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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 11 hráčů a 4 členi rea-

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

stižených sportovců. 

 

Výkonný výbor: 

Předsedkyně:  Iva Zemková 

Místopředseda:  Martin Trmota 

Ekonom:   Jiří Táborský 

Revizní komisařka: Adéla Müllerová 

 

Výkonný výbor byl zvolen na členské schůzi konané 8. září 2006.  

 

Další členové: Aleš Čičovský, Zdeněk Čtvrtníček, David Drahonín-

ský, Radek Foukal, Michal Hronek, Andrea Kuncová, Jiří Pipek, 

Michal Prager, Klára Pragerová, Bohuslav Vlk, Tomáš Vondrák, 

Tomáš Suchý, Ondřej Šimánek, Marta Šimánková, Zdeněk Štál-

ník 

 

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 

 

Benefiční turnaj ve florbalu 

V neděli 23. dubna 2006 se v SK Hala Lužiny uskutečnil Benefič-

ní turnaj ve florbalu, který pořádal náš sportovní klub pod zášti-

tou městské části Prahy 13.  

 

Celý den probíhalo florbalové klání mezi zúčastněnými (GE Mo-

ney Bank, LITA SPORT, MČ Praha 13 a fa Jaroslav Táborský), 

kteří zaplacením startovného pomohli klubu získat potřebné fi-

nance na plánovaný výjezd do Německa na mezinárodní turnaj v 

Mnichově. Celý výtěžek akce zdvojnásobila nadace Divoké husy. 

 

Během dne zároveň proběhlo neoficiální MČR florbalu na elek-

trických vozících, kde tak mohly oba týmy EWH ukázat svůj sport 

široké veřejnosti. SK Akáda Janské Lázně porazila pražský tým 

v prvním zápase 4:0 a druhý zápas zvítězil tým EWSC LITA 

SPORT Praha nad Janskými Lázněmi 6:1. 

 

Exhibiční utkání v Trutnově 

Týden po Benefičním turnaji ve florbalu v Praze, tedy 29. dubna 

2006, jsme se zúčastnili exhibice v Trutnově pořádané SK Akáda 

Janské Lázně. Tyto utkání proběhla jako pokračování nerozhod-

ného stavu neoficiálního MČR z Prahy a zároveň propagace spor-

tu handicapovaných lidí. 

 

 

 

 

 



Promovíkend Zlín 

V rámci rozvoje EWH v Česku byl o víkendu 19. – 21. května 

2006 uskutečněn Promovíkend ve Zlíně. Jednalo se o ukázku 

hry pro zájemce nejen ze Zlína ale i Otrokovic a Vsetína. Samot-

né představení hry a podání nejdůležitějších informací v podobě 

sdělení stručné historie a vysvětlení základních pravidel proběh-

lo v městské hale ve Zlíně. 

 

Sportovní soustředění ve Střelských Hošticích 

V červencovém týdnu 22. – 29. se ve Střelských Hošticích 

v bezbariérovém areálu ŠvP odehrálo letní soustředění organizo-

vané ve spolupráci s občanským sdružením Klub invalidní mlá-

deže. Hlavním programem týdenního soustředění bylo pro náš 

klub ranní probírání taktiky u videa a následný dopolední trénink 

vybraných situací. Další odpolední a večerní program byl společ-

ný s KIMem (zábavný soutěžní program).  



Mezinárodní klubový turnaj 

 

17. mezinárodní turnaj EWH v Mnichově 

Příprava probíhala v tělocvičně ZŠ Mezi školami na Praze 13 ve 

dnech 24. – 27. srpna 2006. Pod vedením trenérky Kláry Prage-

rové a jejího nástupce Tomáše Vondráka se trénovali jak starší, 

tak nové standardní herní situace. Poslední tréninky před mezi-

národním turnajem nebyly pouze o finálním sehráním týmu ale 

zároveň i příprava nového rozhodčího.  

 

1. a 2. září v Mnichově pořádal klub Munich-Animals mezinárod-

ní turnaj. Pro náš tým to znamenalo první samostatný výjezd na 

zahraniční turnaj. V pátek a v sobotu nás čekaly boje v základní 

skupině. Na turnaji probíhaly zápasy ve dvou skupinách a cel-

kem se ho zúčastnilo 12 evropských týmů z Německa, Itálie, Ni-

zozemí, Finska, Švýcarska, Slovinska a poprvé také z České re-

publiky. V naší skupině nás čekalo pět soupeřů, s nimiž jsme 

postupně svedli boj o postup. První zápas byl s Itali Dolphins An-

cona, jenž v poslední minutě skórovali na konečných 0:1. Ve dru-

hém zápase jsme se setkali se švýcarskými Iron Cats Zürich, nad 

nimiž jsme vyhráli 9:1. Třetím soupeřem byli holandští De Pont 

Rotterdam s výsledkem 3:11. Předposledním soupeřem finskými 

Outsiders Helsinki to byla remíza 2:2 a poslední domácí němec-

ký tým Munich-Animals jsme porazili 2:1. Těmito výsledky jsme si 

zajistili postup ze skupiny na třetím místě a čekal nás boj o 

5. místo s Holanďany Stick-Flyers z druhé skupiny. Naše síly 

však na holandský tým nestačili, a tak jsme skončili na 6. místě. 

