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EWSC Praha 
 

Sportovní klub EWSC Praha se specializuje na florbal na elektrických vozících, tedy v originálu Electric 
Wheelchair Hockey (EWH) nebo nově Powerchair Hockey. Ale pod všemi názvy se skrývá kolektivní hra plná 
adrenalinu vhodná i pro lidi s těžkým tělesným handicapem. Jako občanské sdružení (nyní již spolek) vznikl 
sportovní klub na podzim roku 2003. Hlavní činnost klubu je věnována pravidelným tréninkům, soustředěním, 
účasti v ligové soutěži a na mezinárodních turnajích. Klub také zajišťuje osobní asistenci hráčům, materiální 
vybavení a financování všech zmíněných aktivit. 
 

JAGUARS Praha 
 

Tým, který hraje florbal na elektrických vozících pod hlavičkou sportovního klubu EWSC Praha, používá označení 
JAGUARS Praha. V současném složení má tým 7 hráčů, z toho 2 brankářky, 2 hráče s T-stick hokejkou a 3 hráče 
s florbalovou hokejkou. Dále trenérku, která je u týmu již od roku 2007, kdy při Development Event, školení 
mezinárodní organizace ICEWH ve Zlíně 2007, získala certifikát trenéra EWH. Další členi týmu jsou osobní 
asistenti, kteří hráčům zajišťují asistenci při všech akcích klubu. 
 

Mezi největší úspěchy týmu Jaguars v posledních letech patří dvě 1. místa z mezinárodního turnaje Prague 
Powerchair Open 2014 a 2015, 4. místo na turnaji 9. Euro-Cup 2015 a získání titulu Mistr ČR v EWH v letech 
2011 a 2012. V minulosti mimo jiné bylo vybráno několik hráčů do reprezentace ČR na ME v Itálii 2005, ME v 
Belgii 2008 a v roce 2013 byl nominován celý tým Jaguars jako národní tým pro Turnaj čtyř národů ve Švýcarsku. 
Mimo to se tým Jaguars účastní pravidelně mnoha mezinárodních turnajů především v Německu, ale také České 
republice, Švýcarsku a Nizozemsku. Srovnání se zahraničními týmy je možné i na našem mezinárodním 
klubovém turnaji Prague Cup, který pořádáme od roku 2009. Více informací na: http://praguecup.jaguars.cz/   
 
Tréninky 
Ve školním roce každý pátek od 18:30 do 20:00 hod v FZŠ Brdičkova, Brdičkova 1878, Praha 13. Spojení: metro B 
– stanice Lužiny (bezbariérový přístup – výtah); nízkopodlažní autobus – stanice Amforová 142, 174, 179, 230, 
249, 255, 352; stanice Píškova – 142, 174, 184 
Tréninky jsou vedeny hlavní trenérkou Andreou Kolátkovou Kuncovou. Hlavní trenérka má certifikát ICEWH 
(Development Event 2007) a sedmiletou zkušenost s trénováním. 
 
Soustředění 
Každý rok pořádáme letní týdenní sportovní soustředění pro všechny naše sportovce mimo Prahu. Soustředění 
je plné intenzivních tréninků pod vedením zkušeného trenéra, vedoucích ke zdokonalení individuálních 
schopností hráčů, ale i k celkové sehranosti týmu. Dle potřeby jsou doplňovány mimořádnými jednodenními či 
víkendovými soustředěními v Praze. 
Více na: http://jaguars.cz/ 
 

Kárafest 
 

Benefiční hudební festival na podporu našeho klubu EWSC Praha a především jeho týmu Jaguars, který se 
věnuje florbalu na elektrických vozících. Za zisk z vybraného vstupného a prodaných klubových předmětů jsou 
hrazeny náklady na účast klubu Jaguars na mezinárodních turnajích nebo v České EWH lize. Více info: 
http://karafest.cz/ 
 

Jednokolky 
 

V roce 2013 se klub rozšířil o tým hokeje na jednokolkách, který se hned v následujícím roce začal účastnit 
německé ligy. Již dříve se několik jednokolkařů účastnilo letního soustředění s florbalisty na elektrických vozících 
nebo se představili na našich akcích. Pro klub to znamená nejen rozšíření činnosti a členské základny, ale také 
možnost dalšího rozvoje a spolupráce. Více na webu Prague Unicycle Hockey Team http://unicycle-hockey.cz/ 
 
 

http://praguecup.jaguars.cz/
http://jaguars.cz/
http://karafest.cz/
http://unicycle-hockey.cz/


 

IČ: 26642476 ■ Bankovní spojení: CZK 2100639660/2010, EUR 2000639671/2010 
Registrace ve spolkovém rejstříku u Městského soudu Praha pod sp. zn. L 14110 

 

Kontakty 
 

Sídlo: Jaroslava Foglara 1332/6, 155 00 Praha 5 - Stodůlky 
Web: http://jaguars.cz/  
E-mail: info@jaguars.cz 
IČ: 26642476 
Bankovní účet v CZK: 2100639660/2010, Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1 
Bankovní účet v EUR: 2000639671/2010, Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1 
Zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 14110 
 
Mgr. Iva Zemková – předsedkyně 
iva.zemkova@jaguars.cz 
+420 608 135 272 
 
Mgr. Jana Stárková – zástupkyně oddílu Jaguars Praha 
jana.starkova@jaguars.cz 
+420 608 700 112 
 
Andrea Kuncová – trenérka týmu Jaguars Praha 
Kuncova.Andrea@seznam.cz 
+420 777 169 583 
 
Matěj Koudelka – zástupce oddílu Prague Unicycle Hockey Team 
info@unicycle-hockey.cz 
+420 604 266 933 
 
Ing. Soňa Chrbolková – fundraiserka 
schrbolkova@seznam.cz 
+420 777 346 333 
 

Webové stránky 
Info o EWSC Praha – http://ewsport.org/ 
Info o EWH týmu JAGUARS Praha – http://jaguars.cz/ 
Info o mezinárodním turnaji EWH – http://praguecup.jaguars.cz/ 
Info o benefičním festivalu – http://karafest.cz/ 
Info o týmu jednokolkařů – http://unicycle-hockey.cz/ 
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