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Úvodní slovo 

 

Rok mezinárodních turnajů, tak by se dal nazvat rok 2013 z 

pohledu týmu Jaguars. Nejenže lichý rok již po třetí znamenal 

pořádání domácího mezinárodního turnaje Prague Cup, ale tým 

se také ukázal na dvou dalších v zahraničí. Nejdůležitějším a 

hlavně nejúspěšnějším po výsledkové stránce se stal 8. Euro-

cup v severoněmeckém Güstrow. Zde Jaguars dosáhl na své 

dosavadní nejlepší umístění na mezinárodní scéně, čímž bylo 4. 

místo. Na turnaji v nizozemském Eindhovenu se nepovedlo do-

stat do první poloviny konečného pořadí, ale i tak se podařilo 

uhrát desáté místo ze 14 týmů. Taktéž na domácím Prague Cu-

pu se našemu týmu herně moc nevedlo, ovšem po  organizační  

stránce se turnaj vyvedl. Turnaje se zúčastnil rekordní počet 

týmů, kterých bylo celkově 12 (z toho 9 zahraničních), a přinesl 

opět mnoho kontaktů v zahraničí, finance na další akce a sa-

mozřejmě mnoho zkušeností. 

 

Rok 2013 jsme ukončili v listopadu ziskem 2. místa v České 

EWH lize a prosincovou klubovou schůzí, kde se rozhodlo o od-

chodu nováčků, kteří se rozhodli založit vlastní nový klub, a pře-

devším o nové vizi do dalších let vstoupit do německé ligové 

soutěže. 
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Sportovní klub 

 

Sportovní klub EWSC Praha vznikl v roce 2003, aby se věnoval florbalu 
na elektrických vozících (EWH), který je jako jediný kolektivní sport uzpů-
soben i pro osoby s těžším tělesným postižením. Od svého založení si 
tedy stanovil jasné poslání „Poskytnou sport lidem s těžším tělesným po-
stižením“. Z poslání byly stanoveny hlavní cíle – rozvoj zázemí týmu, roz-
šíření EWH a především pravidelné sportovní aktivity. 
 
EWSC Praha tedy zajišťuje činnost týmu Jaguars, který k 31. prosinci 
2013 má 6 aktivních hráčů, trenérku a asistenta trenéra. Týmu Jaguars je 
sportovním klubem zajišťován pravidelný trénink 2x týdně během školního 
roku. V letních měsících je pravidelně pořádáno týdenní sportovní soustře-
dění. Hlavní soutěžní akcí je pro tým Česká EWH liga, která se v roce 
2013 skládala z pěti kol. Další velmi důležitou aktivitou jsou mezinárodní 
turnaje. 
 
Pro chod sportovního klubu pro lidi s tělesným postižením je taktéž velmi 
nezbytné zajistit osobní asistenci. Což samozřejmě svým hráčům poskytu-
jeme. Osobní asistenty nesháníme přes agentury, ale sami aktivně oslo-
vujeme zájemce z řad veřejnosti. Z mnohých dobrovolníků se stali členové 
klubu a tak nám narůstá jistota zajištění asistence na všech akcích. 
 
V roce 2013 se náš tým zúčastnil tří mezinárodních turnajů, první byl v 
květnu uspořádán naším klubem v Praze, druhý byl v červenci 
v německém Güstrow a třetí v nizozemském Eindhovenu v srpnu. Jaguars 
nechyběli ani v 6. ročníku české ligové soutěže a umístili se na druhém 
místě. 
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Struktura klubu 

 

a) Valná hromada 
b) Výkonný výbor  

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

e) Revizní komisař - Pavel Štolba 
  

Členové 

 

Stanislav Cimpa, Aleš Čičovský, Denis Goll, Jana Hanusová, Artur Hübl, 
Michaela Charvátová, Jakub Kolátek, Rostislav Kula, Andrea Kolátková 
Kuncová, Lucie Kotlínová, Matěj Koudelka, Oldřich Kouřimský, Jakub 
Kunc, Michaela Kuncová, Richard Pucholt, Lucie Spurná, Jana Stárková, 
Alena Sýsová, Vladimír Šmilauer, Ondřej Štěpina, Michaela Štěpinová, 
Pavel Štolba, Michaela Štolbová, Anna Vocelová, Marie Voslářová, Iva 
Zemková 



