
Výroční zpráva 2004 



EWSC LITA SPORT Praha o. s. 
 
Sportovní klub vznikl na podzim roku 2003, aby umožnil těžce 
tělesně postiženým lidem zapojit se do sportovního dění. Hlav-
ním sportovním odvětvím je electric wheelchair hockey. Na po-
čátku měl tým pouze pár členů, ale postupem času se začali při-
dávat další hráči. V dnešní době čítá klub 6 hráčů a 2 členy reali-
začního týmu. Klub je registrován v Českém svazu tělesně posti-
žených sportovců. 
 
Výbor:  
Předseda:  Michal Prager 
Místopředseda:  Jiří Táborský 
Ekonom: Radek Foukal 
Představenstvo: Klára Pragerová, Zdeněk Štálník, Tomáš 
Suchý, Aleš Čičovský, Marta Šimánková, Michal Hronek 
Revizní komise: Radek Škoch 
 
Představenstvo zvoleno na členské schůzi 3. 8. 2004. 
 
Sídlo: Kodymova 2526, 158 00 Praha 13 
IČ: 26642476 
DIČ: CZ26642476 
Tel: +420 608 135 272, +420 724 211 650 
E-mail: info@ewsport.org 
Web: www.ewsport.org 



Sportovní akce připravované klubem 
 
Exhibice Dvůr Králové nad Labem 24.4. 2004 proti týmu OA Jan-
ské Lázně. 
Hodnocení: Náš tým se zde uvedl při svém 1. vystoupení 
v dobrém světle a zvítězil ve třech po sobě jdoucích zápasech 
(3:0, 3:2 a 3:1) čímž se skvěle uvedl. 
 
Exhibice Praha ZŠ Mládí 2.10. 2004 proti týmu OA Janské Lázně 
pod záštitou starosty MČ Praha 13 pana Davida Vodrážky. 
Hodnocení: První zápas toho sportu v Praze se opět velmi vyda-
řil, náš tým odehrál 4 vyrovnané duely z nichž 2 vyhrál a ze dvou 
odešel poražen (4:0, 3:8, 4:5 a 3:1). 
 
Exhibice Pardubice 13.11. 2004 České reprezentace v EWH pod 
záštitou hejtmana Pardubického kraje Ing. Romana Línka, pořá-
dalo o. s. Prosaz. 
Hodnocení: Členové našeho týmu zde odehráli jeden zápas, ve 
kterém se jim příliš nedařilo a prohráli 3:4. Druhý den se účastni-
li prvního tréninku České reprezentace na Seči. 
 
Exhibice Praha Carreffour 11.12. 2004 – předváděcí akce 
v obchodním domě, pořádalo o. s. Prosaz. 
 
Tréninky probíhali v první polovině roku v Gymnáziu Jaroslava 
Heyrovského na Praze 5, které nám dalo 50% slevu na nájemné. 
Přes léto pak v tělocvičně Jedličkova ústavu Praha a od října pak 
v tělocvičně ZŠ Brdičkova, kde máme rovněž slevu na nájem-
ném. 



Hodnocení činnosti 
 
Za rok 2004 doznal sportovní klub významných změn. Přede-
vším příchodem firmy LITA SPORT, jejíž název si náš klub vzal do 
názvu. Firma LITA SPORT přispěla nemalými materiálními dary, 
kdy nám vyrobili branky a speciálně upravené hokejky (T-stick), 
které jsme k tréninku nutně potřebovali. Dále nám pomáhá 
s financováním tělocvičny a dalších režijních nákladů. Taktéž 
nemůžeme opomenout pomoc při dopravě hráčů a vybavení na 
exhibice. 
 
Během roku se nám rovněž podařilo získat nové členy z občanů 
se zdravotním postižením i nepostižené populace. Ovšem někte-
ří hráči klub po chvíli opustili, kdy se nedokázali přizpůsobit oka-
mžitým nárokům, či nezvládli technicky dojíždění. Jejich odchody 
musíme zanalyzovat a příště se pokusit odchodům předejít. 
 
Dalším významným bodem je příchod profesionálního trenéra, 
který nám pomůže s přípravou samotnou a zároveň nám zajistí 
další vyškolení trenérů, kteří s námi spolupracují. 
 
Šest našich členů se rovněž dostalo do širší nominace reprezen-
tace ČR, která se bude účastnit ME 2005 v Římě. Předseda klu-
bu byl také zvolen jako místopředseda STK daného sportu při 
ČSTPS a ekonom byl zvolen jako člen STK. 
 
Za EWSC LITA SPORT Praha 
 
Michal Prager, předseda klubu 
Radek Škoch, revizní komise 


