeme jmenování týmu Jagu-

ars českou reprezentací a účast 

na turnaji Čtyř národů ve Švýcar-

sku, kde jsme obsadili třetí místo. 

Z pořadatelského hlediska byl 

úspěšný i náš turnaj Prague Cup, 

který se setkal s velkým zájmem 

ze zahraniční – nakonec se účast-

nilo 12 týmů – 3 české a 9 

zahraničních. Náš tým skončil na 

8. místě. K našim dalším klubo-

vým akcím patřilo tradiční sou-

středění v Nové Roli, hudební 

festival Kárafest, účast na festivalu 

Babí léto a na exhibici během MS 

ve florbale žen v Ostravě. 

NOVÁ SEZÓNA 2014 

ROZHOVOR S ANDREOU KUNCOVOU - TRENÉRKOU JAGUARS 

Kdy a jak jsi začínala v klubu? 

Začala jsem jako asistentka na 

letním soustředění před 8 lety, 

díky bratranci, který v tu dobu v 

klubu hrál. Protože jsem vždy 

měla ráda sport a prostředí s ním 

spojené, přijala jsem nabídku 

udělat si kurz pro trenéry EWH. 

Plně jsem se EWH jako trenérka 

začala věnovat od roku 2007. 

A co tvé zkušenosti s trénováním? 

Předchozí zkušenosti s trénováním 

nemám. Vše začalo až zmíněným 

kurzem, který vedl finský trenér 

Tero Kokko, jehož názory a zkuše-

nosti byly a jsou naprosto nedílnou 

součástí všeho, co jsem do tohoto 

sportu dala a dávám. Sama jsem 

prošla sportovní školou, i když 

jiného sportu. Ale je jedno, co 

děláte, hlavní je přístup, zodpověd-

nost, chuť a myšlení sportovce, a 

to je v každém sportu stejné. 

Co tě nejvíce baví na trénování?  

Trénování jako takové je naprosto 

nepopsatelná záležitost. Když vidíte 

úplné počátky od přivedení hráče, 

seznámení se sportem, pak postup-

né začleňování do kolektivu, zlep-

šování ve hře až do hotového 

hráče, a jeho radost nebo společné 

výsledky - výhry i prohry. To je 

prostě úžasný životní náboj. 

Nadále mě nutí k trénování nejen 

zodpovědnost k týmu, ale taky 

vlastní cesta, kterou jsem si vybra-

la - přivést a zaktivovat lidi, kteří 

vůbec netuší vlastní sportovní 

možnosti a schopnosti. Najít a ušít 

hru lidem na tělo, tak aby se 

zlepšili, je asi ten největší pohon, 

který mě u trénování drží. pokra-
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Foto z  tréninků 
a přátelského turnaje 

EWSC Praha 

JAGUÁŘÍ REVUE 
17 . BŘEZNA 2014  

ČÍSLO 9 

SLOVO REDAKCE 

První zpravodaj v novém roce i sezó-

ně se nese v duchu změn. Jak to již 

bývá nový rok musí přinést i nové 

věci. V našem případě se jedná o 

přestávku v české ligové soutěži, 

kterou nahradily přátelské turnaje. 

Druhou novinkou je zavedení mini 

verze našeho mezinárodního turnaje 

Prague Cup. Třetí zásadní novinkou je 

opětovné obměnění hráčské základny. 

Viditelnou obměnu doznalo i Jaguáří 

revue, jak si jistě sami všimnete. 

Nové pojetí rozhovoru a ankety, i 

nový seriál. Tak přejeme všem příjem-

né čtení a inspirativní rok 2014. IF 



V sobotu 25. ledna 2014  se náš 

tým účastnil exhibičního zápasu s 

týmem NEW Cavaliers Praha v Aréně 

Sparta – Podvinný Mlýn v Praze. 

Tato akce byla organizována ČEWHF 

ve spolupráci s pořadateli Mistrovství 

Evropy v pozemním hokeji žen. 