6. ročník České EWH ligy 
 

I. kolo ligy, 23. – 24. března, Praha 
Sportovní hala Třebešín, Praha 3 
Pořádající klub Flor-in, tým Cavaliers 
 

Jaguars x New Cavaliers – 2:3 
Jaguars x Rejnoci – 9:3 
Jaguars x Indians – 7:1 
Celkové skóre – 18:7 
Body – 6, Pořadí – 2. místo 
Nejlepší střelec – Stanislav Cimpa 10 gólů 
Nejlepší kanadské bodování – Stanislav Cimpa 12 bodů 
 

II. kolo ligy, 15. - 16. června, Zlín 
Tělocvična SZŠ a VOŠZ Zlín 
Pořádající klub EWH Rejnoci Zlín 
 

Jaguars x New Cavaliers – 7:2 
Jaguars x Rejnoci – 15:1 
Jaguars x Indians – 11:1 
Celkové skóre – 33:4 
Body – 9, Pořadí – 1. místo 
Nejlepší střelec – Stanislav Cimpa 22 gólů 
Nejlepší kanadské bodování – Stanislav Cimpa 25 bodů 
Nejlepší brankář - Jana Stárková 82 % 
 

III. kolo ligy, 5. října, Plzeň 
Sportovní hala TJ Lokomotiva, Plzeň 
Pořádající klub SK Indians Plzeň 
 

Jaguars x New Cavaliers – 4:5P 
Jaguars x Rejnoci – 16:1 
Jaguars x Indians – 8:2 
Celkové skóre – 28:8 
Body – 9, Pořadí – 2. místo 
Nejlepší střelec – Stanislav Cimpa 16 gólů 
Nejlepší kanadské bodování – Stanislav Cimpa 18 bodů 
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IV. kolo ligy, 23. – 24. listopadu, Trutnov 
Tělocvična ZŠ Mládežnická, Trutnov 
Pořadatel ČFEWH 
 

Jaguars x New Cavaliers – 0:3 
Jaguars x Rejnoci – 9:0 
Jaguars x Indians – 11:1 
Celkové skóre – 20:4 
Body – 6, Pořadí – 2. místo 
Nejlepší střelec – Stanislav Cimpa 9 gólů 
Nejlepší kanadské bodování – Stanislav Cimpa 13 bodů 
 

KONEČNÉ VÝSLEDKY 
Jaguars x New Cavaliers – 13:13 
Jaguars x Rejnoci – 49:5 
Jaguars x Indians – 37:6 
Celkové skóre – 99:24 
Body – 28, Pořadí – 2. místo 
Nejlepší střelec – Stanislav Cimpa 57 gólů 
Nejlepší kanadské bodování – Stanislav Cimpa 68 bodů 
 

Další umístění hráčů Jaguars ve sledovaných statistikách 

 
Střelci - 3. místo Michaela Charvátová 22 gólů, 4. místo Denis Goll 18 
gólů, 16. místo Iva Zemková a Vladimír Šmilauer 1 gól 

 
Kanadské bodování - 2. místo Denis Goll 28 bodů, 5. místo Michaela 
Charvátová 25 bodů, 18. místo Iva Zemková a Vladimír Šmilauer 1 bod 
 
Úspěšnost brankářů - 2. místo Jana Stárková 74 % 



Mezinárodní turnaje 

 

