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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 nebo hráči zú-

častnili, bezpochyby patří ME v Itálii 2005, kde se Česko poprvé 

představilo na mezinárodní scéně. V následujícím roce jsme si 

zahráli na 17. mezinárodním turnaji v Mnichově, kde jsme obsa-

dil 6. místo z 12 evropských klubů. V roce 2007 proběhl 1. český 

mezinárodní turnaj v Trutnově, následoval Development Event 

2007 ve Zlíně pod vedením ICEWH, kde byli vyškoleni hráči, ale 

především trenéři a rozhodčí. V tomto roce také proběhlo 1. Mis-

trovství ČR v Praze. V Německu jsme si zahráli i v květnu 2008. 

V reprezentaci, která se zúčastnila pro ČR druhého ME 2008 v 

Belgii, měl náš klub zastoupení čtyř hráčů. Česká ligová soutěž 

vznikla v témže roce. V roce 2009 jsme uspořádali 1. mezinárod-

ní klubový turnaj v Praze a zúčastnili se dalších dvou mezinárod-

ních klubových turnajů v Německu. V roce 2010 se opět klub 

zúčastnil turnaje Munich-cup. Minulý rok 2011 byl velmi nabitý 

akcemi. Vše začalo pořádáním druhého ročníku našeho meziná-

rodního turnaje Prague Cup. Poté následovaly dva turnaje v Ně-
mecku - 7. Euro-Cup v Guestrow a 2. Champions Cup ve 

Weinheimu. Čtvrým turnajem v tomto roce byl Feel the Power v 

Praze. Všechny zkušenosti z turnajů jsme zúročili v české lize a 

získali jsme poprvé v historii klubu titul Mistr ČR v EWH. 



Orgány sdružení 

 

a) Valná hromada - všichni členové 

b) Výkonný výbor  

c) Předseda - Mgr. Iva Zemková 

d) Místopředseda - Mgr. Jana Stárková 
e) Revizní komisař - Pavel Štolba 

  

Členové 

 

Stanislav Cimpa, Denis Goll, Jitka Kodadová, Andrea Kuncová, 

Jana Stárková, Pavel Štolba, Iva Zemková 

  



2. Akce 

a) Česká EWH liga 

I. kolo ligy, 12. února, Praha 
Tělocvična Střední odborné školy stavební a zahradnické Jarov 

Pořádající klub Flor-in, tým Cavaliers Praha 

  

Do letošního ročníku ligové soutěže opět nastoupily čtyři týmy, i 

když tým Tigers Janské Lázně s dlouholetou tradicí skončil a byl 

nahrazen nově vzniklým týmem Transformers Praha. Pro náš tým 

se celé I. kolo neslo v sehrávání týmu, který spolu v této sestavě 

trénoval pouze dva měsíce. Celkové výsledky tak byly tímto velmi 
ovlivněny, ale celkový dojem to neovlivnilo. Hráli jsme totiž to, co 

jsme trénovali. Samozřejmě tam byly chyby, ale jinak jsme drželi 

pozice, hráli to, co jsme měli, a i jako čtvrtí jsme mohli mít dobrý 

pocit.  

 

II. kolo ligy, 23. července , Zlín 
Sportovní hala SPŠ Zlín 

Pořádající klub Rejnoci Zlín 

 

Druhé kolo bylo pravým opakem kola prvního. Do prvního zápasu 

jsme nastoupili s velkou chutí po vítězství a také se nám zvítězit 

podařilo. Po druhém zápase s nejlepším týmem loňské sezóny a 

další naší překvapivé výhře, byl poslední třetí zápas jen pověstná 

třešinka na dortu. Jedno kolo, tři výhry, to vše znamenalo první 

místo a cenných 9 bodů. Co stálo za naší proměnou? Hlavně 

trénink a to jak herní tak taktický. Vzhledem k neskutečně dlou-

hé pauze mezi prvním a druhým ligovým kolem měl náš tým slo-

žený z nových a nezkušených hráčů čas se sehrát a velmi zlepšit. 

