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1. Klub 
 
Občanské sdružení EWSC Praha vzniklo na podzim roku 2003, s 
vizí umožnit i těžce tělesně handicapovaným lidem zapojit se do 
sportovního dění v podobě kolektivní hry Electric Wheelchair 
Hockey, v Česku nazývanou také florbal na elektrických vozících. 
Veškeré činnosti sportovního klubu jsou věnovány právě EWH. 
Především v podobě zajištění pravidelných tréninků, sportovního 
materiálu, účasti na soustředěních, v české lize a na mezinárod-
ních turnajích. Samozřejmostí je taktéž zabezpečení potřebné 
osobní asistence hráčům při všech těchto sportovních aktivitách. 
 
Tým, který hraje pod hlavičkou sportovního klubu, používá ozna-
čení EWSC JAGUARS Praha. V současném složení 6 hráčů, 1 tre-
nérka, 1 asistent trenéra a 3 asistenti. 
 
Mezi nejvýznamnější akce, kterých se náš klub zúčastnil, bezpo-
chyby patří Mistrovství Evropy v Itálii 2005, kde se Česko poprvé 
představilo na mezinárodní scéně. V následujícím roce jsme si 
zahráli na 17. Mezinárodním turnaji v Mnichově v Německu, kde 
náš klub obsadil 6. místo z 12 evropských klubů. V roce 2007 se 
pořádal 1. Český mezinárodní turnaj v Trutnově, následoval De-
velopment Event 2007 ve Zlíně pod vedením mezinárodní orga-
nizace ICEWH, kde byli vyškoleni hráči, ale především trenéři a 
rozhodčí. V tomto roce také proběhlo 1. Mistrovství ČR v Praze. V 
Německu jsme si zahráli i v květnu 2008. V reprezentaci, která 
se zúčastnila pro Českou republiku druhého Mistrovství Evropy 
2008 v Belgii, měl náš klub zastoupení čtyř hráčů. Česká ligová 
soutěž vznikla v témže roce. V roce 2009 jsme uspořádali 
1. Mezinárodní klubový turnaj v Praze a zúčastnili se dalších 
dvou mezinárodních klubových turnajů v Německu. V loňském 
roce 2010 se opět tým zúčastnil mezinárodního turnaje Munich-
Cup a také samozřejmě české ligové soutěže. 
  
V organizačním uspořádání EWSC Praha došlo k menší změně. 
Od změny stanov ze dne 9. března 2010 se výkonný výbor sklá-
dá z předsedy a místopředsedy. 



Orgány sdružení 
 
a) Valná hromada - všichni členové 
b) Výkonný výbor - 2 členové 

c) Předseda - Mgr. Iva Zemková 
d) Místopředseda - Jana Stárková 

e) Revizní komisař - Pavel Štolba 
  

Členové 
 
Ladislav Angelovič (ukončení členství 3. 8. 2010), Šárka         
Beranová (ukončení členství 3. 8. 2010), Stanislav Cimpa, Denis 
Goll, Tereza Kalivodová (ukončení členství 3. 8. 2010), Jitka  
Kodadová, Andrea Kuncová, Edita Millerová (ukončení členství 
3. 8. 2010), Adéla Mullerová (ukončení členství 3. 8. 2010),  
Jana Stárková, Tomáš Suchý (ukončení členství 1. 11. 2010), 
Šárka Štěrbová (ukončení členství 3. 8. 2010), Pavel Štolba, Iva 
Zemková 
  



2. Akce 

a) Česká EWH liga 

I. kolo ligy, 20. března, Praha 
Sportovní hala TJ Pankrác 
Pořádající klub EWSC Praha 
  
Novinkou byl počet zúčastněných týmů, který se díky novému 
klubu dostal na číslo čtyři. Hned dva hráči a jedna hráčka si od-
byli ligovou premiéru v dresu EWSC Jaguars Praha a rozhodně 
nezklamali. Všichni se museli srovnat se změnou pravidel, nově 
jsme např. viděli samostatný nájezd. Pro letošek liga zavádí pre-
ciznější vedení statistik. Udělování individuálních cen tak napříš-
tě nebude anketou ale vyhodnocením statistik, tedy objektivní 
hodnocením. 
 
Nejlepší hráč s T-stickem - Iva Zemková 
 

 
 
II. kolo ligy, 1. května, Ostrava 
Sportovní hala Střední školy prof. Zdeňka Matějčka 
Pořádající klub SK Akáda Janské Lázně, tým TIGERS 
 
Druhé kolo přineslo především netradiční místo konání, kterým 
se stala Ostrava. Tímto krokem bylo možno předvést EWH 
v novém městě, který jistě skýtá potenciál pro založení nového 
klubu. Průběh jednotlivých zápasů proběhnul v bojovné atmosfé-
ře, ovšem i přesto se nám nepodařilo ukořistit víc než jedno ví-
tězství, které bylo opět nad týmem Rejnoci Zlín. 
 