3. Prague Cup 
2. - 5. května, Praha, Česká republika 
Pořádající tým EWSC Jaguars Praha 
 
O účast na třetím ročníku turnaje projevilo zájem hned 9 zahraničních 
týmů. Vrátili se všichni účastníci předchozího ročníku a čtyři týmy se přida-
ly. Spolu se třemi českými týmy se celkový počet týmů dostal na dvanáct, 
což je opravdu hodně a znamenalo to mnoho zajímavých zápasů. 
V pátek se svedly boje ve dvou základních skupinách. Ve skupině A jsme 
byli my - Jaguars Praha, pak Indians Plzeň, BISO´65 z Nizozemska, Dre-
am Team z Itálie, Rhodie z Belgie a Torpedo Ladenburg z Německa. Ve 
skupině B hráli o body Nording Bulls z Německa, Red Devils z Belgie, 
Rejnoci ze Zlína, Rolling Thunder ze Švýcarska, Star Riders z Nizozem-
ska a Trouble Makers ze Slovinska. 
Torpédo nás v prvním zápase porazilo 9:2, s Rhodie jsme remizovali 4:4, 
Dream team zvítězil 6:4, s Indians jsme remizovali 1:1 a nad BISEM´65 
jsme vyhráli 4:1. Naše skupina byla kromě Torpéd velmi vyrovnaná. Jagu-
ars obsadily čtvrté místo. Ve skupině B bylo konečné pořadí lépe odhad-
nutelné. 
V zápasech o konečné umístění jsme si zahráli se slovinskými Trouble 
Makers, kteří ve své skupině také obsadili čtvrté místo. Hráli jsme tak o 7.- 
8. místo a Slovinci nás bohužel porazili 5:3. 
Konečné pořadí Prague Cupu 2013: 1. Star Riders, 2. Red Devils, 3. Tor-
pedo, 4. Rhodie, 5. Rolling Thunder, 6. Dre-am Team, 7. Trouble Makers, 
8. Jaguars, 9. BISO´65, 10. Nording Bulls, 11. Indians, 12. Rejnoci. 
 

8. Euro Cup 
19. - 22. července, Güstrov, Německo 
Pořádající tým Nording Bulls Lohmen 
 
V červenci 2013 se náš tým Jaguárů účastnil tradičního Euro-cupu v ně-
meckém Güstrow, který pořádá domácí tým Nording Bulls. Letošní ročník 
byl již osmý a Jaguáři přijeli už po třetí. Letos se turnaje zúčastnilo osm 
týmů ze čtyř evropských států – Německa, Švýcarska, České republiky a 
Estonska, pro něž to byla premiéra na mezinárodní scéně. Turnaj byl zají-
mavý i herním systémem každý s každým, který sliboval mnoho her s 
mnoha soupeři. V roce 2011 jsme skončili osmí z devíti. 
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Náš první zápas jsme sehráli právě s nováčky Electric Warriors z Eston-
ska. A vyhráli jsme 8:4. V druhém zápase proti nám nastoupili domácí 
Nording Bulls v plné sestavě. Hráli jsme skvěle a vyhráli neuvěřitelně 2:0 
(prohra 0:10 v roce 2011). Rebellz Berlín jsme porazili 5:1. St. Augustin 
Tigers jsme porazili 9:2 (prohra 0:1 v r. 2011) a vezli se tak dál na eufo-
rické vlně. Favorité Iron Cats nás porazili 4:0 (prohra 0:5 v r. 2011). Roc-
ky Rolling Wheels jsme porazili 4:0 (prohra 0:4 v r. 2011). Black Knights 
nás porazili 3:2 (prohra 1:8 v r. 2011). 
Boj o finále s Iron Cats jsme prohráli 6:2 (2:2 v poločase). V zápase o 
celkové třetí místo nás porazili Black Knights 3:0. Na turnaji jsme tak 
obsadili senzační čtvrté místo, což pro nás bylo nejlepší umístění na 
mezinárodním turnaji. Euro-cup vyhrál tým Iron Cats Zurich. 

