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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 10 hráčů a 3 členy rea-

lizačního týmu. Klub je registrován v Českém svazu tělesně po-

stižených sportovců. 

 

Výbor:  

Předseda:  Michal Prager 

Místopředseda:  Jiří Táborský 

Ekonom: Radek Foukal 

Představenstvo: Klára Pragerová, Zdeněk Štálník. Iva 

Zemková, Tomáš Suchý, Bohuslav Vlk, Aleš Čičovský 

Revizní komise: Marta Šimánková 

 

Představenstvo zvoleno na členské schůzi 12. 8. 2005. 

 

Další členové: Martin Trmota, Ondřej Šimánek, Michal Hronek, 

David Drahonínský, Adéla Müllerová 

 

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 

 

Den bez bariér – Český Krumlov 9. 9. 2005 

V rámci Dne bez bariér měl náš klub na této akci infostánek, kde 

měl oslovit potencionální hráče či partnery a představit EWH ve-

řejnosti. Celý výjezd na tuto akci připravil Radek Foukal. Bylo roz-

dáno několik propagačních letáků, které pro nás vyhotovil nový 

hráč Martin Trmota. 

 

Nutno přiznat, že nábor nových hráčů se příliš nepodařil. Vychut-

nali jsme si však krásy tohoto města, které vozíčkářům organizá-

toři akce pomohli zpřístupnit. Výlet měl tak nakonec spíše oddy-

chový charakter, který je ovšem pro sportovce rovněž přínosný a 

velmi potřebný. 

 

Soustředění Lučany nad Nisou 27. – 30. 10. 2005 

Ve spolupráci s občanským sdružením KIM jsme uspořádali ví-

kendové soustředění v hotelu Avicenum v Lučanech u Jablonce 

nad Nisou. Tento plně bezbariérový objekt nám poskytl dobré 

podmínky pro relaxaci, ale v chladných podzimních dnech jsme 

si pro trénování museli vystačit pouze s betonovým pláckem. 

Trenérka se proto zaměřila na nácvik taktiky. V malebných Jizer-

ských horách jsme si provětrali hlavy na čerstvém vzduchu a na-

vázali spolupráci s KIMem, která by v budoucnu mohla být pro 

obě strany přínosnou. 

 

 

 

 

 



Exhibiční utkání – Praha 11. 12. 2005 

Původně plánovaný benefiční turnaj se nakonec změnil 

v exhibiční utkání mezi naším klubem a SK Akáda Janské Lázně. 

V realizace akce, kterou zajistila trenérka Klára Pragerová, po-

mohla významně MČ Praha 13, jenž zajistila halu v Bellušově 

ulici. 

 

Hrála se dvě utkání, jež měla dynamický náboj, jelikož oba kluby, 

které jsou momentálně v daném sportu jediní v republice, se 

spolu střetly po celém roce. Do této chvíle vycházela bilance mír-

ně příznivěji pro pražský klub. Na domácí půdě domácí tým, dopl-

něný o nové hráče, na svého soupeře nestačil a prohrál v obou 

utkáních.  



Další úspěchy v roce 2005 

 

Přírůstek členů na hráčském i realizačním poli 

Iva Zemková (T-stick) – Iva přišla do klubu v létě, když předtím 

hrála EWH v Janských Lázních, kde skončila studium. Na trénin-

ky měla blíž do Prahy, a proto se rozhodla pro přestup. Iva se 

účastnila i ME v Římě, kde patřila k jedné z nejlepších 

v reprezentaci a finským trenérem byla navržena i do ideální se-

stavy celého mistrovství. 

 

Martin Trmota (brankář) – Martin se k našemu týmu připojil, aby 

se dostal mezi lidi a pokusil se aktivně zapojit do tréninků. I přes 

jeho těžký handicap se mu to podařilo a celý podzim pravidelně 

navštěvoval tréninky a postupně se zlepšoval. 

 

David Drahonínský (útočník) – David se k nám připojil až těsně 

před pražskou exhibicí. S EWH měl rovněž zkušenosti z Janských 

Lázní a naši hru rozhodně směrem dopředu oživil. Při exhibici byl 

náš nejlepší střelec. Přírůstek se týká i našich pomocníků, kdy 

s námi na tréninky a soustředění začali pravidelně chodit Matěj 

Koudelka a Adéla Millerová. 

 

Vytvoření webové prezentace klubu 

Během léta jsme oslovili webhostingovou firmu forpsi.com 

s žádostí o poskytnutí webového prostoru. Tato firma nám vyšla 

ochotně vstříc a náš klub si zaregistroval doménu 

www.ewsport.org. Samotné webové stránky pak připravil Jan 

Jílek, kterému tímto děkujeme. Tento krok je v prezentaci naše-

ho klubu a EWH jistě posunem kupředu. 

