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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. 
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Sportovní akce připravované klubem 

 

Přátelská utkání 

První příležitost k zahrání v roce 2008 byla při přátelském utkání 

26. ledna v Praze ve sportovní hale TJ Pankrác. Střetl se pražský 

tým EWSC LITA SPORT Praha a SNOW WOLVES Janské Lázně. 

Přes den se odehrály tři zápasy, které pro obě družstva zname-

naly především možnost vyzkoušet si různé herní taktiky a tím 

zužitkovat tréninková cvičení. 

 

III. Benefiční turnaj ve florbalu 

Ve dne 7. června 2008 se v SK Hala Lužiny uskutečnil již třetí 

ročník benefičního turnaje ve florbalu, který pořádal náš klub. 

 

Celý den probíhalo florbalové klání mezi zúčastněnými (Cortex s. 

r. o., GE Money Bank, LITA SPORT, KPMG, NYX), kteří zaplacením 

startovného pomohli klubu získat potřebné finance na účast na-

šich hráčů na II. kole MEDICCO EWH LIGY pořádaného ve Zlíně 

společně s týdenním soustředěním a taktéž přispěli na startovné 

reprezentantů ČR na ME v Belgii. 

 

Během dne zároveň proběhla ukázka EWH, kde si tak mohly 

sportovci zkusit jízdu na elektrických vozících jak jen tak 

s hokejkou tak i slalom mezi kužely, střelbu i hru samotnou. 

 

Sportovní soustředění ve Zlíně 

V červencovém týdnu 13. – 20. se ve Zlíně ve sportovním areálu 

Zelené odehrálo společné letní soustředění tří českých týmů. 

Hlavním programem týdenního soustředění byly dvoufázové tré-

ninky pod vedením reprezentačního trenéra. 



Kulturní akce připravované  klubem 

 

I. Kárafest 

Již dlouho náš sportovní klub uvažoval o možnosti pořádat kul-

turní akci, která by nejen sloužila k propagaci naší činnosti ale i 

k možnosti získání dalších finančních prostředků. Tato idea vyvr-

cholila uspořádáním I. KáraFestu konaným 9. února v sálu far-

nosti Michle v Praze. Hudebního večera se zúčastnili tři kapely, 

Kožená hrdla, Five Mahoney Dreams a Apnoe, vystupující bez 

nároku na honorář. Na technické zabezpečení akce se podařilo 

zajistit sponzorské dary a o plynulý chod se postarali dobrovolní-

ci. Za finanční výtěžek se tým zúčastnil I. kola MEDICCO EWH ligy 

pořádaného v Janských Lázních. 

 

II. Kárafest 

II. Kárafest proběhl 14. června, místem konání byla velice pří-

jemná restaurace Na Střídačce v areálu Výstaviště v pražských 

Holešovicích. Hlavní dění se odehrávalo na zahrádce zmíněné 

restaurace. Festival zahájil svým vystoupením Pepík Pithart s 

kytarou a to chvíli po třetí hodině odpolední. V přestávce mezi 

prvním a druhým účinkujícími se slova ujala moderátorka akce a 

osvětlila účel pořádání II. Kárafestu. Následovali další vystoupení 

kapel Five Mahoney Dreams, Mouřenec, Scarlet Haw, Apnoe a 

Traffic Jam. 

  

Akce proběhla bez zádrhelů, návštěvníci byli spokojeni a i výtě-

žek, jenž Nadace Divoké husy zdvojnásobila, se vyšplhal díky 

štědrosti dárců na velmi solidní cenu. Částka byla tentokrát vě-

nována České federaci EWH na úhradu části startovného na ME 

v Belgii. 



1. ročník MEDICCO EWH LIGA 2008 

 

I. kolo MEDICCO EWH ligy 

Rok 2008 byl přelomový pro florbal na elektrických vozících v 

České republice svým historicky prvním ročníkem MEDICCO EWH 

LIGY. Ligu hrají všechny, zatím tři, české týmy - Snow Wolves z 

SK Akáda Janské Lázně, EWSC LITA SPORT Praha a Rejnoci Zlín. 

Herní systém byl nastaven na každý s každým dvakrát, tedy kaž-

dé družstvo si zahraje 4 zápasy za jedno ligové kolo. První kolo 

uspořádal Janskolázeňský klub ve sportovní hale trutnovského 

gymnázia Aloise Jiráska. 

 

Výsledky kola: 

1. místo - Snow Wolves 

2. místo - EWSC LITA SPORT Praha 

3. místo - Rejnoci Zlín 

 

 

II. kolo MEDICCO EWH ligy 

Druhé kolo MEDICCO EWH LIGY 2008 se odehrálo v sobotu 19. 