Ukázka EWH pak proběhla právě v 

jedné z přestávek mezi zápasy toho-

to mistrovství. V přestávce mezi 

zápasy jsme odehráli jeden zkrácený 

zápas 2x10 minut s přestávkou 

oproti normálnímu hracímu času 

2x15 minut pod dohledem dvou 

rozhodčích. Hra byla na obou stra-

nách bohatá na akce a góly, jelikož 

oba týmy patří ke špičce českého 

EWH – New Cavaliers jsou úřadující 

Mistři České Republiky a my jsme 

úřadujícími vícemistry a Mistry z let 

2012 a 2011. Setkání těchto dvou 

týmů vždy slibuje zajímavý a napína-

vý zápas. Nakonec jsme těsně vyhráli 

– 3:2. 

I díky vstřícnosti pořadatele, který 

umožnil přestavbu hřiště pro EWH 

zápas, poskytl časomíru a zápas 

dokonce komentoval tamní komentá-

tor, byla akce velmi úspěšná a 

setkala se s příznivým ohlasem 

publika. Z přilehlých tribun nám, 

hráčům neklasického hokeje, jež je v 

Česku nazýván i florbalem, jelikož se 

hraje s lehčím florbalovým míčkem, 

fandilo několik desítek a možná až 

stovka diváků. A z ohlasů bylo patr-

né, že je hra zaujala. Hrát před 

tribunami, kde je více než patnáct 

přihlížejících, je vždy obrovský záži-

tek. Divácká kulisa dává našemu 

sportu jinou atmosféru a tím i jiný 

rozměr. Ukázce tohoto stále ne zcela 

známého kolektivního sportu pro lidi 

s těžším tělesným postižením přihlížel 

i štáb Paralympijského magazínu z 

České televize, takže reportáž o této 

akci je možní shlédnout v archivu 

ČT. Těšíme se na další spolupráci a 

na další exhibice. BBR 

EXHIBICE EWH V PRAZE 

Jaké byly tvoje začátky v EWH? 

Mé začátky v EWH nebyly vůbec jednodu-

ché, ale od prvního tréninku jsem ovšem 

věděl, že EWH pro mě bude tím pravým 

sportem.  

Co pro tebe znamená trénink? 

Trénink pro mě osobně znamená čas, ve 

kterém se mohu plně věnovat sportu. Já 

osobně vidím trénink jako možnost, jak se 

zlepšovat nejen individuálně, ale především 

i jako tým. Trénink je samozřejmě nedílná 

součást úspěchu, jak ve sportu, tak v 

životě.  

Jaký je to pocit vyjet na mezinárodní 

turnaj do zahraničí? 

Vyjet na mezinárodní turnaj je vždy něco 

výjimečného. Na mezinárodní scéně jsou 

vždy kvalitní soupeři, takže mámě vždy 

velkou motivaci udělat nějaký ten úspěch.  

Jaký je tvůj nejlepší zážitek s týmem? 

Můj nejlepší dosavadní zážitek s týmem je 

zisk prvního titulu mistra České EWH ligy 

v roce 2011. Na začátku zmiňované sezóny 

jsme rozhodně nebyli adepty na zisk titulu 

a přesto jsme jej získali. 

ANKETA - HRÁČI 

„EWH pro mě 
bude tím pravým 

sportem.“ 
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Foto z exhibice EWH 
na ME žen v pozemním hokeji 

Dnes zpovídáme hráče s číslem 25 
Denise Golla 

POMOC PŘI ORGANIZACI TURNAJE  

Chcete poznat zákoutí mezinárodního 

turnaje v jedinečném sportu florbal 

na elektrických vozícíc? Nebo strávit 

dva zajímavé dny na sportovní udá-

losti? Či věnovat svůj volný čas pro-

spěšné aktivitě? Pokud ano, pak v 

současné době hledáme pomocníky 

na 1. MINI Prague Cup, který se 

odehraje 3. a 4. května 2014 ve  

Sportovní hale Radotín. Potřeba jsou 

lidé, kteří by mohli fungovat jako 

obsluha časomíry, zapisovatelé nebo 

by připravili hřiště, fungovali jako 

pořadatelská služba nebo asistenti 

našim hráčům během zápasů. 

Máte-li zájem, neváhejte nás kontakto-

vat na adrese info@ewsport.org, 



Jak plynul čas ve sportovním klubu, 

jež se nyní nazývá EWSC Praha? 

Odpověď se dozvíte v našem novém 

seriálu "Rok po roce", který je 

zaměřen na přiblížení historie klubu. 