 
2. international turnier in Eindhoven 
15. - 19. srpna, Eindhoven, Nizozemsko 
Pořádající tým GP Bulls Eindhoven 
 
V polovině srpna se náš tým zúčastnil turnaje v nizozemském Eindhove-
nu. Turnaj byl velkolepý co do počtu zúčastněných týmů, kterých bylo 
hned čtrnáct a přijely z celé Evropy. Konkurence byla obrovská. Kvůli 
velkému počtu se hrálo tři dny a zprvu i na třech hřištích. 
Cesta byla dlouhá, ale čekalo nás ubytování v luxusním hotelu se snída-
němi i večeřemi, které byly také výborné. Hala s gumovým povrchem, 
malými hřišti a úpravy pravidel už nás tolik nepotěšily. Pořadatel chtěl 
totiž využít jednu velkou časomíru pro všechna tři hřiště a tak se zakáza-
ly time-outy a čas se vůbec nezastavoval. 
Týmy byly rozděleny do dvou skupin. První zápas dne jsme sehráli s 
Black Knights. Soupeř vyhrál 4:2. Druhý soupeř byli Rolling Thunder a 
utkání dopadlo 7:3 pro soupeře. Zápas s All Black z Itálie jsme vyhráli 
8:1. Slovinští Trouble Makers nás překonali 5:3. Munich Animals nás 
porazili 8:3 a GP Bulls E1 9:3, i když první půlku jsme dotáhli ještě do 
remízy. 
V play off nás čekal pátý ze skupiny B, což byli Transformers Praha (tým 
složený z Cavaliers a Indians). Vyhráli jsme 4:2 a dostali se tak do boje o 
deváté místo s Trouble Makers. Zápas skončil 4:4 v základním čase, 
jenže kvůli společné časomíře se neprodlužovalo a hned přišly trestné 
nájezdy. Kvůli zranění Míši a podivným pravidlům pořadatelů musela jet 
poslední penaltu Iva s T-stickem proti nejlepšímu slovinskému střelci na 
straně druhé. Prohráli jsme tak 5:4 a obsadili celkové desáté místo. Tur-
naj vyhráli GP Bulls E1. 



Reprezentace 

 
Česká republika byla vybrána na Turnaj čtyř národů, konaný ve dnech 27. 
- 30. září 2013 ve švýcarském Nottwilu. Stejně jako v roce 2011, kdy byl 
první ročník, i teď se měli účastnit čtyři týmy. Nakonec se turnaje zúčastni-
ly jen tři národy, protože dánská reprezentace se na poslední chvíli odhlá-
sila, ale týmy zůstaly čtyři, díky rychlé reakci organizátorů a sestavení 
týmu B švýcarské reprezentace. 
 
ČR však už několik let žádný reprezentační výběr neměla, a tak Česká 
federace EWH ustanovila za reprezentaci Mistry republiky z roku 2012 – 
což byl náš tým Jaguars. Tým Jaguars se stal reprezentací a naše trenér-
ka, se tak rázem stala reprezentační trenérkou. 
 
Byli osloveni i někteří hráči z jiných týmů, zda by se chtěli účastnit společ-
ných tréninků a ucházet se o místo v Národním týmu. Většina oslovených 
hráčů tuto nabídku s potěšením přijala, ale někteří přesto i odmítli. 
 
O víkendu 13. a 14. července proběhl první reprezentační trénink ve spor-
tovní hale Radotín. Bylo to první seznámení s budoucím Národním tý-
mem. Druhý trénink proběhl na našem soustředění a třetí opět v Praze v 
září. Po posledním soustředění se k týmu Jaguars přibrali dva hostující 
hráči z Indians. Celkem nás jelo osm hráčů - Jana Stárková, Iva Zemková, 
Pavel Štolba, Denis Goll, Stanislav Cimpa, Michaela Charvátová, Lukáš 
Kroupa a Michal Enge. 
 
Hrací systém byl použit každý s každým a nakonec malé a velké finále. 
Hrálo se 2 x 20 minut čistého času. V rámci turnaje také proběhla oficiální 
klasifikace hráčů, i když se turnaj podle ní nakonec nehrál. Všichni naši 
hráči klasifikací úspěšně prošli a jsou způsobilí hrát EWH. 
 