Nejlepší hráč s T-stickem - Iva Zemková 

 

 Cavaliers Rejnoci Tigers 

Jaguars 0:6 8:1 2:10 

 Cavaliers Rejnoci Tigers 

Jaguars 0:10 3:2 1:8 



III. kolo ligy, 24. července, Zlín 
Sportovní hala SPŠ Zlín 
Pořádající klub Rejnoci Zlín 
 
O letních prázdninách nás již tradičně čekalo další ligové kolo ve  
Zlíně. Oproti předchozím ročníkům se zápasy tentokráte odehrá-
ly na jiném místě, což byla ovšem jediná novinka kola. toto kolo 
neznamenalo pro náš tým žádné změny v sestavě ani výsledcích. 
 
Nejlepší hráč s H-stickem - Jana Stárková 

 
 

IV. kolo ligy, 16. října, Praha 
Tělocvična Střední odborné školy stavební a zahradnické Jarov 
Pořádající klub Flor-in, tým Cavaliers Praha 
 
Před čtvrtým kolem bylo celkové pořadí v lize již jasné. Byli jsme 
ovšem zvědaví, jak obstojíme v novém složení. Jednou z nutných 
improvizací bylo to, že se z Jany Stárkové stal brankář. Ovšem ta 
nakonec získala titul Nejlepší brankář kola. Skvěle se uvedl i náš 
nováček Standa, který jak skvěle bránil, tak dobře útočil a dal 
dva krásné góly. V obraně se dařilo i Denisovi, i díky němu se 
přes naši obranu protivníci jen těžko dostávali k bráně. Pavel 
potvrdil svou pozici „otravného“ útočníka, i on jednou skóroval. 
Jako multifunkční „téčko“ se blýskla Ivka a získala titul nejlepší 
hráč s T-stickem. 
 
Po oficiálních zápasech následovalo přátelské utkání nováčků. 
Nováčci ze všech týmů byli promícháni a utvořila se z nich dvě 
družstva. Z našeho týmu se opět blýskl Standa a Denis. 
 
Nejlepší hráč s T-stickem - Iva Zemková 
Nejlepší brankář - Jana Stárková 

 

 Cavaliers Rejnoci Tigers 

Jaguars 3:7 5:1 2:8 

 Cavaliers Rejnoci Tigers 

Jaguars 2:4 3:2 2:8 



KONEČNÉ VÝSLEDKY 

 
 
Kanadské bodování hráčů s H-stickem 

 
 
Kanadské bodování hráčů s T-stickem 

 

  Skóre VG OG Vyloučení Body 

CAVALIERS  Praha 88:14 88 14 2 21 

TIGERS Janské Lázně 77:27 77 27 1 16 

JAGUARS Praha 31:67 31 67 4 8 

REJNOCI Zlín 11:99 11 99 1 0 

Pořadí Hráč H-stick Číslo G A B 

5. Suchý Tomáš 13 19 4 23 

8. Goll Denis 25 3 3 6 

9. Stárková Jana 16 4 0 4 

12. Cimpa Stanislav 2 2 0 2 

15. Štolba Pavel 91 1 0 1 

Pořadí Hráč T-stick Číslo G A B 

2. Zemková Iva 11 2 1 3 



b) Mezinárodní turnaj – Munich Cup 
 

Ve čtvrtek 26. 8. 2010 jsme vyjeli směr Mnichov na 19. ročník 
Munich Cupu.  Turnaje se zúčastnilo 12 týmů, které byly rozděle-
ny do skupin A a B. 
 

 
 
První den jsme odehráli čtyři z pěti zápasů ve skupině a jeli jsme 
na týmovou večeři do restaurace. 
 

 
  
Druhý den jsme odehráli poslední skupinový zápas s Iron Cats, 
které jsme porazili a ve skupině tak skončili pátí. Pak následova-
ly zápasy o 9. - 12. místo. Na nás čekal zápas s šestým ve skupi-
ně A - Munich Animals II., které jsme po dramatické vsuvce, jejíž 
autorem byl náš kapitán, porazili. V našem posledním zápase, s 
týmem z Nizozemska, už jsme tak úspěšní nebyli. Ale celkově 
jsme si dojeli pro 10. místo, což považujeme s týmem nováčků 
za úspěch. 
  