 

http://www.ewsport.org/


Získání potřebných financí na provoz klubu 

Podařilo se nám oslovit sponzory, kteří nám pomohli finančně 

zabezpečit naši činnost. Díky takto získaným prostředkům může-

me proplácet asistentům cestovné a stravné na akcích pořáda-

ných naším klubem. Je to velmi důležitý posun, jelikož větši-

na našich hráčů je odkázána na pomoc osobního asistenta po 

celý den a bez možnosti si tyto asistenty obstarat by nebylo mož-

né činnost provozovat a není ve finančních možnost naší členské 

základny si asistenty platit ze svého. Sponzoři jsou uvedeni na 

titulní straně. 

 

Mantinely pro EWH 

Po ME 2005 nám byly firmou Uher Company propůjčeny manti-

nely pro EWH na dobu neurčitou za dobrou propagaci této firmy 

v zahraničí. Díky této skutečnosti se obraz tréninků změnil nepo-

rovnatelně k lepšímu.  



Reprezentace 

 

Mistrovství Evropy EWH 2005 

Činnost klubu byla od začátku roku poznamenána výpravou na 

Mistrovství Evropy EWH v Římě, kterého se účastnili někteří hráči 

naší organizace a jako asistentka trenéra i naše trenérka Klára 

Pragerová. Akce se konala v termínu 21. – 27. 6. 2005. 

Z našeho klubu byli nominováni útočníci Tomáš Suchý a Zdeněk 

Štálník, obránce Jiří Táborský a brankář Michal Prager. Dalším 

členem realizačního týmu byl náš druhý trenér Aleš Čičovský. Na 

poslední chvíli však kvůli zdravotnímu problému vypadl 

z reprezentace Zdeněk Štálník. Reprezentaci doplňovali ještě 

hráči a realizační tým z Janských Lázní. 

 

Kvůli sporu Českého svazu tělesné postižených sportovců 

s Českým paralympijským výborem bylo nutné si celou akci po 

finanční stránce zajistit z vlastních zdrojů. Startovné, které se 

postupně vyšplhalo až na 300 € na osobu. Tuto nemalou částku 

si byl každý z hráčů nucen zaplatit ze svých zdrojů. Peníze na 

osobní asistenty, dopravu a materiální zajištění akce se shánělo 

přes sponzory. Nakonec nám vyšli vstříc ČSA (letenky do Říma a 

zpět), Tipsport (45.000,-), GE money bank (20.000,-) a spolek 

Duha (10.000,-). Bez jejich pomoci by se naše členy na celou 

akci nepodařilo vypravit. Celé akci pak ještě přecházelo 5 víken-

dových soustředění, které si hráči hradili opět z vlastních pro-

středků. 

 

Reprezentace nakonec na turnaji obsadila krásné 6. místo a na-

čerpala neocenitelné zkušenosti. O průběhu celé akce informuje 

závěrečná zpráva z ME, která je k vyžádání u vedení klubu.  



Výhled na příští rok 

 

Oslovení dobrovolníků  

S přirůstající členskou základnou je potřeba i dalších pomocníků, 

kteří by sportovcům pomáhali kompenzovat jejich handicap. 

 

Výjezd do zahraničí  

Vzhledem ke stagnaci EWH v České republice v souvislosti se 

vznikem třetího oddílu potřebného k uspořádání Mistrovství ČR, 

bychom  se chtěli zúčastnit nějakého turnaje na zahraničním 

poli, kde bychom načerpali další potřebné zkušenosti a navázali 

kontakty pro případné pořádání CZECH OPEN v dalším roce. 

 

Benefiční turnaj  

V dubnu 2006 máme v plánu uspořádat benefiční turnaj pro růz-

né firmy, kterým bychom nabídli možnost zviditelnit se a my by-

chom tím získali finanční prostředky na výše uvedený výjezd do 

zahraničí. Turnaj proběhne pod patronací MČ Praha 13. 

 

Sportovně rehabilitační soustředění  

Ve spolupráci se sdružením KIM, které se zabývá pořádáním re-

habilitačních pobytů pro handicapované, uspořádáme v letních 

měsících týdenní pobyt se zaměřením na rehabilitaci a sportovní 

trénink v bezbariérovém zařízení ve Střelských Hošticích. 

 

 

 

 

 

 



Projekt „Bezbariérové stadiony“  

Projekt je zaměřen na zmapování bezbariérových sportovišť 

(fotbalové a hokejové stadiony, sportovní haly) v ČR a za pomoci 

dobrovolníků handicapovaným lidem pomáhat s návštěvou spor-

tovních a kulturních akcí. V projektu je obsažen i nákup lístků a 

zajištění dopravy na akci. 

 

 

Za EWSC LITA SPORT Praha: 

 

Michal Prager, předseda klubu 

Marta Šimánková, revizní komise 


