
O víkendu 17. a 18. listopadu se 

konalo v Trutnově dlouho očeká-

vané páté, tedy finálové, kolo 

České EWH ligy. Pořadatelství se 

ujala samotná Federace. Přijelo 

všech pět českých týmů, aby 

svedli boje o konečné umístění. 

Nás čekal boj největší – boj o 

mistrovský pohár. Opakovala se 

loňská situace, kdy jsme byli 

bodově srovnaní s naším největ-

ším soupeřem New Cavaliers. 

V sobotu jsme hráli s Tigers 

Janské Lázně, kteří se za sezónu 

zlepšili, ale nakonec jsme je 

porazili 10:1. Zápas s Indiány, 

kteří už měli jisté celkové třetí 

místo, byl o poznání vyrovnaněj-

ší. I přesto jsme vyhráli 7:3. 

rychlá, ale více se hrálo na 

soupeřově části hřiště. První gól 

jsme dali my a soupeř už se 

vždy jen dotahoval. Na zvýšení 

stavu na 3:2 už Cavaliers zarea-

govat nezvládli a Jaguars tak ve 

vypjatém zápase obhájili titul 

mistrů ČR a potvrdili kvalitu 

našeho týmu. Náš tým je pevný 

a každý v něm má své nezastu-

pitelné místo. Jen tak zvládneme 

porazit papírově silnějšího soupe-

ře. 

Děkujeme všem, kdo nám na 

naší cestě pomáhali. Děkuji týmu 

za poctivou celoroční práci. Další 

cíl je trojitá obhajoba. BBR 

Indians ale budou silným soupe-

řem v příští sezóně. Poslední 

zápas  dne j sme s ehr á l i 

s Rejnoky. Po vystřídání všech 

možných sestav našich hráčů 

jsme nakonec vyhráli 9:3. 

Dali jsme si týmovou večeři a 

pár her kulečníku, ale žádné 

oslavy se ještě nekonaly. Rozhod-

nout se mělo až druhý den a nic 

nebylo jisté. 

V neděli si nejdřív zahráli Tygři s 

Rejnoky o konečné čtvrté místo. 

Vyrovnaný zápas nakonec vyhráli 

Tygři 3:2. 

A pak už přišlo velké finále, 

které mělo rozhodnout o příštím 

mistrovi. Hra byla od začátku 
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Zaujalo tě EWH hned nebo až 

později? 

EWH mě zaujalo hned. Přijela 

jsem na první trénink a od té 

doby jsem nevynechala téměř 

žádný. Zůstala jsem i přesto, že 

zpočátku jsem hrála na svém 

starém vozíku a s hokejkou a 

vůbec mi to vlastně nešlo. 

Co přesně tě na tom baví? 

Baví mě být brankář. Konečně 

jsem našla své místo. Baví mě náš 

tým, jak držíme spolu. Samozřej-

mě i hra samotná. Baví mě, že 

dělám něco, co se od člověka na 

vozíku pořád ještě neočekává. 

Co na to říká tvé okolí, přátelé a 

rodina? 

Rodina to vzala jako fakt. Prostě 

teď hraju florbal. Podporují mě, 

ale na zápasy nechodí. Přátelé mi 

fandí, chodí i na některé zápasy, 

a okolí je většinou fascinované :) 

Jaké akce tě nejvíce baví? 

Nejvíce mě asi baví zahraniční 

turnaje, i když je to pro mě i 

stres, jelikož jsem takový anglic-

ký „mluvčí“ týmu. Ale i to mě 

vlastně baví, ta organizace a 

komunikace. Zahraniční turnaje 

mají úplně jinou atmosféru, 

dostanete pocit opravdovosti, že 

to, co děláte, je skutečně sport. 

To mi v ČR občas chybí. 
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SLOVO REDAKCE 

Blíží se závěr roku a to je vždy čas 

na rekapitulaci a bilancování. Pro 

tým Jaguars byl rok 2012 opět 

rokem úspěšným. Podruhé v řadě 

jsme mohli oslavit titul Mistra ČR v 

EWH. Nehledě na to, že jsme opět 

dostáli své zásadě a zúčastnili se 

mezinárodních turnajů v Mnichově a v 

Zurichu. Během roku jsme ovšem 

posíli tým nejen herně, ale také 

lidsky. Přišli dva noví hráči a na 

akce se s námi vydaly i noví asisten-

ti. Takže opravdu úspěšný rok, na 

který snad naváže ještě o něco úspěš-

nější rok 2013. Vždyť již v tuto dobu 

máme naplánováno tolik akcí, mezi 

nimiž bezesporu vyčnívá 3. Prague 

Cup. Více ale až v příštím čísle! IF 



Ve dnech 5. – 8. října se náš tým 

Jaguars účastnil turnaje ve švýcar-

ském Zurichu. Turnaj pořádal tým 

Iron Cats a my jsme (i přes 10ti 

hodinovou cestu) chtěli moc přijet, 

protože ve Švýcarsku jsme ještě 

nebyli. Kromě nás se účastnilo 

dalších devět týmů z celé Evropy. 