Další věc, která všem pomohla, jsou turnaje, kterých se pravidel-

ně účastníme, a kde získáváme důležité zkušenosti i sebevědo-

mí. Krátce před Zlínem jsme byli na turnaji v Německém 

Güstrow, takže jsme se dobře rozehráli a hlavně semkli jako tým. 

  CAVALIERS REJNOCI TRANSFORMERS 

JAGUARS 1 : 6 2 : 4 2 : 3 



A další věc, která nám pomohla, jsou nové vozíky. Vozíky našich 

hráčů byly vážně konkurence neschopné a už jim neumožňovaly 

žádné zlepšení. 

 

Nejlepší střelec - Stanislav Cimpa 

Nejlepší brankář - Jana Stárková 
 

III. kolo ligy, 17. září, Praha 
Sportovní hala TJ Pankrác 

Pořádající klub EWSC Praha 

 

Tentokrát se účastnily pouze tři týmy, jelikož Rejnoci ze Zlína ne-

dorazili. Pro náš tým bylo nejdůležitější obhájit vítězství ze Zlína a 

tak se dostat k možnosti vyhrát i ligu celkově. V prvním zápase 

jsme si ověřili, že tým Transformers Praha pro nás již není herní 

hrozbou a tak zisk prvních tří bodů nebyl nijak složitý. Druhý zá-

pas byl ovšem již dle předpokladů o něčem jiném. I když po první 

půlce, kterou jsme s převahou vyhráli, by z nás málokdo čekal 

tak dramatický závěr. Ale i přes to se nám opravdu povedlo Ca-
valiers Praha porazit, získat tak další body a stát se vítězem třetí-

ho ligového kola. Tím se nám otevřela možnost uvažovat o mož-

nosti získání mistrovského titulu. 

Nejlepší střelec - Stanislav Cimpa 

 

IV. kolo ligy, 16. října, Praha 
Sportovní hala v Mladých Bukách 

Pořadatel ČFEWH 

 

Závěrečné čtvrté kolo obohacené o tým Tigers Janské Lázně tak 

bylo nejen ligové kolo ale také samostatný turnaj. První zápas 

  CAVALIERS REJNOCI TRANSFORMERS 

JAGUARS 4 : 3 8 : 3 4 : 1 

  CAVALIERS REJNOCI TRANSFORMERS 

JAGUARS 7 : 6 5 : 0 11 : 2 



jsme sehráli s Transformers Praha a opět se nám podařilo zvítě-

zit s drtivým skórem 11:1. Po pauze nás čekal zápas s Tigers 

Janské Lázně, kteří letošní ročník ligy nehráli, ale příští sezónu 

opět nastoupí. Tigers nebyli snadný soupeř, přesto jsme nakonec 

vyhráli 3:1. A pak následoval klíčový zápas s Cavaliers. Nebyla 

jiná možnost než vyhrát a udělali jsme pro to naprosto vše. Tudíž 

byl vidět opravdu napínavý zápas až do konce. I když jsme se 

celé utkání dotahovali na soupeře, povedlo se v posledních mi-

nutách nejen srovnat, ale dát i o gól více. Nic se na tomto skóre 

nezměnilo ani při oslabení v poslední minutě. Poslední zápas s 

Rejnoky Zlín nás sice čekal až druhý den, tedy v neděli, ale přes-

to jsme si dovolili malou večerní oslavu. Utkání s Rejnoky jsme i 

přes nervozitu zvládli s konečným skórem 11:0, a tak se nám 

povedlo nejen vyhrát poslední zápas, turnaj, ligové kolo, ale také 
získat titul Mistrů ČR v EWH 2011. Přepsali jsme tak klubovou 

historii, protože za existence české ligové soutěže se nám vyhrát 

ještě nepodařilo. 

