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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 9 hráčů a 5 členů reali-

začního týmu. Klub je registrován v Českém svazu tělesně posti-

žených sportovců a nově v České federaci EWH. 

 

Výkonný výbor: 

Předsedkyně: Iva Zemková 

Místopředseda: Martin Trmota, Markéta Matějková 

Ekonom: Jiří Táborský 

Revizní komisařka: Adéla Müllerová 

 

Nová místopředsedkyně Markéta Matějková byla zvolena po re-

zignaci Martina Trmoty dne 5. 10. 2007 na členské schůzi. 

 

Další členové: Mario Bortolotti, Aleš Čičovský, Michal Čížek, Zde-

něk Čtvrtníček, David Drahonínský, Tereza Kalivodová, Andrea 

Kuncová, Markéta Matějková, Jiří Pipek, Bohuslav Vlk, Tomáš 

Vondrák, Tomáš Suchý, Ondřej Šimánek, Zdeněk Štálník  

 

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 

 

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. 

 

II. Benefiční turnaj ve florbalu 

Ve dne 24. června 2007 se v SK Hala Lužiny uskutečnil druhý 

ročník benefičního turnaje ve florbalu, který pořádal náš sportov-

ní klub pod záštitou městské části Prahy 13.  

 

Celý den probíhalo florbalové klání mezi zúčastněnými (Cortex s. 

r. o., GE Money Bank, LITA SPORT, MČ Praha 13), kteří zaplace-

ním startovného pomohli klubu získat potřebné finance na účast 

našich hráčů na 1. mezinárodním turnaji v Trutnově a také na 

Development Event ve Zlíně. 

 

Během dne zároveň proběhla ukázka florbalu na elektrických 

vozících, kde tak mohly dva týmy EWH ukázat svůj sport široké 

veřejnosti. 

 

Sportovní soustředění ve Zlíně 

V srpnovém týdnu 5. – 10. se ve Zlíně v naprosto bezbariérovém 

sportovním areálu Zelená odehrálo společné letní soustředění tří 

českých týmů. Hlavním programem týdenního soustředění byly 

dvoufázové tréninky pod vedením reprezentačního trenéra. 



1. Mistrovství České republiky 

 

V sobotu 20. října se v Praze uskutečnilo první Mistrovství České 

republiky EWH. Turnaje se zúčastnily všechny tři týmy, které 

sdružuje Česká federace Electric Wheelchair Hockey: náš tým 

EWSC LITA SPORT Praha jako pořadatel, dále SNOW WOLVES z 

Janských Lázní a Rejnoci ze Zlína. 

 

Historicky prvními Mistry České republiky EWH se stali hráči 

SNOW WOLVES Janské Lázně v jejichž týmu hrál nejlepší střelec 

turnaje Jan Horák. Na druhém místě se umístilo družstvo EWSC 

LITA SPORT Praha v týmu s nejlepším nahrávačem Davidem  

Drahonínským a třetí místo obsadili zlínští Rejnoci. 



Mezinárodní klubový turnaj 

 

1. mezinárodní turnaj EWH v Trutnově 

 

27. až 30. září 2007 v Trutnově pořádal domácí klub Snow Wol-

ves Janské Lázně 1. mezinárodní turnaj EWH. Pro náš tým to byl 

druhý samostatný výjezd na mezinárodní turnaj. Hrálo se ve 

sportovní hale trutnovského gymnázia a ubytování bylo zajištěno 

na Obchodní akademii v Janských Lázních. Celkem se zúčastnilo 

šest evropských družstev – belgičtí RED DEVILS, italští THUNDER 

ROMA, švýcarští IRON CATS a ROLLING THUNDER a čeští SNOW 

WOLVES a EWSC LITA SPORT Praha. 

 

Největšími favority na vítězství byli právě Belgičané a Italové. Ti 

nakonec toto očekávání potvrdili a setkali se ve finále, které na-

konec přesvědčivě 9:3 vyhrálo družstvo Belgie. Náš tým i v osla-

bené sestavě za pomoci hráče nového českého oddílu Zlína Ro-

mana Herinka se dostal po dvou výhrách nad oběma družstvy 

Švýcarska do semifinále. Tam nás čekal výběr Belgie. Prohra s 

tímto soupeřem nás zařadila o boj o 3. místo s domácími Snow 

Wolves. 