Náš první soupeř byl švýcarský tým B. Utkání vypadalo zpočátku lépe na 
naší straně. Vedli jsme 3:1, jenže pak přišlo střídání Standy kvůli ulome-
nému kolu a my jsme zbytek zápasu udržet nezvládli. Zápas se otočil na 
5:3. Oba švýcarské týmy měly totiž jednu velkou výhodu – dvě kompletní 
pětky na střídání. Hráči si tak mohli rozložit síly na dlouhých 40 minut hra-
ní. Proti Slovincům už zase mohl nastoupit Standa díky zapůjčenému ko-
lečku od Pavla, ale jeden hráč nám tak stejně chyběl. Slovinci nás porazili 
9:4. Švýcaři A nás porazili 5:2 (2:2 v poločase). O celkové třetí místo jsme 
hráli se Švýcary B. Hrát mohl opět celý tým díky zapůjčenému vozíku. 
Vyhráli jsme 12:8 a obsadili tak třetí místo. Turnaj vyhráli Švýcaři A. 
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Babí léto 
Akce přinesla především možnost ukázat EWH veřejnosti a 

představit náš klub a lidé měli zároveň možnost podpořit naší 

činnost zakoupením triček, tílek, mikin, kšiltovek nebo placek. 

 

IV. Kárafest 
V sobotu 1. června 2013 se konal čtvrtý ročník benefičního 

festivalu Kárafest. Jedná se o hudební akci, kterou pořádá náš 

klub EWSC Praha v rámci podpory týmu florbalistů na elektric-

kých vozících Jaguars. Veškerý výdělek putuje právě na aktivity 

a potřeby našich sportovců. Letošní festival se uskutečnil v 

areálu bývalého kempu v ulici Plzeňská, Praha 5. Program za-

čal již v poledne a až do deseti hodin do večera stihlo vystoupit 

devět kapel převážně v žánru rocku bez nároku na honorář, za 

což jim děkujeme. Občerstvit se posluchači mohli v přilehlé 

restauraci nebo i u venkovního grilu. Pro děti byl připraven dět-

ský program s hned několika rozdílnými stanovišti a také pro-

běhla ukázka hasičského auta nebo uklízecí techniky fir-

my .A.S.A. Utrácet za hezké a prospěšné věci se mohlo u naše-

ho stánku s tričky, tílky, mikin, kšiltovek s naším logem a vtip-

nými odznáčky. Festivalu a hlavně návštěvnosti bohužel nepřá-

lo počasí a tak se akce zúčastnilo méně návštěvníku o proti 

původnímu plánu. 

 

MS žen ve florbalu 2013 
Ve dnech 14. - 15. prosince jsme se zúčastnili MS žen ve flor-

balu v ČEZ Aréně v Ostravě. Společně s týmem Cavaliers jsme 

pod hlavičkou federace sehráli tři zhruba šestiminutové zápasy 

o přestávkách finálových zápasů a představili EWH veřejnosti. 

První ukázka proběhla v první přestávce zápasu mezi Švýcar-

skem a Finskem o postup do finále. V hledišti bylo zhruba 

1800 diváků. Snažili jsme se ukázat, že florbal na elektrických 

vozících je zajímavý a dynamický sport a diváci naší snahu i asi 

čtyři góly, které jsme vstřelili do soupeřovy branky, ocenili. 

Druhá ukázka proběhla v rámci zápasu ČR a Švédsko – také o 

finále. To už přihlíželo kolem 5000 diváků a bylo to znát. I ten-

tokrát ocenili naše kombinace a asi pět gólů. Hráči si pozitivní 

fandění a přátelskou atmosféru užívali. 