 

Nejlepší střelec - Stanislav Cimpa 

Nejlepší brankář - Jana Stárková 
 

KONEČNÉ VÝSLEDKY 

 

 

  CAVALIERS REJNOCI TRANSFORMERS 

JAGUARS 4 : 3 11 : 0 11 : 1 

  1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO POŘADÍ 

JAGUARS 5:13 16:7 23:8 15:4 1. 

CAVALIERS 22:07 27:8 18:10 11:4 2. 

TRANSFORMERS 12:14 10:26 10:18 4:14 3. 

REJNOCI 10:15 13:25 0:15 3:11 4. 



b) Mezinárodní turnaje 

 

2. PRAGUE CUP 

Protože máme rádi EWH a nechceme zůstat za Evropou, rozhodli 

jsme se, že kromě účasti na zahraničních turnajích, uspořádáme  

turnaj i u nás v Praze. 
 

Po prvním ročníku jsme vsadili na lepší sportovní halu a na vhod-

né místo podkreslující slavnostní zakončení. A tak máme za se-

bou dva dny nabité zápasy, spoustou adrenalinu, i novými zážit-

ky. Do Prahy přijely týmy RHODIE Belgium, Slovinska (The 

Trouble Makers), Itálie (Dream Team H.C. Milano), Nizozemska 

(BISO´65) a Německa (Torpedo Ladenburg). Z českých týmů se 

mimo nás zúčastnil ještě tým Cavaliers Praha. 
 

První den nás čekaly zápasy základní skupiny, kde hrál každý s 

každým. Naše zápasy byly další zatěžkávací zkouška pro nový 

tým, takže naší hlavní ambicí bylo dobře si zahrát. Nejvíce gólů, 

celkem 9, nám nadělil tým Torpedo Ladenburg. Následovaly zá-

pasy s RHODIE Belgium (0:6), s BISO´65 z Nizozemí (0:4), s Ca-

valiers Praha (0:6), s Trouble Makers ze Slovinska (0:2) a s ital-

ským Dream Team H.C. Milano (2:6), kde se našemu střelci po-

dařilo konečně prostřelit soupeřovu obranu. 
 

Druhý den nás čekalo Play-off a finálové zápasy. Byli jsme ve 

skupině o konečné umístění na 5. až 7. místě. Nejprve jsme hráli 

s BISO´65 (0:6) a poté s Trouble Makers (0:4), takže jsme nako-

nec obsadili celkové sedmé místo. Ze semifinálových zápasů 

vzešli dva finalisté – Torpedo Ladenburg a Dream Team H.C. 

Milano. Zápas byl velmi napínavý, mohli jsme vidět EWH na svě-

tové úrovni, protože hráči z obou týmů se umístili na předních 

místech na MS. Zápas skončil 3:1 pro Německo a to mohlo tedy 

oslavovat další pohár. 
 

Slavnostní vyhlášení se odehrálo na vrcholu Pankráce. Slibovaný 

skvělý výhled všechny oslnil. 2. ročník turnaje Prague Cup vyhrál 

tým Torpedo Ladenburg, za ním skončil tým Dream Team H.C. 

Milano, na třetím místě se umístila RHODIE Belgium, čtvrtí byli 

Cavaliers Praha, pátí BISO´65, šestí Trouble Makers a na sed-



mém místě se umístil náš tým – Jaguars Praha. Nejlepší střelec 

byl po sečtení vstřelených branek Paul Emmering z týmu Torpe-

do Ladenburg, jako nejlepší hráč s T-stick byl zvolen Pim Boon z 

týmu BISO´65 a nejlepším brankářem byla zvolena Jana Stárko-

vá z našeho týmu. 
 

Večeře v atmosféře oslav byla moc příjemná. Děkování a loučení 

všech týmů bylo dojemné a moc nás to, jako organizátory potěši-

lo. Myslím, že se nám podařilo, aby všechny složky turnaje, tedy 
ubytování, sportovní hala i místo závěrečné večeře, byly na nej-

vyšší úrovni. Bezproblémový průběh turnaje byl dílem dlouhé 

přípravy. 
 