Skupina A Skupina B 

Stick Flyers Beetsterzwaag, NL Torpedo Ladenburg, D 

De Pont Rotterdam, NL Munich Animals I, D 

Munich Animals II, D EWSC Jaguars Praha, CZ      

Hurricanes Bochum, D Dream Team Milano, I 

Trouble Makers Ljubljana, SLO  Sharks Monza, I 

E.M.H.C. Bulls Eindhoven, NL Iron Cats Zürich, CH 

Milano - Praha 8 : 0  

Ladenburg - Praha  2 : 0 

Praha - Monza 0 : 11  

Munchen I - Praha 5 : 3 



 
  
Po společné večeři jsme na slavnostním vyhlášení převzali pa-
máteční medaile. Další den už před námi byla jen cesta zpět do 
Prahy. 
  
Konečné výsledky 

 

Praha - Zurich 1 : 0  

Praha - Munchen II  2 : 1 

Eindhoven - Praha 7 : 2 

1. Stick Flyers Beetsterzwaag 

2. De Pont Rotterdam 

3. Torpedo Ladenburg 

4. Sharks Monza 

5. Trouble Makers Ljubljana 

6. Munich Animals I 

7. Hurricanes Bochum 

8. Dream Team Milano 

9. GP Bulls Eindhoven 

10. EWSC Jaguars Praha 

11. Iron Cats Zurich 

12. Munich Animals II 



c) Soustředění 
 
Sportovní soustředění proběhlo v Nové Roli ve dnech od 8. do 
15. srpna. Nová lokalita naprosto splňuje všechny potřebné   
parametry. Jedná se o bezbariérové ubytování v chatkách 
v místním kempu, sportovní halu jen pár metrů vzdálenou od 
ubytování a o okolí skýtající potřebné zázemí pro týdenní pobyt 
(obchody, restaurace) a i rybník a gril k vyplnění volného času. 
 
Na soustředění se především pilovala technika a připravovala se 
taktika na mezinárodní turnaj, který nás čeká za pár dní 
v Mnichově. Každý den mimo jednoho odpočinkového byly na 
programu dvoufázové herní tréninky, které doplňovaly taktická 
sezení. 
 
Krom tréninkových sekvencí zbyl čas i na zábavu, v podobě    
grilování, odpoledních a večerních her a dokonce i hudebního 
festivalu. 



d) Propagační akce 
 

Žiju stejně jako ty 
4. - 5. června, Praha 
 
Účast na festivalu zaměřeném na činnost neziskových organizací 
v oblasti věnující se lidem s postižením nám přinesla především 
výbornou zkušenost s prezentací klubu a dala nám nový impuls 
pro vylepšování celého image klubu. 
 

Rock Kodiaka 
19. června, Sluhy 
 
Pořadatelé hudebního festivalu si každoročně vybírají organizaci, 
které věnují výtěžek ze vstupného a dražeb při festivalu. Jednou 
z těchto organizací se stal náš klub. Při festivalu jsme sehráli i 
exhibiční zápas s pražským týmem florbalistů na mechanických 
vozících. 
 

Klub Prosaz 
7. října, od 17 do 19 hod, Praha 
 
Jako první host v klubu Prosaz se stal náš sportovní klub, který 
tak dostal příležitost si vyzkoušet prezentaci klubu formou před-
nášky s diskuzí. Zvolena byla forma prezentace z fotek, krátkého 
videa a živého komentáře dvou hráček a trenérky. Především 
jsme se zaměřili na představení sportu samotného ale nechyběly 
ani jednotlivé nejzajímavější akce, kterých se klub zúčastnil. 



3. Klubové novinky 
 
Noví hráči 
Na začátku roku se v lize představili tři noví hráči, kteří se k nám 
přidali na konci roku 2009. Přibližně v polovině roku se objevila 
nová hráčka, která ovšem vyzkoušela jen několik málo tréninků, 
do klubu nevstoupila a nakonec dala přednost nově vznikajícímu 
klubu. Nově vzniklý klub nám postupně odvedl ještě tři hráče, 
dva odešli už srpnu a jeden v listopadu. I přes takovýto úbytek 
hráčů se podařilo najít nové hráče, kteří je více než dobře nahra-
dili. Jedná se především o Stanislava Cimpu, jenž s námi začal 
trénovat v září a již na říjnovém kole ligy dal svůj první gól a uká-
zal svůj velký sportovní talent. V samém závěru roku, přesně na 
poslední trénink roku 2010, se přišla podívat Jitka Kodadová. 
Další změnou v týmovém složení je změna postu Jany Stárkové, 
která se díky poslednímu ligovému kolu stala brankářkou. 
 