července 2008. Tentokráte byl pořádajícím týmem Rejnoci Zlín, 

kteří zajistili ve všech směrech naprosto vyhovující sportovní ha-

lu Zelené ve Zlíně. Hrálo se opětovně stejným systémem dvouko-

lově každý s každým. V zahajovacím zápase hráli domácí proti 

vítězům prvního kola, pořádaného v Trutnově, Snow Wolves Jan-

ské Lázně. Výsledek tohoto duelu 10:0 pro Snow Wolves byl opě-

tovně důkazem pětiletého náskoku v trénincích. Druhý zápas 

dne se odehrál mezi EWSC LITA SPORT Praha a Snow Wolves 

s výsledkem 2:6, jenž napověděl, že odpolední společný zápas 

bude rozhodující pro získání mistrovského titulu pro rok 2008. 



Ve třetím duelu se utkal domácí tým s pražským LITASPORTEM, 

který taktéž dokázal zužitkovat své dlouhodobější zkušenosti 

s hrou a potvrdil to výsledkem 0:12. 

  

Odpolední zápasy začaly bojem mezi EWSC a Snow Wolves. Po 

konci utkání se stavem 5:1 předčasně určil vítěze prvního roční-

ku MEDICCO LIGY EWH. V posledních dvou hrách se střetli do-

mácí nejdříve s janskolázeňskými 0:11 a poté s pražským tý-

mem 2:6. 

  

III. kolo MEDICCO EWH ligy 

Poslední třetí kolo MEDICCO EWH LIGY, v Praze 4. října 2008, 

svými výsledky jen potvrdilo výsledky předchozích kol. Opětovně 

se sešli tři české týmy a utkali se v bojích, které po celý první 

ročník ligy ovládl tým z Janských Lázní Snow Wolves. Tentokráte 

se nám ani na domácím hřišti nepovedlo tento tým porazit a tak 

opravdu došlo jen k potvrzení jejich vítězství v ročníku 2008. 

 

 

Slavnostní zakončení sezóny 

V sobotu 6. 12. 2008 se v TJ Pankrác uskutečnila Mikulášská 

exhibice Electric Wheelchair Hockey, která byla oficiálním ukon-

čením Medicco EWH ligy 2008. Akce se zúčastnil domácí tým 

EWSC LITA Sport Praha, Snow Wolves Janské Lázně a někteří 

hráči z týmu Rejnoci Zlín. První exhibiční utkání bylo zahájeno v 

9:30, kde proti sobě nastoupily dva týmy složené z hráčů všech 

tří klubů. Všichni hráči měli možnost zahrát si s hráči jiného tý-

mu, což přispělo klidné a přátelské atmosféře. Po ukončení prv-

ního zápasu byla připravena půlhodinová přestávka, po které 

následoval druhý zápas ve stejném složení. Ten skončil neroz-



hodným výsledkem a tak si diváci mohli užít prodloužení. Po 

ukončení sportovního klání byla připravena prezentace nového 

sportovního vozíku Groove firmy Sunrise Medicco. Vozík si díky 

svým konstrukčním a jízdním vlastnostem získal pozornost hrá-

čů, především proto, že na kvalitním sportovním vozíku se hráč 

stává pro soupeře mnohem více nebezpečným. 

 

Sobotní program ale prezentací neskončil. Zejména pro nepraž-

ské účastníky byla připravena odpolední procházka vánoční Pra-

hou na Staroměstské náměstí, kde probíhali Vánoční trhy. Proto-

že zimní teploty nejsou velkým přítelem vozíčkářů, hned po pro-

cházce jsme usedli do vyhřáté pivnice na Lukách, kde nás čeka-

lo slavnostní vyhlášení výsledků Medicco EWH ligy 2008. Rejnoci 

Zlín obsadili třetí místo. Vzhledem k tomu, že tento tým vznikl 

teprve před rokem, ze všech tří týmů prokázal největší herní po-

sun. Druhé místo patří pražskému klubu EWSC LITA Sport, který 

svým herním výkonem připravil divákům a hráčům mnoho zají-

mavých sportovních zážitků, především díky svému svědomité-

mu tréninku. Vítězem Medicco EWH ligy pro rok 2008 se stal tým 

Snow Wolves z Janských Lázní, který svým týmovým duchem a 

herní převaze, dokázal porazit své soupeře ve všech třech ligo-

vých kolech.  

 



Mezinárodní klubový turnaj 

 

Roemer Cup 2008 

Po delší době jsme opět zamířili do zahraničí na mezinárodní 

klubový turnaj. Vybrali jsme Roemer Cup pořádaný německým 

klubem Torpedo Ladenburg. Turnaj se konal od 1. do 4. května 

2008 v Weinheimer Sportpark a zúčastnilo se ho 12 evropských 

týmů. Německo zastupovali – domácí Torpedo Ladenburg, die 

Munich Animals, Hurricanes Bochum, Ruhrrollers Essen a 

Nording Bulls Lohmen. Přijeli také 3 družstva z Nizozemska – 

BISO´65 Breda, Stick Flyers Sneek, EMHC Bulls Eindhoven. Dále 

měla své zastoupení Itálie a to klubem Skorpions Varese. Ze 

Slovinska přijeli Trouble Makers Ljubljana, ze Švýcarska Iron 

Cats Zurich a za Česko náš tým EWSC LITA SPORT Praha. 