Děkujeme strážníkům Městské policie Praha, kteří nám dělali 

časoměřiče a konečně sponzorům, kteří poskytli věcné dary – 

RWE, IDNES a bytyIHNED.cz. Děkujeme. A děkujeme i všem 

týmům, které se zúčastnily, a těšíme se na příští ročníky! 

 

 

7. EURO-CUP 

Eurocup v Güstrow už má poměrně dlouhou tradici, koná se vždy 

obrok a tým Jaguárů se účastnil již po druhé. Pro dva naše hráče 

– Standu a Jitku – to byl úplně první výjezd s klubem. Pro Denise 

a Pavla to byl turnaj druhý. 
 

Letos se mělo Eurocupu zúčastnit deset týmů z Německa, Švý-

carska, Nizozemí, Dánska a České Republiky. Na místě jsme zjis-

tili, že Dánové a Holanďané nepřijeli, takže je změněný i celý hra-
cí plán. Týmů bylo nakonec devět, protože Berlíňané nasadili 

týmy dva.  
 

Jako první nás čekal zápas s favority Torpedo Ladenburg. Zápas 

skončil 10:0 pro Torpeda. Následoval zápas s Black Knights Dre-

ieich. Standovi se podařilo jednou skórovat. Zápas skončil 8:1 

pro soupeře. Pak nás čekal zápas s domácím týmem Nording 

Bulls Lohmen. Po jejich zběsilém obstřelování branky bylo ko-

nečné skóre 10:0 pro soupeře. Ve čtvrtém zápasu proti nám na-

stoupili Iron Cats Zürich, kteří vyhráli 5:0. Poslední zápas dne s 

týmem Rocky Rolling Wheels Berlin I skončil 4:0 pro soupeře. 



Hned první zápas druhého dne s týmem Rocky Rolling Wheels 

Berlin II nám spravil náladu. Soupeř měl sice daleko lepší a rych-

lejší vozíky, ale herně byl méně vyzrálý než my a tak zápas skon-

čil pro nás 3:0. Jeden gól vstřelil Pavel, dvakrát skóroval Standa. 

Následoval zápas s Munich Animals, kteří i se slabší sestavou, 

obstáli a vyhráli 8:1. Na našeho posledního soupeře jsme si věři-

li. St. Augustin Tigers je tým třetí německé ligy. Zápas byl dlou-

hou dobu nerozhodný až do osudného faulu před naší bránou. 

Následovala penalta podle německých pravidel z místa. Nadějný 

mladý hráč Abu Salami penaltu proměnil a Tigers tak vedli 1:0. 

Zápas se chýlil ke konci, a když Standa neproměnil naší penaltu, 

bylo rozhodnuto. 
 

Po večeři jsme si na slavnostním zakončení převzali pohár za 

konečné osmé místo a rozhodli jsme se, že si uděláme výlet. Lá-

kalo nás totiž jen 50 km vzdálené moře. Bylo to poprvé, co jsme 

viděli víc než halu, ubytování a pár ulic kvůli bloudění. Přístav byl 

krásný a navíc jsme chytli západ slunce. Každopádně skvělá pří-

ležitost k focení. Třeba medúz nebo obřích lodí vyplouvajících ze 

zálivu. Někteří odvážlivci, nebo možná opovážlivci, se byli ve stu-

deném Baltském moři vykoupat. 
 

 

2. Champions Cup 

Druhý Champions Cup byl stejně dobrý, jako ten první před dvě-

ma lety, kde jsme také hráli. Ale pro náš tým byl mnohem lepší. 

Champions Cupu se účastní vítězové národních lig, případně dal-

ší v pořadí. Takže kvalita je opravdu vysoká a všichni mohou oče-
kávat tu nejlepší hru. 
 