Poslední ukázka proběhla v přestávce zápasu České republiky 

se Švýcarskem o třetí místo. Atmosféra byla ještě bouřlivější a 

diváku bylo opět přes 5000. 
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Tréninky a soustředění 

 

Pravidelné tréninky 
Tréninky probíhaly ve školním roce každou středu od 18:45 do 19:45 hod 
v tělocvičně JÚŠ, Praha 4 a každý pátek od 18:30 do 20:00 hod 
v tělocvičně FZŠ Brdičkova, Praha 13. Tréninky jsou vedeny hlavní trenér-
kou Andreou Kolátkovou Kuncovou nebo asistentem trenéra Jakubem 
Kolátkem. Hlavní trenérka má certifikát ICEWH (Development Event 2007) 
a sedmiletou zkušenost s trénováním. Asistent trenéra je na své pozici 
čtyři roky. 
 

Soustředění 
Sportovní soustředění proběhlo po čtvrté v řadě v Nové Roli. Ubytování 
v areálu kempu a tréninky v blízké sportovní hale 2x denně po dvou hodi-
nách. Tréninkové jednotky sestavila hlavní trenérka týmu Andrea Kolátko-
vá Kuncová, která taktéž byla přítomna po celou dobu soustředění. Jed-
notlivá cvičení byla sestavena tak, aby si hráči během intenzivních trénin-
ků procvičili vše od základních dovedností až po nové herní taktiky. Tý-
denní letní soustředění vždy znamená pro tým jedinečnou příležitost 
k rychlému posunutí v celkovém herním projevu. 
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Hospodaření 

 

Příjmy 
 

 Dary - 153 097,- Kč 

 MHMP - 155 000,- Kč 

 Startovné Prague Cup - 482 800,- Kč 

 Prodej trik a placek - 9 880,- Kč 

 Členské příspěvky - 45 500,- Kč 

 Příspěvky hráčů na akce - 28 400,- Kč 

 Příspěvky na zaměstnávání OZP - 63 632,- Kč 

 Ostatní - 10 728,84 Kč 
 

CELKEM 949 037,84 Kč 

 

Výdaje 
 

 Materiál - 206 699,- Kč 

 Cestovné - 17 046,- Kč 

 Služby - 556 227,- Kč 

 Pojištění - 20 484,- Kč 

 Mzdové náklady - 96 833,- Kč 

 Ostatní - 14 235,05 Kč 
 

CELKEM 911 524,05 Kč 
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Výhled na příští rok 

Lepší výsledky v zahraničí 
Náš klub se pravidelně účastní zahraničních turnajů, ale stále nedosáhl 
na stabilní dobré výsledky. Zatím se podařilo jen pár dílčích lepších 
umístění. Proto bude rok 2014 zaměřen na zlepšení této bilance a bude-
me se snažit také vylepšit spolupráci se zahraničními týmy. 
 

Mezinárodní turnaje 
V roce 2014 bychom rádi zavedli turnaj s názvem Mini Prague Cup, který 
by se konal pravidelně v sudé roky, zatímco klasický Prague Cup v le-
tech lichých. Turnaj by měl lákat zahraniční týmy na nízké startovné a 
našemu týmu poskytnout další možnost zahrát si na vlastním hřišti. Me-
zinárodní turnaj v zahraničí nás čeká 6. - 9. června v Zurichu, kde to bu-
de naše druhá účast. Další turnaje se budou zvažovat podle aktuálních 
možností. 
 

Soustředění 
Na letní týdenní sportovní soustředění se opět chystáme do Nové Role, 
kde máme výjimečně dobré podmínky. Ať již samotné ubytování s plným 
zázemím nebo prostornou sportovní halu. 
 

Kárafest 
Pátý ročník hudebního festivalu je plánován na období května/června. 
Benefiční akce si již získala jistou tradici, ale stále nemá k dispozici stálé 
místo pořádání a fanoušky. Tentokrát se plánuje akce v hudebním klubu 
v centru Prahy, a pokud vše dopadne dobře, vrátí se Kárafest na klubo-
vou úroveň. 
 

Propagace klubu 
Otázka propagace je pro klub stále aktuální, v letech minulých došlo k 
jistému posunu, ovšem stále není hotova zcela ucelená prezentace spor-
tovního klubu. 
 
Za EWSC Praha 
 
Mgr. Iva Zemková - předsedkyně 
Pavel Štolba – revizní komisař 


