
Od posledního vydání našeho 

bulletinu proběhla hned dvě další 

ligová kola. Na druhém jsme byli 

druzí, na třetím první. Velmi 

stručně řečeno. Jak to probíhalo? 

Druhé kolo pořádal tým New 

Cavaliers na pražském Třebešíně 

o víkendu 12. a 13. května. 

Zúčastnilo se všech pět českých 

týmů a našemu týmu Jaguars se 

příliš nedařilo. Se svými rivaly 

z týmu Cavaliers jsme tentokrát 

prohráli a pořadí v celkové 

tabulce se tak vyrovnalo. Měli 

jsme ale radost, že jsme předsta-

vili své dva nové členy týmu – 

Vláďu a Míšu – kteří se po pár 

absolvovaných trénincích mohli 

Potrápil nás i stále se zlepšující 

nováček letošní ligy Indians 

Plzeň. V tabulce jsme tedy zase 

odskočili Kavalírům. Indians se 

umístili na třetím místě a čtvrtí 

byli Rejnoci, kteří zažili silnou 

podporu domácího fanklubu. 

Všichni byli rádi, že horký den 

skončil. 

Pozice obhajitele titulu je pro 

nás těžší, než když jsme se stali 

p ř e k v a p i v ý m i  š a m p i o n y 

z outsiderů. Snažíme se tlaku 

odolat a titul obhájit. Děkujeme 

všem, trenérům i asistentům, 

kteří nám na naší cestě pomáha-

jí. Těšíme se na další kolo, 

tentokráte v Plzni.BBR 

zapojit do hry. Na třetím místě 

se umístil již kompletní tým 

Indians Plzeň, čtvrtí byli Tigers 

z Janských Lázní a pátí byli 

Rejnoci ze Zlína. 

Třetí kolo se uskutečnilo 28. a 

29. 7. v rozpáleném Zlíně pod 

taktovkou domácích Rejnoků. 

Respektive všechny zápasy se 

odehráli již v sobotu, protože 

tým Tigers nedorazil. Od posled-

ního kola jsme se snažili odstra-

nit chyby a připravovali jsme se 

pilně na zlínské kolo, které 

znamená polovinu ligy. Tentokrá-

te jsme v zápase s Cavaliers měli 

více štěstí a možná i více sil pod 

střechou rozžhavené tělocvičny. 

LETEM SVĚTEM ČESKOU LIGOU 

ROZHOVOR S HRÁČKOU JAGUARS MICHAELOU CHARVÁTOVOU #8  

Zaujalo tě EWH hned nebo až 

později? 

Jako diváka mě zaujalo hned na 

prvním turnaji, na kterém jsem 

se byla podívat. Na prvních 

trénincích to nebylo nic moc, 

neuměla jsme moc řídit vozík a 

docela jsem se bála o sebe a 

hlavně o své okolí. Bylo pro mě 

nepředstavitelné řídit něco, co 

jede tak rychle a přitom ještě 

držet míček na holi. Takže abych 

odpověděla na otázku - EWH se 

mi moc líbí rozhodně už od 

začátku z role diváka a později, 

když jsem se naučila základní 

herní dovednosti, začalo mě bavit 

i hrát. 

Co přesně tě na tom baví? 

Mě na EWH vlastně baví úplně 

vše. Mám ráda kolektivní sporty, 

rychlost a taky sporty, které 

nejsou pouze o tom, kdo má větší 

sílu či lepší vybavení, ale také o 

tom, kdo to lépe vymyslí. Tohle 

vše EWH splňuje. 

Co na to říká tvé okolí, přátelé 

a rodina? 

Vzhledem k tomu, že se různým 

sportům věnuji už deset let tak 

nemůžu říct, že by reakce byly 

nějaké bouřlivé. Prostě další 

sport, který jsem si oblíbila. 

Možná jsem se díky EWH více 

osamostatnila od rodiny, protože 

ostatní sporty, kterým se věnuji 

a kterým jsem se věnovala, byli 

vždy pod organizací mích rodičů.  
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SLOVO REDAKCE 

Zářijové třetí číslo se nese v duchu 

uplynulého léta, které pro Jaguáry 

bylo opět nabité. Proběhlo klasické 

letní ligové kolo ve Zlíně, taktéž 

týdenní soustředění v Nové Roli a 

nechyběl ani mezinárodní turnaj. 