Ubytováni jsme byli ve čtyřhvězdič-

kovém hotelu a celý turnaj se 

odehrával v krásné a prostorné 

sportovní hale v Usteru.  

V sobotu proběhly skupinové boje. 

V naší skupině nás čekal zápas 

s domácími Iron Cats, GP Bulls 

z Nizozemí, a dvěma týmy z Itálie 

– Scorpions Varese a Sharks Monza. 

Ve skupině A se o pořadí utkaly tři 

německé týmy – Munich Animals, 

Nording Bulls Lohmen a favorité 

Torpedo Ladenburg, spolu s týmem 

Iron Cats II. a Švýcary Rolling Thun-

der Bern. 

Rychlí Iron Cats nás porazili 6:2, 

skvělí Nizozemci 10:4, ale velmi nás 

těší naše čtyři góly, draví Italové 

zvítězili 5:2, ale v posledním zápase 

se nám povedlo uhrát remízu 7:7 

se Sharks Monza. Navíc se nám 

povedlo zvrátit velmi nepříznivý 

průběh utkání. Dobrou večeři jsme 

si zasloužili. 

V neděli nás na velkém hřišti čekal 

zápas o konečné deváté místo 

s týmem Iron Cats II, kteří, stejně 

jako my, skončili ve své skupině na 

pátém místě. Zápas jsme zvládli a 

po vítězství 5:3 jsme si tak 

z Zurichu odvezli deváté místo. 

Večer nás čekala slavnostní večeře, 

vyhlášení a koncert.  

Děkujeme za pozvání a vážíme si 

obrovské zkušenosti, kterou nám 

tento turnaj dal. Víme, že držíme 

s Evropou jakžtakž krok, ale čeká 

nás ještě plno práce, která zahrnuje 

i technické dovybavení. BBR 

JAGUÁŘI NA TURNAJ I V ZURICHU 

Jak jste se dozvěděla o Jaguars? 

Hledala jsem si brigádku a na internetu jsem narazila na 

pracovní nabídku dělat asistentku. Líbila se mi myšlenka, 

že můžu spolupracovat s lidmi na vozíku, a poznat tak 

pro mě ještě nepoznané. Jsem ráda, když můžu být nápo-

mocná, a udělat radost někomu, kdo to ocení :) Zúčastni-

la jsem se Mistrovství ČR v EWH a tak se stala, myslím, 

součástí týmu Jaguars. 

Jak se vám líbí náš sport? 

Jelikož jsem asi přes rok hrála florbal, tenhle sport je mi 

hodně blízký. Je pro mě zážitek vidět, jak si to užívají i 

tělesně postižení lidé. 

Co vás baví na tom být s námi na akcích? 

Byla jsem zatím jenom jednou a pokud to bude možné 

určitě pojedu zas, protože jsem si užila tu atmosféru a 

hlavně mě bavilo být už jenom součástí těch lidí, kteří to 

dělají pro radost. 

Na jaké akci jste s námi byla, co se vám líbilo a proč? 

Zúčastnila jsem se V. kola České EWH ligy 2012 v Trutno-

vě a mohu říct, že je to pro mě zatím nejvíc emoční 

zážitek v životě. Do chvíle než jsem zjistila, že vozíčkáři 

taky můžou dělat spoustu sportů, mě to ani nenapadlo. 

Nebo jsem nad tím nikdy nepřemýšlela. Plno očekávání, 

jak to ve skutečnosti probíhá, mi dodalo mnoho radosti a 

tím víc jsem si to užila. A ten pocit když Jaguáři vyhráli 

byl úžasný.  

Můžu říct, že jsem si začala plnit své sny, když jsem je 

poznala.  

ANKETA 

„A ten pocit 
když Jaguáři 
vyhráli byl 
úžasný.“ 
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Foto z Zurichu 

Bez asistentů by to nešlo ... 
... dnes Janka Hanusová 

VŠE NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO ROKU 2013 
PŘEJE TÝM JAGUARS! 



Po přiblížení vzniku EWH a vývoji na 

mezinárodní úrovni je na čase  

zabývat se hrou samotnou. V Česku o 

ní bylo napsáno již na mnoha mís-

tech a popisy se více či méně lišily. 