 

Turnaj v Mnichově nám poskytl pro nás velmi pozitivní srovnání 

s evropskými týmy a také nám dal mnoho cenných zkušeností. 



Klubové novinky 

 

Výměna trenérů 

Od září náš oddíl trénuje nový trenér, kterým se stal Tomáš Von-

drák. Ten nahradil dosavadní trenérku Kláru Pragerovou, která 

se rozhodla z osobních důvodů této funkce vzdát. Tomáš Vond-

rák jako aktivní florbalový hráč přinesl týmu prostřednictvím 

svých osobních zkušeností nové podněty jak ve formě přístupu 

k tréninkovému plánu, tak ve hře samotné. 

 

Nový rozhodčí 

V letošním roce se nám podařilo získat nového rozhodčího. Stal 

se jím Jiří Pipek, kterého hra zaujala díky Benefičnímu turnaji ve 

florbalu, pořádaného naším klubem. Již tam byl v roli sudího ale 

především měl na starosti zápasy mezi firmami, zápas EWH od-

pískal jen jeden a to pod vedením druhého zkušenějšího rozhod-

čího. Již jako cílenou přípravu na mezinárodní turnaj absolvoval 

s klubem týdenní letní soustředění ve Střelských Hošticích a ta-

ké čtyřdenní přípravu přímo před již zmiňovaným turnajem. 

V samotném Mnichově si vedl velmi profesionálně a patřil mezi 

nejlépe hodnocené rozhodčí turnaje. 

 

Nový hráč 

Zdeněk Čtvrtníček se o sportu zvaném Electric Wheelchair 

Hockey poprvé dozvěděl od známého a po jeho zajímavém vy-

právění se rozhodl tento sport poznat blíže. Stalo se tak v dubnu 

letošního roku na benefici pořádané naším klubem, kde ho 

shlédnuté zápasy zaujaly tak, že poté začal navštěvovat tréninky 

a také se zúčastnil letního klubového soustředění. 

 



Tréninky 

 

Tréninky se konaly pravidelně po celý rok (s výjimkou letních 

prázdnin) v pátek od 18:30 do 20:00 hod v tělocvičně ZŠ Brdíč-

kova Praha 13. Během roku se podařilo vyřešit jeden z tíživých 

problémů právě s tréninky. Tím byl neustálý nedostatek dobro-

volníků pomáhajících při přípravě a průběhu tréninků. Nyní chodí 

na tréninky pomáhat pravidelně dva až tři asistenti a samozřej-

mě trenér. 



Výhled na příští rok 

 

Soustředění 

Plánované soustředění by se mělo odehrát v létě buď v Nové 

Pace nebo ve Zlíně. Letní termín soustředění je vhodný zejména 

vzhledem k přerušení pravidelných tréninků v době letních 

prázdnin. Pokud se podaří zajistit vhodné podmínky pro pobyt ve 

Zlíně, tak by bylo soustředění pojato i jako trénink pro nově 

vzniklý zlínský klub. 

 

Benefiční turnaj ve florbalu 

Je to již II. ročník benefičního turnaje ve florbalu, který je naplá-

nován na měsíc květen. Jedná se o benefiční akci, jenž by měla 

přinést klubu dostatečný finanční obnos pro možnou účast na 

mezinárodních klubových turnajích v Německu, Švýcarsku či ji-

ném bližším státě. První ročník byl velmi úspěšný a tak doufáme 

v pokračování započaté tradice. 

 

Mezinárodní turnaj 

Po letošní zkušenosti na 17. mezinárodním turnaji v EWH 

v Mnichově bychom se chtěli zúčastnit další podobné akce. Je to 

veliký přínos zkušeností pro zdokonalování hráčské techniky a 

také velmi dobrá motivace pro hráče. 

 

 

 

 

 

 

 



Spolupráce s ČFEWH o. s. 

Nově vzniklá organizace Česká federace Electric Wheelchair 

Hockey sdružující české hráče EWH a zabývající se rozvojem to-

hoto sportu u nás, bude v roce 2007 pořádat první oficiální Mis-

trovství České republiky. A také se podílí na přípravě tzv. Develo-

pment Event, který se bude konat ve Zlíně na podzim. Jde přede-

vším o školení trenérů, rozhodčích a klasifikátorů. 

 

 

Za EWSC LITA SPORT Praha o. s. 

 

Iva Zemková, předsedkyně 

Adéla Müllerová, revizní komisařka 