Velkou událostí těsně před létem bylo 

ME ve Finsku, z kterého přinášíme 

reportáž o finálovém dni. 

A jelikož náš klub „nikdy nespí“, je 

před námi stále mnoho dalších akcí, 

o kterých vás informujeme na poslení 

stránce. A věříme, že na některou z 

nich nás přijdete podpořit. Protože 

jsme pražský klub, nejvíce se zřejmě 

hodí Babí léto již 15. září. 



Báli jsme se, že se letos na žádný 

mezinárodní turnaj nevypravíme, a 

nakonec nám potvrdili účast hned 

na dvou. Jako první přišel tradiční 

Munich Cup, kam nás původně 

nevybrali, ale jelikož jeden z týmů 

odřekl, jeli jsme jako náhradníci. 

Turnaj se konal ve dnech 16. až 

19. srpna. Jaguáři jeli v šesti, pro-

tože Míša se nemohla zúčastnit. Jel 

s námi i trenér Kuba, Matěj, a 

asistenti Iva a Jarda, kterým děku-

jeme. Pro většinu hráčů to již byla 

druhá účast. Bydleli jsme opět 

v bezbariérové škole, a hrálo se 

v pěkné hale na druhé straně cent-

ra metropole. 

V pátek jsme sehráli tři skupinové 

zápasy. Ve skupině B byli kromě 

nás největší favorité De Pont Rot-

terdam, Black Knights Dreieich a 

Dolphins Ancona. Výborní Nizozemci 

nás přestříleli 10:1, ale Standa je 

pyšný na svůj jeden cenný gól. Italy 

jsme ve vypjatém zápase dokázali 

porazit 3:2, ale Němci nás po naší 

dobré první půlce nakonec porazili 

5:2. Ve skupině jsme na body skon-

čili čtvrtí a v sobotu nás čekal třetí 

ze skupiny A. Ve skupině A byli GP 

Bulls Eindhoven, pořadatelský tým 

Munich Animals, Iron Cats a nám 

dobře známí New Cavaliers Praha. 

Třetí byli celkem silní Iron Cats a 

my Švýcarům podlehli. 

Jelikož Cavaliers Italy zdolali 4:1, 

zahráli jsme si s Delfíny o konečné 

sedmé místo, které jsme obhájili 

4:2. 20. Munich Cup vyhráli nizo-

zemčtí De Pont, druzí byli GP Bulls, 

třetí Munich Animals, čtvrtí Black 

Knight Dreieich, pátí Iron Cats, šestí 

New Cavaliers, sedmí Jaguars a osmí 

Dolphins.BBR 

JAGUÁŘI V MNICHOVĚ 

Jak jste se dozvěděla o Jaguars? 

Z webu jobs.cz, kde hráči hledali asistenta. Více 

o týmu jsem se pak dozvěděla z webu Jaguars.  

Jak se vám líbí náš sport? 

Tento druh sportu se mi líbí moc, je akční, 

zábavný, a i když vám zdraví nepřálo, můžete 

takto trávit čas s přáteli a dosahovat s nimi 

vysokých cílů, pracovat na sobě a tak přispět 

k duševní pohodě. 

Co vás baví na tom být s námi na akcích? 

Nejvíc mě baví váš kolektiv, je s vámi sranda :) 

Na jaké akci jste s námi byla, co se vám na 

tom líbilo a proč? 

Byla jsem na turnaji v Mnichově, kde se mi líbil 

systém zápasů – každý tým si zahrál 5x, takže 

mohl mít pocit, že o vítězství opravdu bojoval. 

Líbilo se mi, že Jaguars jsou opravdový tým, kde 

panuje pohodová atmosféra, ale na druhou stra-

nu zápasy prožívají, takže emocí jsme si taky 

užili, to ke sportu patří. 

ANKETA 

„Líbilo se mi, že 
Jaguars jsou 

opravdový tým, 
kde panuje 
pohodová 

atmosféra...“ 
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Bez asistentů by to nešlo ... 
... dnes Iva Dvořáková 

nedostatků. Velký přínos to mělo 

pro naše dva nové hráče, kteří si 

osvojili jak hru a nové vozíky, tak 

se začlenili do týmu. Ale soustředění 

má nenahraditelný význam pro celý 

tým, posune hráče jak individuálně, 

tak posune tým jako celek. Naše 

soustředění samozřejmě není jen o 

dřině, ale také o zábavě. Vstříc nám 

vyšlo teplé počasí a vždy čistý ryb-

ník hned u kempu, ale i místní 

restaurace. 