Ovšem jak podat hru vtipně, trefně a 

přitom nezdlouhavě? Bylo to těžké, 

ale myslím si, že se nám to podařilo 

v podobě komiksu o EWH, který je 

dostupný na našich webových strán-

kách ewsport.org a také jako příloha 

k tomuto číslu. Ukáže vám náznak 

reakce veřejnosti, popíše hlavní rozdíly 

mezi florbalem a florbalem na elektric-

kých vozících a ukáže základní pravi-

dla. Tudíž vše, co by se v článku 

popisovalo velmi zdlouhavě s nejistým 

výsledkem. 

A co bych dodala sama za sebe jako 

dlouholetou hráčku? Určitě to, že EWH 

má velkou moc změnit člověku život.  

Samozřejmě tomu, který má rád sport 

a chce se mu věnovat. Bylo mi 18 let, 

když jsem s florbalem na elektrických 

vozících přišla do kontaktu poprvé. V 

té době jsem už v podstatě propadla 

beznaději při hledání sportu, kterému 

bych se mohla věnovat i se svým 

postižením a zároveň mě opravdu bavil. 

Najednou se ale zjevilo EWH a já si 

připadala jak v jiném světě. Byl tu 

sport, co myslí na lidi s různým posti-

žením, co je plný adrenalinu, neuvěři-

telných akcí a pro mě hlavně pocitu 

týmovosti, což mu dodává tu jedineč-

nost, a to snad nejen pro mě :) IF 

do Güstrow, Weinheimu a nově 

do Nizozemí. 

Co považuješ za svůj největší 

úspěch? 

Největší úspěch pro mě je titul 

pro nejlepší brankářku České EWH 

ligy 2011 a 2012. Ale i to, že 

jsme se loni a letos s týmem stali 

Mistry ČR. 

Co bys potřebovala ještě zlepšit? 

Snaha o sebezlepšení by nikdy 

Kde už jsi všude s týmem byla, 

jaké jsi tam získala zkušenosti a 

kam se chystáte? 

No, to už je celkem dlouhý se-

znam. Byla jsem na šesti turnajích 

v Německu (dvakrát v Güstrow, 

Weinheimu a Mnichově) a letos 

poprvé na švýcarském turnaji 

v Zurichu.  Odvezla jsem si přede-

vším dojem profesionality zahra-

ničních týmů, ale i všech kolem 

nich. Příští rok se chystáme opět 

neměla ustat. Můj největší problém 

je asi moje hlava – nepropadat 

stresu a nepřestávat se soustředit. 

Jak vidíš svou budoucnost v EWH? 

Vzhledem k tomu, že mě to pořád 

baví, tak pokud si mě tým nechá, 

v blízké ani střední budoucnosti 

se nechystám skončit. Jako bran-

kář se chci ještě zlepšit. 

POZNEJTE SVĚT EWH  

ROZHOVOR S HRÁČEM POKRAČOVÁNÍ  
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Jana Stárková při vyhlášení 
NEJ brankářky roku 2012 

MISTŘI ČR V EWH 2012MISTŘI ČR V EWH 2012  



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 
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Nadcházející rok se ponese v duchu desetiletého 

výročí od založení našeho sportovního klubu EWSC 

Praha a možnosti týmu Jaguars obhájit potřetí v 

řadě titul Mistra ČR v EWH. Mistrovský titul 

budeme obhajovat v pětikolové soutěži Česká 

EWH liga 2013, která se odehraje v Praze, Jan-

ských Lázních, Zlíně a Plzni. Zkušenosti herního 

charakteru budeme také sbírat na mezinárodních 

turnajích, které bychom chtěli stihnout hned čtyři. 

V zahraničí chceme navštívit turnaj Euro Cup v 

německém Gustrow, který je již pro nás víceméně 

tradiční. Dále připravuje turnaj německý klub 

Torpedo Ladenburg.  A novinkou by pro náš tým 

měl být turnaj v dalekém Nizozemsku, přesněji v 

Eindhovenu. Na všechny turnaje máme již pozvání 

od pořadatelů. Ovšem jako první mezinárodní 

turnaj nás v roce 2013 čeká 3. ročník našeho 

Prague Cupu, konaný ve sportovní hale Radotín 

ve dnech 3. a 4. května. Co se sportovní části 

týká neopomineme samozřejmě ani pravidelné 

tréninky a soustředění. 

Kulturní část našich aktivit zastupoval doteď 

pouze hudební festival Kárafest, jehož čtvrtý roč-

ník proběhne 1. června na Den dětí, pro které je 

plánován bohatý doprovodný program. V rámci 

oslavy desátého výročí ovšem přibude slavnostní 

večer. Jeho přesný průběh je zatím tajemstvím, 

ale nezapomeneme vás včas informovat. 

VÝHLED NA ROK 2013 



 

A co to vlastně je to EWH??? 
 
Potkali se dva florbalisti v metru a mají kus společné cesty ... Jenže co čert nechtěl, florbalista B sedí 
na elektrickém vozíku ...  