Cesta do Weinheimu, potažmo hotelu ve vedlejším Viernheimu, 

celkem rychle utekla. V hotelu jsme vysadili tým a jeli na frank-

furtské letiště pro našeho slovinského rozhodčího Davora. Večer 

nás pak ještě čekala schůzka zástupců týmů a rozhodčích. 
 

První hrací den se nás Davor ujal i jako trenér, kterého jsme ten-

tokráte s sebou neměli. První zápas nás čekal až po poledni a to 

s týmem Red Bulls z Dánska. Drželi jsme se statečně. Podařilo 

se nám dát dva góly. Od začátku bylo vidět, jak se zlepšujeme, a 



jak hráči získávají jistotu na vozících. Zápas skončil 13:2 pro 

soupeře. Zápasy na Champions Cupu jsou dlouhé 2x20 minut, 

což je pro náš stále herně mladý tým opravdu hodně. Druhý a 

poslední zápas dne jsme sehráli s nizozemskými De Pont Rotter-

dam. Tento tým se vyznačuje hrou s naprosto přesnými přihráv-

kami přes celé hřiště, což je jejich silná zbraň. Zápas skončil 

21:0 pro soupeře a skoro jsme nevěděli, jak se jmenujeme. 
 

V sobotu jsme hráli s týmem Rolling Thunder ze Švýcarska. Zá-
pas byl od začátku napínavý a první půlka skončila remízou 3:3. 

ve druhé půlce už se ale projevila soupeřova zkušenost a naše 

únava a nakonec jsme prohráli 9:3. Po tomto zápase se objevila 

závada na Standově novém vozíku, kterou jsme provizorně spra-

vili. A naštěstí tam byla firma, která půjčovala vozíky, takže Stan-

da občas měl vozík vypůjčený, ale nebylo to ono. Druhý zápas 

jsme narazili na Italy – Scorpions Varese. Hra byla neskutečně 

rychlá, dravá a tvrdá. Porazili nás 19:3. 
 

Poslední den nás čekal pořadatel turnaje a zároveň hlavní favorit 

Torpedo. Standa si mohl půjčit krásného červeného Turbo Twis-

tera a šli jsme na to. Poprvé jsme dali Torpédu gól. A dokonce 

dva. Tím jsme splnili úkol a mohli být spokojení. Zápas skončil 

17:2 pro soupeře. Bylo rozhodnuto a všechny čekaly zápasy o 

konečné pořadí. Nejprve jsme hráli my se Švýcary o páté místo. 

Standa se bál vzít si svůj ne úplně spravený vozík, tak si jeden 

půjčil, ale projevilo se, že vozík nebyl sportovní. Soupeř vyhrál 

první půlku 5:0. Ovšem pak to Standa risknul a vzal si svůj speci-

ál a druhou půlku jsme vyhráli 3:1. Celkově tedy 6:3 pro Švýcary. 

Zápas o třetí místo mezi De Pont Rotterdam a Red Bulls Den-

mark skončil 5:3 pro Nizozemce a napínavé finále mezi Torpedy 

a Skorpiony z Itálie vyhráli Torpéda 6:2. 
 

Turnaj byl vydařený. Opravdu jsme si ho užili. Splnili jsme si svůj 

cíl, tedy předvést lepší výsledky, hrát dobrou hru a zlepšit se na 

vozících, získat zkušenosti. Navíc náš provizorní trenér Davor 

nám říkal, že náš tým všichni chválili. Změna je vidět a to nás 

těší. Doufáme, že vyhrajeme ligu, abychom mohli přijet i na další 

ročník. 