První díl je věnován roku 2003, kdy 

22. října bylo na Ministerstvu vnitra 

ČR zaregistrováno občanské sdružení 

s názvem SK Electric Wheelchair 

Sport Club Praha. Sdružení se roz-

hodli založit dva dlouholetí kamarádi, 

které pojil podobný osud života na 

elektrickém vozíku. Vždy chtěli pro-

vozovat aktivně sport, přestože neby-

lo jednoduché něco vhodného najít. 

Ale jen do té doby, než se dozvěděli o 

sportu zvaném Electric Wheelchair 

Hockey. Svými pravidly je totiž zcela 

přizpůsoben i pro hráče s těžkým 

tělesným postižením. (Více jste se o 

hře a jejích pravidlech mohli dočíst v 

předchozích číslech.) 

Michal Prager a Radek Foukal společně 

s Klárou Šimánkovou vytvořili přípravný 

výbor, sestavili stanovy a založili tak 

úplně první pražský klub. Během ne-

lehkých začátků postupně získávali 

nové hráče, např. Tomáše Suchého, 

který hraje dodnes, a již tehdy znal 

EWH z týmu SK Akáda Janské Lázně, 

díky kterému se tento sport do Česka 

v polovině roku 2002 dostal. 

Jak je vidět, tak od počátku sportovní-

ho klubu jsou vždy ve vedení vozíčkáři, 

kteří zároveň i hrají. Tuto skutečnost 

považujeme za naši velkou devizu, 

kterou si klub udržuje statut organiza-

ce, která nejen provozuje sport pro 

hendikepované, ale také dává prostor 

pro jejich seberealizaci v organizačních 

záležitostech. 

V dalším díle se dočtete, jak se rok 

2004 stal rokem řady přátelských 

utkání s týmem z Janských Lázní. IF 

sportovců a zařadí se i do paralym-

pijských sportů. Určitě to chce vytr-

vat, nepolevit z daných cílů a nene-

chat se převálcovat špatnými okol-

nostmi. A co zlepšit? Především najít 

kvalitní zodpovědné lidi na posty 

trenérů, vedení atd. Odrazit se od 

všech zkušeností a vzít si přiklad ze 

zahraničí, kde jsou stále před námi. 

Jak bys zhodnotila své dosavadní 

působení u týmu Jaguars? 

To já samotná můžu těžko hodnotit, 

ale myslím, že jsou důležité dosažené 

výsledky a posun týmu. Několikrát 

Čím tě EWH nadchlo a co by nao-

pak potřebovalo zlepšit? 

Nadchla mě možnost posunout začí-

nající sport, kterým stále EWH v ČR 

je, z roviny charitativní činnosti či 

zájmového kroužku do opravdového 

světa sportovních zážitků, jak pro 

diváka, tak hráče. Tento sport doká-

že vtáhnout, je rychlý a zajímavý, 

taktická hra je naprosto shodná s 

hokejem nebo basketbalem, tudíž 

velmi kreativní. 

Doufám, že EWH získá větší popula-

ritu mezi sporty handicapovaných 

jsme vyhráli kola české ligové soutě-

že, 2x se stali Mistry ČR v EWH, 

dokonce jsme byli nominováni jako 

reprezentační družstvo ČR pro Turnaj 

čtyř národů. 

Jakého zážitku si nejvíce vážíš? 

Reprezentační účasti na Turnaji čtyř 

národů ve Švýcarsku a 8. Euro-cupu 

v Güstrow, kde jsme podali naprosto 

neuvěřitelný výsledek. Dále jakéhoko-

liv setkání na úrovni turnaje nebo i 

tréninku, kde vidíte, jak je jednodu-

ché, že to prostě jde … a to je 

důležité heslo "Prostě to jde!" 

ROK PO ROCE - ZALOŽENÍ KLUBU - ROK 2003 

ROZHOVOR S ANDREOU KUNCOVOU - POKRAČOVÁNÍ 

Stránka 3 

ČÍSLO 9  

Andrea Kuncová 
trenérka týmu Jaguars 

„Trénování 
jako takové 
je naprosto 

nepopsatelná 
záležitost.“ 

JAGUARS A MEZINÁRODN Í TURNAJE 

Tým Jaguars sice v sezóně 2014 

vynechává českou ligovou soutěž, ale 

hrát rozhodně nepřestává. Nechceme 

zaostat v našem rozvoji. Tak jako 

vždy je pro nás stále důležitý kon-

takt se zahraničním EWH. Teprve na 

mezinárodním poli se ukáže, jak na 

tom náš tým opravdu je. Konkurence 

za hranicemi je stále na úplně jiné 

úrovni a tak každé vítězství na 

mezinárodní scéně pro nás má ob-

rovský význam. Jiná úroveň EWH za 

hranicemi souvisí i s jejich jiným 

přístupem k tomuto sportu. Je to 

přístup, který je nám blízký. 