Děkujeme Magistrátu hlavního města 

Prahy, který naši akci podpořil, a 

všem dalším, díky nimž jsme se 

mohli zúčastnit. Těšíme se na návrat 

do Nové Role příští rok.BBR 

JAGUÁŘÍ SOUSTŘEDĚNÍ V NOVÉ ROLI  
Abychom se dokázali neustále zlep-

šovat a reagovat tak na své soupe-

ře, jsou nutné intenzivní tréninky. A 

není nic lepšího než sportovní 

soustředění. První srpnový týden 

jsme se už po třetí vydali do Nové 

Role u Karlových Varů, jejíž bezbari-

érový kemp a hlavně sportovní hala 

pouze přes parkoviště nám poskytu-

je naprosto ideální podmínky pro 

naši intenzivní práci. Na programu 

bylo deset dvouhodinových tréninků 

pod vedením naší trenérky Andy. 

Soustředění bylo ideálně umístěno 

mezi zlínské třetí ligové kolo a 

turnaj v Mnichově, na který jsme se 

tak mohli připravit vychytáním 



I když ČR nemá v současnosti repre-

zentaci, poštěstilo se mi opět se 

podívat na ME alespoň v roli diváka 

a to ve finálový den. Jako první 

zápas dne byl boj o 7. místo mezi 

Slovinci a Švýcary. Konečný výsledek 

mluvil jasně o vítězství Švýcarska 

10:4. Podle slovinského týmu byl 

jejich výkon na celém mistrovství 

ovlivněn jejich pomalými vozíky. 

Bohužel i o tom ale náš sport je. 

Druhým zápasem dne byl souboj o 

páté místo mezi Dánskem a Itálií. To 

pro lidi znalé výsledků dřívějších 

mistrovství bylo vcelku překvapivé. 

Itálie se doposud umisťovala nejhůře 

do čtvrtého místa. Svou převahu ale 

přeci jen ukázala a vcelku snadno 

přehrála Dány 8:4. Zápas o bronzovou 

medaili se odehrával ve velmi drama-

tické režii domácího národního týmu, 

tedy Finska, a úřadujícími světovými 

mistry z Německa. To, že se německá 

reprezentace nedostala do finále, bylo 

velkým překvapením snad pro všechny. 

Ovšem nutno podotknout, že tento tým 

prochází velkou změnou a první před-

stavení nového složení již na turnaji 

čtyř národů nebylo povedené. Utkání 

bylo opravdu napínavé, v podstatě 

celou dobu Finsko vždy vedlo a Ně-

mecko se na ně dotahovalo. Nakonec 

ale Finsko svůj malý náskok dokázalo 

udržet a vyhrát tak díky výsledku 5:4 

třetí místo. Vrcholem dne mělo být 

finále mezi Nizozemskem a největším 

překvapení šampionátu Belgií. Při 

našem příjezdu na tým Belgie pělo 

mnoho lidí ódy. Především na jejich 

hlavní oporu Björna Sarrazyna, který 

ovšem ve finálovém duelu neměl v 

podstatě šanci, a tak celý zápas pozbyl 

na zajímavosti a skončil zdrcujícím 

výsledkem 10:3 pro staronové mistry 

Evropy z Nizozemska. Jak jsem tedy v 

minulém čísle předestřela, letošní ME 

opravdu několik překvapení přineslo. A 

na závěr? ... škoda, že bez nás ...IF 

ligy a to v Plzni a Janských Láz-

ních. Dále máme ještě před sebou 

mezinárodní turnaj ve Švýcarsku, 

který považuji pro mě za top této 

sezóny, kde se moc těším na nové 

zkušenosti. 

Co považuješ za svůj největší 

úspěch? 

Za můj největší úspěch zatím 

považuji 6 svých vstřelených bra-

nek na druhém kole letošní ligy, 

které pro mě bylo zároveň první, 

kde jsem hrála. 

Jaké akce tě nejvíce baví? 

S týmem mě baví úplně vše. 

Kde už jsi všude s týmem byla, 

jaké jsi tam získala zkušenosti a 

kam se chystáte? 