Feel the Power 

Ve dnech 5. a 6. 8. jsme se zúčastnili mezinárodního pražského 

turnaje Feel the Power, který se konal ve sportovní hale Vysoké 

školy ekonomické na Třebešíně. Na turnaj přijelo celkem sedm 

týmů – tři italské týmy (Sharks Monza, Coco Loco Padova a Blue 

Devils Genova), dva týmy německé (Munich Animals a Fun Ri-

ders) a dva týmy přímo z Prahy (pořádající tým Cavaliers a my, 

Jaguáři). V pátek se odehrály zápasy ve skupinách a v sobotu 

zápasy o konečné pořadí. První den jsme začali s Cavaliers (1:2), 

následoval tým Fun Riders (2:3 po penaltách), tým Blue Devils 

Genova (3:6), Sharks Monza (2:4), Munich Animals (11:0) a na 

závěr Coco Loco Padova (11:0). Po prvním dnu jsme skončili na 

sedmém místě a tak jsme v sobotu hráli ve skupině o 5. - 7. mís-

to. První napínavý zápas jsme sehráli s pátými Fun Riders (1:6) a 
pak nás čekali znovu šestí Cavaliers. Vypjatý zápas jsme vyhráli 

4:3. Díky skóre jsme nakonec zůstali na konečném sedmém 

místě. 
 

Celkové výsledky turnaje: 

1. Blue Devils Genova 

2. Coco Loco Padova 

3. Sharks Monza 

4. Munich Animals 

5. Fun Riders 

6. Cavaliers 

7. EWSC Jaguars Praha 
 

Individuální ceny: 

Nejlepší T-stick: Iva Zemková (EWSC Jaguars Praha) 



c) Soustředění 

 

Za místo pro soustředění jsme si opět vybrali kemp v Nové Roli u 

Karlových Varů. Přijeli jsme ve středu, 10. srpna. Ve čtvrtek nás 

čekal první trénink, ale až odpoledne, abychom se stihli aklimati-

zovat. Halu jsme měli jen pro sebe, takže jsme mohli nechat po-
stavené hřiště celý týden. Naše trenérská dvojice Andy a Kuba s 

námi jet nemohli, protože každým dnem čekali přírůstek do rodi-

ny, takže nám sepsali podrobný tréninkový plán a trénování se 

ujala naše kapitánka a nejzkušenější hráčka Iva. 
 

Každý dvouhodinový trénink začínal rozježděním a individuálním 

cvičením. Pak jsme postupně trénovali a nacvičovali střely, při-

hrávky, standardní situace, rozehrávky a mnoho dalšího.  Trénin-

ky měly vzestupnou tendenci a vždy jsme zapracovávali a využí-

vali nové věci. Další dny už byly tréninky dvoufázové, dopoledne 

a odpoledne. Celkem tedy 4 hodiny denně. 
 

Poslední dopolední trénink byl den před odjezdem. Celkem jsme  

stihli 10 tréninků, tedy 20 hodin. A všem to moc pomohlo. Pavel 

teprve tady přesedlal na svůj finský vozík a od začátku bylo jas-

né, že mu ta změna pomohla. Jezdí teď daleko jistěji a stal se z 

něj hráč mezi háčkem a téčkem – skvělý blokař a hokejkou. Umí 

i moc pěkné střely. Navíc se naučil dobře navádět spoluhráče. 

Změna se stala i s Denisem, který se začal učit pozici středového 
hráče. Někdy není ani pořádně vidět, jak je na vozíků rychlý a 

hbitý. Jitka získala víc jistoty a rychlosti na vozíku, jízdu zvládá 

velmi dobře. A to i jízdu s míčkem, jak se ukázalo při cvičení cou-

vání ve slalomu. Zlepšila i backhand a snaží se využít sílu vozíku 

při střelách. Standa byl plný energie a chuti do učení se novým 

věcem jako vždy. Trénoval techniku střel, učil se využívat manti-

nely, mást protihráče, zdokonalil vedení balónku a hlavně coko-

liv se naučil, to začal okamžitě využívat ve hře. A hlavně trénoval 

Janu jako brankáře. Vychytat jeho blafáky bylo opravdu těžké. 