Jelikož náš turnaj Prague Cup pořádá-

me jen jednou za dva roky, a příští 

ročník vychází až na rok 2015, roz-

hodli jsme se letos uspořádat zmenše-

nou verzi Prague Cupu – MINI Prague 

Cup. Turnaj jsme pojali jako menší akci 

jen pro čtyři až pět týmů a nastavili 

jsme velmi příznivé startovné. Jsme 

rádi, že se přihlásil německý tým 

Ballbusters Würzburg. Ten na prvním 

ročníku tohoto komorního turnaje 

doplní tři nejlepší české týmy – Jagu-

ars, New Cavaliers a SK Indians. Zápasy 

se odehrají ve dnech 3. a 4. května ve 

Sportovní hale Radotín. Budeme rádi, 

když nám přijdete fandit. 

Skutečným výjezdem za hranice pro nás 

pak bude turnaj ve švýcarském Zürichu, 

který pořádá tým Iron Cats. Jsme velmi 

rádi, že jsme byli vybrání z mnoha 

přihlášených týmů. Bude to už naše 

druhá účast na tomto turnaji. Kromě 

nás se turnaje zúčastní týmy ze Švýcar-

ska, Německa, Itálie a Nizozemí a 

nutno podotknout, že tyto týmy patří k 

těm nejlepším v Evropě. Turnaj proběh-

ne ve dnech 6. - 9. července. Doufám, 

že uspějeme a přivezeme nějaký kvalit-

ní výsledek. 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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Hlavní důvod je asi ten, že náš tým 

chce brát, a bere, tento sport vážně, 

což ale v prostředí české ligy není 

možné. Naštěstí EWH není jen o 

ligových zápasech. Přesto se jednalo 

o zásadní rozhodnutí, které předurču-

je jistou změnu aktivit týmu Jaguárů. 

Po prvotní nejistotě, jak pojmout 

následující sezónu a nepřijít o mož-

nosti zápasů, nadešla doba, kdy se 

vytvořil pestrý herní program a v 

podstatě tak hráči nepřijdou o nic 

podstatného. Vznikla dohoda mezi 

naším týmem a týmy New Cavaliers 

a Indians na společných mini turna-

jích, které se v první půli roku 

odehrají jedenkrát měsíčně a hned 

3x po sobě. V druhé půli roku nás 

čekají další tři. Ve své podstatě tyto 

turnaje plnohodnotně nahradí naším 

hráčům jednotlivá kola ligy. Jednodenní 

turnaj se odehrává systémem každý s 

každým za přítomnosti kvalifikovaných 

rozhodčích. K dispozici je i časomíra a 

počítají se i všechny statistiky. A samo-

zřejmě nebudou chybět pravidelné 

tréninky jednou až dvakrát týdně pod 

vedením naší zkušené trenérky Andrey. 

S rozhodnutím nenastoupit do české 

ligové soutěže souvisí i další změna v 

našem týmu – nově příchozí hráči se 

báli, že by vzhledem ke své sportovní 

výkonnosti a konkurenci v týmu přišli 

o herní příležitosti, a tak z klubu 

vystoupili a založili si klub nový, který 

v České EWH lize pokračuje. V týmu 

Jaguars tak zůstali hráči základní pětky 

a jeden nováček, který se k týmu 

přidal už na konci roku 2013. Jan 

Hašlar má za sebou zatím jen pár 

tréninků a účast na prvním přátelském 

utkání, ale už teď můžeme říct, že je 

to hráč talentovaný. Navíc si sám na 

míru upravil speciální elektrický vozík, 

což ho herně posune dopředu ještě 

rychleji. V březnu se k našemu týmu 

přidala další hráčka – Petra Černá – 

zkušená brankářka, která k nám 

přestoupila z týmu New Cavaliers a pro 

náš tým se tak stane velkou posilou. 