   

Náš klub není vznikajícím týmem a má za sebou již dva meziná-

rodní turnaje, ale momentálně původní sestava hráčů vlastně 

neexistuje. Noví hráči, Ladislav Angelovič, Mario Bortolotti a Zde-

něk Čtvrtníček si vyzkoušeli, jak to na takových velkých turnajích 

vypadá a proč vlastně trénujeme. Tým doplňoval půjčený hráč ze 

Snow Wolves Václav Uher. Sehráli jsme zápasy s týmy, které mají 

za sebou již mnoho úspěchů. Pro stálé hráče není 11. místo vý-

borné umístění, ale nasazení zkušenějších i nových hráčů je jis-

totou pro úspěch našeho týmu v dalším období. 



Reprezentace 

 

Mistrovství Evropy EWH 2008 

Večer 7. listopadu 2008, pro 5 hráčů EWSC LITA SPORT Praha 

znamenal odjezd na ME v Belgii. Herní systém turnaje spočíval v 

rozdělení týmů do dvou skupin po čtyřech. Náš tým čekal nejtěž-

ší soupeř turnaje a to Nizozemsko. Ač jsme bojovali statečně a 

tuto skutečnost potvrzovali průběžným výsledkem 1:2, nakonec 

jsme velkému tlaku podlehli a prohráli 2:19. Naším druhým sou-

peřem bylo Finsko. Fini přijeli tentokrát na turnaj velice dobře 

technicky vybaveni. Rychlost finských vozíků byla na turnaji do-

minantní. Přesvědčili jsme se ale o tom, že i s takovým soupe-

řem je možné hrát vyrovnaný zápas. Přestože tomu výsledek 1:8 

příliš neodpovídá, byl výkon českého týmu bojovný a dravý. 

 

Povinnost, kterou cítil každý z nás, bylo porazit třetího soupeře, 

kterým bylo Švýcarsko, nováčka na ME. Tuto povinnost se nám 

podařilo splnit s poměrně jednoznačným výsledkem 5:0, přes 

kvalitní obrannou hru soupeře se nebylo jednoduché prosadit. 

 

Jelikož jsme ve skupině obsadili 3. místo, čekal nás boj s Dán-

skem o 5. - 6. místo. Tohoto soupeře jsme dokázali porazit v ro-

ce 2005 na ME v Římě, ale Dánsko si toho bylo vědomo. Přesto-

že jsme dokázali v tomto vyrovnaném zápase strhnout vedení na 

svou stranu, v závěru zápasu jsme ztratili koncentraci a soupeři 

podlehli 2:4. Účast na turnaji jsme ukončili zápasem o umístění 

na 7. příčce, kde jsme se utkali znovu se Švýcarskem, dokázali 

ho znovu porazit poměrně jasně 6:2, a získali tak celkové 7. mís-

to na turnaji. 



Klubové novinky 

 

Nový rozhodčí 

I v letošním roce se podařilo rozšířit řadu českých rozhodčí. Do 

týmu rozhodčích se přidala Tereza Kalivodová. Své zkušenosti 

tříbí nejen rozhodováním zápasů ale taktéž studováním pravidel. 

 

Noví hráči 

Tento rok byl v ohledu na příliv nových hráčů pozitivní. Na jaře 

nám přibil nový brankář Ladislav Angelovič, kterého k vyzkoušení 

electric wheelchair hockey zlákal David Drahonínský. A druhým 

přírůstkem byl útočník dosud klubu Snow Wolves Václav Uher, 

jenž přestoupil kvůli ukončení studia na Obchodní akademii 

v Janských Lázních a postoupil na Metropolitní univerzitu Praha. 

 

 

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 

 

MEDICCO EWH LIGA 

Po úspěšném prvním ročníku ligové soutěže je připraven další 

ročník. Náš tým má opět na starosti pořádání posledního kola na 

podzim roku 2009. 

 

Benefiční turnaj ve florbalu 

Již tradiční benefiční turnaj ve florbalu, který je opět naplánován 

na měsíc červen, bude letos určen k získání finančních prostřed-

ků pro sportovní úpravu elektrických vozíku. 

 

Soustředění 

Plánované klubové soustředění se bude odehrát v červenci opět 

ve sportovním areálu Zelené ve Zlíně. 

 

Mezinárodní turnaj 

Na další rok počítáme s uspořádáním mezinárodního klubového 

turnaje v Praze a taktéž se zúčastnit některého zahraničního. 

 

 

 

 

 

 

Za EWSC LITA SPORT Praha o. s. 

 

Iva Zemková, předsedkyně 

Adéla Müllerová, revizní komisařka 