Development Event 

 

Ve dnech  6. - 11. listopadu 2007 se ve Zlíně uskutečnil první 

mezinárodní rozvojový Development Event 2007 Electric Wheel-

chair Hockey v České republice. Tohoto setkání se zúčastnili zá-

stupci pěti zemí (ČR, Nizozemí, Finsko, Švýcarsko a Slovinsko). 

Development Event byl zaměřen na vyškolení trenérů, rozhod-

čích, kteří obdrželi certifikát s licencí pro rozhodování zápasů na 

mezinárodní úrovni a hráčů. 

 

První dva dny se odehrávaly ve Sportovní hale Na Zelené pro 

individuální trénink hráčů s přispěním reprezentačního trenéra a 

hráče z Finska. Hráči se učili dokonale ovládat vozík mezi kužely, 

nejprve bez míčku posléze s míčkem,  tak aby se kuželů nedotkli 

a vytvářeli si orientaci při hře. Tréninky byly dvoufázové v cyklu 

dvou hodin dopoledne a odpoledne. Vše sledovali trenéři z ostat-

ních zemí, kteří se přihlásili na školení a čerpali nové zkušenosti 

v oblasti trénování. Po tyto dva dny se rozhodčí z ČR a Švýcarska 

učili teorii od mezinárodního lektora z Nizozemí, která byla za-

končena zkouškou z nových mezinárodních pravidel a všichni 

dobře víme jak to bylo pro rozhodčí těžké. 

 

Zbylé dny si hráči a trenéři nacvičovali různé taktické varianty hry 

s přispěním nových rozhodčích, kteří při zápasech skládali prak-

tickou zkoušku. Úkolem večerního programu byla především teo-

rie pro všechny zúčastněné tj. rozhodčí, trenéry i hráče. 

 

Na závěrečný den připravili organizátoři Development Event slav-

nostní večeři, kde byli všem účastníkům předány certifikáty od 

ICEWH a věcné dary.  



Klubové novinky 

 

Výměna trenérů 

Od května náš oddíl trénuje nová trenérka, kterou je Andrea 

Kuncová. Ta nahradila trenéra Tomáše Vondráka, který z klubu 

odešel. Nová trenérka vyniká především ve vytváření výborné 

taktiky. Mnoho nových zkušeností také načerpala na školení De-

velopment Event pod vedením finského trenéra Tero Kokko. 

 

Nový rozhodčí 

V letošním roce se nám podařilo získat novou rozhodčí Adélu 

Müllerovou. Již dlouho s naším klubem spolupracovala jako asis-

tentka. Využila možnosti získat potřebné dovednosti na Develop-

ment Event. 

 

Nový hráč 

Mario Bortolotti se o Electric Wheelchair Hockey poprvé dozvě-

děl již dříve ale teprve po přestěhování poblíž Praze se rozhodl 

přijít na trénink. Stalo se tak v květnu roku 2007. Hra ho 

nadchla a tak se od té doby účastí nejen pravidelně tréninků ale 

i všech ostatních akcí.  

 

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. Na každý trénink je pečlivě trenérkou připravena 

sada cvičení pro hráče a taktéž celý trénink je zabezpečen do-

statkem asistentů, pomáhajících během jeho trvání. 



Výhled na příští rok 

 

Ligová soutěž 

Nově vzniklá ligová soutěž MEDICCO EWH LIGA pod vedením 

České federace EWH sdružující české hráče EWH. Jsou připrave-

ny tři kola a slavnostní zakončení sezony s vyhlášením. 

 

Benefiční turnaj ve florbalu 

Bude to již III. ročník benefičního turnaje ve florbalu, který je na-

plánován na měsíc červen. Jedná se o benefiční akci, jenž by 

měla přinést klubu dostatečný finanční obnos pro možnou účast 

na mezinárodních klubových turnajích v Německu, Švýcarsku či 

jiném bližším státě.  

 

Soustředění 

Plánované soustředění se bude odehrát v létě ve Zlíně. Je připra-

vováno jako soustředění pro všechny české týmy, kde se setká i 

reprezentační tým, jenž se bude chystat na ME v Belgii. 

 

Mezinárodní turnaj 

Po zkušenostech na 17. mezinárodním turnaji v EWH 

v Mnichově 2006 a 1. mezinárodním turnaji v Trutnově 2007 

bychom se chtěli zúčastnit další podobné akce. Je to veliký pří-

nos zkušeností pro zdokonalování hráčské techniky a také velmi 

dobrá motivace pro hráče. 

 

Za EWSC LITA SPORT Praha o. s. 

 

Iva Zemková, předsedkyně 

Adéla Müllerová, revizní komisařka 