Náš tým tak s florbalem rozhodně 

nekončí, ba právě naopak chceme 

využít této nové šance k získání nové 

motivace. Fanděte nám. BBR a IF 



PŘÍLOHA  

Původ německé podoby EWH pochází z Mnichova ze sedmdesátých let, kdy vznikl ze zábavy 

studentů Stiftung Pfennigparade. Heinz Biebl a Wassilios Kirtopoulos, kteří trpěli svalovou 

dystrofií, začali hrát kolektivní hru na elektrických vozících s různými druhy hokejek. Noví 

zájemci přibývali nejdříve velmi nahodile a neexistovala žádná cílená propagace ani podpora. 

Vše zbylo na samotné hráče, kteří si postupem času vytvořili vlastní pravidla, herní předpisy a 

vybrali vhodné vybavení. Velkým přínosem byl také učitel tělesné výchovy ze Stiftung Pfennigpa-

rade a jeho znalosti ze sportovního spolku pro zdravotně postižené. První utkání bylo zorgani-

zováno proti státní škole pro  zdravotně postižené. 

 

Osmdesátá léta byla ve znamení vzniku prvního německého klubu Munich Animals (1982) a jejich představo-

vání E-hokeje po celém Německu. Díky této jejich snaze se podařilo založit další kluby. Poté následovaly 

růžné školení a přátelské zápasy, které vyústily v první turnaj, konající se v Neckergemünde u Heidelbergu v 

roce 1986. Na konci této etapy v roce 1989 se začalo jednat o včlenění Elektro-Rollstuhl-Sport do DRS 

(Německý sportovní svaz vozíčkářů), což byl velký krok pro rozvoj sportu na federální úrovni. 

 

V roce 1993 bylo uspořádáno první německé mistrovství ve Würzburgu, a to ve dvou výkonnostních skupi-

nách. Byly pozvány všechny německé týmy a vítězem se stalo družstvo Munich Animals. Pro nováčky v tomto 

sportu vznikl turnaj Newcomer-Cup, který se poprvé konal v roce 1999 v Kolíně nad Rýnem.  Mají tak mož-

nost se jednoduše učit nový sport a získávat herní zkušenosti. 

 

Dalším mezníkem Elektro-Rollstuhl-Sport byla klasifikace zavedena v roce 2004. Cílem je větší rovnost 

mezi týmy na hřišti. Každý hráč dostane dle své fyzické síly body od 0,5 do 5. Celkový maximální počet 

bodů na tým je na hřišti 11. Ve stejném roce došlo k významné události na poli mezinárodním a to 

uspořádáním prvního MS v Helsinkách, Finsku, kterého se samozřejmě zúčastnil i německý reprezentační 

tým a stal se více mistrem světa. 

 

O rok později byla zavedena Bundesliga a to dvouúrovňová, tedy první hrací sezóna byla 2005/2006. V 

červnu 2005 se konalo první ME v Římě, kde německá reprezentace obsadila druhé místo za týmem 

Nizozemska. 

 

Posunem pro reprezentaci bylo její uznání v Deutschen Behindertensportverband e.V. (Německý svaz spor-

tu tělesně postižených). Hned příští rok dostal německý národní tým prostor pro své další působení na 

ME v Belgii v listopadu 2008, kde obhájili druhé místo z roku 2005. 

 

V roce 2010 byla Bundesliga rozšířena i o třetí ligu. A následoval naprostý triumf německého reprezen-

tačního týmu na MS v Lignano, Itálie, kde se staly v prodloužení finálového utkání mistry světa. 

 

Zdroj: http://www.elektro-rollstuhl-sport.de/ 

KRONIKA ELEKTRO-ROLLSTUHL-SPORT 

V dnešní příloze Vám přinášíme informace o německém Electric Wheelchair Hockey, tedy v němčině 

řečeno Elektro-Rollstuhl-Hockey. Německo jako sousední stát je pro náš tým nejbližší destinací pro 

výjezdy na mezinárodní turnaje, čehož hojně využíváme. Za dobu existence našeho klubu jsme již 

navštívili 4 německé turnaje a hned tří z nich jsme se účastnili už několikrát.  

http://www.elektro-rollstuhl-sport.de/