S týmem jsem se zatím účastnila 

2. a 3. kola české ligy. To mi 

určitě hodně pomohlo v tom, 

abych se uměla orientovat lépe na 

hřišti a hlavně jsem získala  

odvahu se více zapojovat do hry. 

Teď nás čeká ještě 4. a 5. kolo 

Co bys potřebovala ještě zlepšit? 

Potřebuji se ještě zlepšit v jízdě 

na vozíku, k čemu mi určitě 

pomůže nově sestavený vozík. Dále 

se ještě potřebuji trochu více  

vyznat v některých herních situa-

cích.  

Jak vidíš svou budoucnost v EWH? 

Určitě pozitivně. Chci se zlepšovat 

a podle možností tomu věnovat co 

nejvíce času.  

POZNEJTE SVĚT EWH - ME 2012 VE FINSKU 

ROZHOVOR S HRÁČEM POKRAČOVÁNÍ  
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Michaela Charvátová při 
ligovém zápase 5. ročníku 
České EWH ligy 2012 

Pořadí ME 2012 
1. Nizozemsko 
2. Belgie 
3. Finsko 
4. Německo 
5. Itálie 
6. Dánsko 
7. Švýcarsko 
8. Slovinsko 

„S týmem 
mě baví 

úplně vše“ 



Dále je před námi druhý 

z letošních mezinárodních turnajů. 

Poprvé pojedeme do švýcarského 

Zürichu, kam nás na svůj turnaj 

pozvali domácí Iron Cats. Čeká nás 

devítihodinová cesta, ale také 

zajímavý turnaj s devíti zahraniční-

mi soupeři. Znovu tak budeme 

moct poměřit síly na mezinárodní 

úrovni a získat cenné zkušenosti. 

A z našich propagačních aktivit je 

to účast na multižánrovém festivalu 

Babí léto v Psychiatrické léčebně 

Bohnice, kde budeme mít svůj 

stánek, ale budeme moci předvést i 

náš sport, a dostat ho tak do 

širšího povědomí. Přijďte se na nás 

podívat a podpořit nás.BBR 

Co nás ještě čeká v letošní sezóně 

tedy do konce roku 2012? Je to 

samozřejmě ligová soutěž. Čekají 

nás ještě dvě kola – čtvrté kolo 

v Plzni, které pořádají již na konci 

září domácí Indians, a páté kolo, 

tedy finále, v Janských Lázních, 

které proběhne v listopadu pod 

taktovkou Federace. Zatím jsme 

vyhráli dvě ze tří kol, ale ne 

takovým způsobem, abychom si 

mohli být jistí celkovou výhrou. Je 

pozitivní, že jsme soupeřovi odsko-

čili, ale stále má čas vývoj zvrátit. 

Nic proto nesmíme ponechat náho-

dě, a tak hned od září začínáme 

pilně trénovat. Budeme se snažit 

udělat vše, abychom letošní ligu 

dovedli k vítěznému konci a obhá-

jili tak titul. 

CO JE PŘED NÁMI 

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 nazý-

vanou 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 mezinárodních turnajích. Samozřej-

mostí je taktéž zabezpečení potřebné osobní asistence hráčům při všech 

těchto sportovních aktivitách. 

TRÉNINKY 

Ve školním roce trénujeme 2x 

týdně. První trénink probíhá  

každou středu od 18:45 do 19:45 

hod v tělocvičně internátu Na 

Topolce, Jedličkův ústav. Druhý 

trénink každý pátek od 18:30 do 

20:00 hod v FZŠ Brdičkova. 

LIGA 

Česká ligová soutěž začala v roce 

2008. Každý ročník se hraje 5 

kol turnajovým způsobem. 

MEZINÁRODNÍ TURNAJE 

Každoročně se účastníme meziná-

rodních turnajů v zahraničí a 

také sami pořádáme Prague Cup. 

REPREZENTACE 

V české reprezentaci, která se 

zúčastnila již dvou Mistrovství 

Evropy, měl náš klub zastoupení 

vždy čtyř hráčů. 

Jaroslava Foglara 6 

155 00 Praha 13 

Telefon: 608 135 272 

E-mail: info@ewsport.org 

Web: www.ewsport.org 

E W S C P R A HA  

IČ: 26642476 

GE Money Bank 181511669/0600 