Speciální sportovní vozík 
Od února má klub k dispozici nový sportovní vozík, který byl vyro-
ben speciálně pro EWH. Během roku došlo ještě k několika úpra-
vám a od té doby je opravdovou „posilou“ pro klub. Nejdříve byl 
vozík určen pro T. Suchého ale poté byl propůjčen P. Štolbovi, 
pro kterého je o mnoho vhodnější a který si sám zařídil jeho další 
úpravy. 



4. Tréninky 
 
Tréninky již tradičně probíhaly ve školním roce každý pátek od 
18:30 do 20:00 hod v tělocvičně FZŠ Brdičkova, Praha 13, a to 
vždy pod vedením trenérů. Základní trenérskou dvojicí je Andrea 
Kuncová (trenérka) a Jakub Kolátek (asistent trenéra). Andrea 
má dlouholeté zkušenosti s EWH (trénuje již od roku 2006, certi-
fikát trenéra ICEWH - Development Event 2007) a Kuba tréninky 
rozvíjí o vlastní zkušenosti z ledního hokeje. Andrea jako hlavní 
trenérka určuje celkovou koncepci tréninků a Kuba jako asistent 
trenéra vnáší své již zmíněné poznatky z ledního hokeje do jed-
notlivých cvičení a taktik. 
 
Po dobu nepřítomnosti trenérky (mateřská dovolená) ji po dobu 
4 měsíců zastupovala Edita Millerová. 
 
Během roku probíhali také taktické tréninky, zaměřené na     
vysvětlování prováděných cvičení, vymýšlení taktiky a rozborů 
videí. 



5. Hospodaření 
 
Příjmy 
 

 Dary - 122 682,- Kč 
GE Money Bank - 20 000,- Kč 
Konto Bariéry - 17 172,- Kč 
Rock Kodiaka - 10 500,- Kč 
Weldplast - 10 000,- Kč 
Škofin - 25 000,- Kč 
M. Jadrný - 10 000,- Kč 
J. Štěpinová - 30 000,- Kč 

 Členské příspěvky - 21 900,- Kč 
 

CELKEM 144 582,- Kč 
 
Výdaje 
 

 Cestovné - 21 115,- Kč 
 Startovné - 19 701,- Kč 
 Ubytování - 34 486,- Kč 
 Asistence - 10 000,- Kč 
 Pronájem - 26 684,- Kč 
 Pojištění - 19 773,- Kč 
 Vybavení - 45 346,- Kč 
 Ostatní - 18 833,- Kč 
 

CELKEM 195 938,- Kč 
  
Příjmy za rok 2010 plynuly z několika zdrojů - firemní dárci, gran-
ty, dar od pořadatelů hudebního festivalu a 15 % příjmů bylo od 
samotných členů sportovního klubu v podobě členských příspěv-
ků. Největší výdajovou položkou se stalo vybavení klubu, na kte-
rém se nejvíce podepsalo pořízení nájezdové rampy do klubové-
ho automobilu a gelových baterií do nového speciálního sportov-
ního vozíku. Rozdíl mezi příjmy a výdaji byl pokryt díky financím z 
předcházejícího roku. 



6. Výhled na příští rok 
 
Soustředění 
Na letní týdenní sportovní soustředění se opět chystáme do No-
vé Role, kde máme výjimečně dobré podmínky. Ať již samotné 
ubytování s plným zázemím pro týdenní pobyt nebo prostornou 
sportovní halu. 
 
Prague Cup 
V březnu příštího roku plánujeme 2. ročník našeho mezinárodní-
ho turnaje, který jsme pojmenovali Prague Cup. Turnaj bude pro-
bíhat ve Sportovní hale Radotín ve dnech 18. a 19. března 
2011. Mezi pozvanými jsou týmy ze všech evropských zemí, kde 
se hraje EWH. 
 
Mezinárodní turnaje 
V roce 2011 je na programu mezinárodní turnaj 7. Euro-Cup 8. – 
11. července v Německém Güstrow, na který jsme pozváni a vel-
mi rádi se ho zúčastníme. Dále jsme pozváni na pražský turnaj 
Feel the power 5. a 6. srpna. Pokud bude příznivá finanční situa-
ce a přijde zajímavá nabídka, plánujeme ještě jeden výjezd do 
zahraničí. 
 
Vybavení týmu 
Během roku 2011 se zaměříme na vylepšení vybavení týmu a to 
především v oblasti vozíků. Několik hráčů nemá odpovídající 
sportovní vozíky, které také ve dvou případech nevyhovují ani 
mezinárodním pravidlům. 
 
Propagace klubu 
Neméně důležitou součástí klubu je jeho propagace, na které 
plánujeme zapracovat a vytvořit tak ucelenou prezentaci klubu. 
 
Za EWSC Praha 
 
Mgr. Iva Zemková - předsedkyně 
Pavel Štolba – revizní komisař 