Jana se jako brankář rozpohybovala a snažila se odhadnout kdy 

a kam vyjet z brány. Občas se prohodily s Ivkou a jezdila v poli 

jako téčko. Ivka se ukázala jako skvělá trenérka, má autoritu a 

dokáže poradit.  Celkově se celý tým víc stmelil a sehrál. 



3. Klubové novinky 
 
Noví hráči 

V samém závěru předchozího roku, přesně na poslední trénink 

roku 2010 se přišla podívat Jitka Kodadová, která se během 

roku 2011 plně včlenila do týmu a nasbírala mnoho cenných 

zkušeností. 

 

Speciální sportovní vozíky 

Během roku 2011 se náš klub rozhodl zapracovat na technic-

kém vybavení hráčů a to především v podobě nových elektric-

kých sportovních vozíků, jejž by více odpovídaly potřebám hry. 

Od února se tedy začalo s jednáním o nákupu čtyř vozíků z Fin-

ska. Po několika měsíčním domlouvání a shánění vyústilo v kou-

pi všech čtyř vozíků. Předání proběhlo v červenci den před II. ko-

lem České EWH ligy, na kterém jsme hned dva vyzkoušeli. 



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. 

 

Od září se naše tréninkové jednotky rozrostly o pravidelný tré-

nink každou středu od 18:45 do 19:45 hod v tělocvičně JÚŠ, 

Praha 4. 

 

Během roku probíhaly také taktické tréninky, zaměřené na vy-

světlování prováděných cvičení, vymýšlení taktiky a rozborů vi-
deí. 



5. Hospodaření 
 
Příjmy 
 

 Dary - 80 620,- Kč 

 MHMP - 20 000,- Kč 

 Konto Bariéry - 9 620,- Kč 

 M. Jadrný - 10 000,- Kč 

 J. Štěpinová - 40 000,- Kč 

 G. Víznerová - 1 000,- Kč 

 Členské příspěvky - 21 000,- Kč 

 Příspěvky hráčů na akce - 20 600,- Kč 

 Příspěvky na zaměstnávání OZP - 64 000,- Kč 

 Startovné na Prague Cup - 230 725,- Kč 

 Půjčka - 70 000,- Kč 
 

CELKEM 416 945,- Kč 

 
Výdaje 
 

 Materiál - 70 403,- Kč 

 Cestovné - 26 815,- Kč 

 Služby - 200 599,- Kč 

 Pojištění - 21 050,- Kč 

 Mzdové náklady - 94 943,- Kč 
 

CELKEM 413 810,- Kč 

  

Příjmy za rok 2011 plynuly z několika zdrojů - firemní a soukromí 
dárci, granty, startovné na Prague Cupu, příjmy členů sportovní-

ho klubu v podobě členských příspěvků a příspěvků na ubytování 

nebo jídlo. Největší výdajovou položkou se staly náklady na mezi-

národní turnaje, jak na pořádání Prague Cupu, tak na účast na 

dalších. Jak je vidět velmi nám pomohla i půjčka, která je splat-

ná na konci roku 2012. 



6. Výhled na příští rok 
 
Česká EWH liga 

Čeká nás již pátý ročník ligové soutěže a tentokrát budeme v 

pozici obhájců mistrovského titulu. Pevně doufáme, že nám ten-

to ročník vyjde tak dobře jako ten předcházející. 

 
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 nebo prostornou sportovní halu. 

 
Mezinárodní turnaje 

V roce 2012 je na programu mezinárodní turnaj 16. – 19. srpna 

Munich Cup v Mnichově. Dále se v říjnu uskuteční další ročník 

mezinárodního turnaje ve švýcarském Zurichu. Doufáme, že se 

nám podaří se obou zúčastnit nebo případně alespoň dvou ji-

ných mezinárodních klubových turnajů. 

 
Kárafest 

Znovuobnovený hudební festival, který pořádá náš tým jako be-

nefiční akci. Plánujeme získání financí, které by pokryly náklady 

na naši účast na turnajích. 

 
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 