A: Na co to máš?  
B: A na co ty?  
A: No, já na florbal ...  
B: Já kupodivu taky ...  
A: Fakt?  
B: Jasně, hraju florbal už pár let.  

A: Myslíš jako takovej ten sport v tělocvičně, lidi běhaj 
s hokejkama za děravým míčkem mezi mantinely a 
snaží se dát gól do branky, co tam klečí brankář na 
kolenou v šílený kombinéze, helmě a rukavicích???  
B: Přesně ten florbal myslím :)) ... No, dobře, tak ne 
úplně přesně ale základ je stejný.  
A: Jak stejný?? Když nic jiného tak ty rozhodně ...  
B: Neběháš? Chtěl si říct?  
A: Sorry ...  
B: V pohodě, to je běžná reakce. Ale máš pravdu, ne-
běhám ale jezdím. Prostě si představ florbal, kde jezdí 
lidi s hokejkama, snaží se dostat k děravýmu míčku a střelit gól. Hm, no jen ty brány jsou teda ka-
pánek nižší a delší a brankář helmu a kombinézu nepotřebuje, pač se nesmí dávat žádný vysoký, 
maximum je 20 cm. A krom toho nemá ani rukavice, jelikož chytá téčkem.  
A: Téčkem??  
B: Jasně, to je další menší odlišnost ... Prostě ti co neudrží hokejku můžou hrát téčkem, což je řek-
něme taková speciální hokejka ... prostě konstrukce z kovu a plastu ve tvaru T, přidělaná k vozík 
před stupačkou...  
A: Hmm, nějak si to neumím moc představit ... a jak to jako ovládaj?  
B: Jenom pohybem vozíku ... 

A: Docela bych chtěl vidět střídání lajn :))  
B: Myslíš jako formace, jo? Tak to tě musím zklamat, 
protože to asi napadlo i jiné a tak nám střídání povolili 
jen v přerušení. Holt žádné přeskakování manťáků se 
nekoná. K tomu dohromady na hřišti a na střídačce mů-
žem mít max. 10 hráčů, takže se střídaj jednotlivci a ne 
lajny. To zas trochu zavání fotbalem ale naštěstí počet 
střídání není omezen.  
A: Škoda, to mohla bejt docela sranda :))  
B: Jo to mi povídej :))  

A: Hele, a kolik vás vlastně je na hřišti? Ty počty jsou nějaký divný, ne?  
B: Nejsou, máme totiž na hřišti jen čtyři hráče a brankáře, takže může mít v podstatě každej jednoho 
náhradníka.  

PŘÍLOHA  



 

A: A co rozhodčí? 
B: Tak ti holt patří ke všem sportům, takže se tam mezi námi taky dva proplétaj. 

A: Takže když rozhodčí, tak to se pískaj i nějaký 
fauly a tak?  
B: No, jasně, že jo ... To víš, jinak by z toho bylo 
v tu ránu spíš elektrizovaný rugby :))  
A: To vám jako pískaj třeba narážení?  
B: Jo to je jedno ze základních pravidel, žádné 
narážení, je to bezkontaktní sport ... ale víš jak, 
co není vidět, nemůže být odpískáno :) Ale 
zakamuflovat holt nejde všechno. Zvlášť když 
to provází třeba slyšitelná rána.  
A: A je tam třeba ještě nějaký větší rozdíl v 
pravidlech?  
 

B: No z těch nejviditelnějších to je to, že do brankoviště může jen brankář. A to brankoviště je o dost větší. 
A krom toho se hraje na dvě půlky po dvaceti minutách.  
A: A co tresty?  
B: Tak ty jsou v podstatě tři ... zelená, žlutá a červená karta. Zelená je takový varování, když je něco menší-
ho, tak se ještě dává ústní napomenutí. Žlutá jsou dvě minuty a červená je vyloučení do konce zápasu. A 
krom toho samozřejmě máme i penaltu, což je třeba právě za hru obránce ve vlastním brankovišti.  

B: Tak doufám, že je ti jasný, že jsem to všechno myslel vážně.  
A: Zní to kapánek neuvěřitelně ale jo, je mi to jasný.  
B: Fajn. No nic budu vystupovat.  
A: Kam vlastně jedeš? Na trénink?  
B: Přesně tak.  
A: Hm, já taky, škoda, že ne z tréninku, šel bych se mrknout.  
B: Zrovna v sobotu hrajem ligu, se přijď mrknout tam.  
A: Fakt? Kdy přesně a kde?  
B: Ve sportovní hale ...  

Příběh nezobrazuje žádné skutečné osoby, pouze je inspirován realitou všedních dnů ...  

 

PRO TY, KTEŘÍ SI TO DOTEĎ NEDOKÁZALI PŘEDSTAVIT  


