
O víkendu 23. a 24. března 

proběhlo v Praze na Třebešíně 

první kolo České EWH ligy 2013 

pod taktovkou New Cavaliers 

Praha. Zúčastnilo se všech pět 

českých týmů. Po dlouhé zimní 

pauze jsme se těšili na střetnutí 

sil. 

První zápas dne byl pro nás 

hned zápas klíčový – tedy zápas 

právě proti New Cavaliers, se 

kterými nejspíš opět budeme 

svádět boj o titul. První půlku 

jsme soupeře úspěšně tlačili k 

jeho bráně a vyhráli 1:0. Jenže v 

druhé polovině zápasu jsme 

nasazené tempo neudrželi a 

nakonec prohráli 3:2. První 

polovina nám ale dává naději, že 

Jaguárů. Konečné skóre bylo 9:3 

pro Jaguars. 

Posledním soupeřem prvního kola 

byli Indians Plzeň. Od loňského 

roku byl vidět na Indiánech 

velký posun. Hráči se individuál-

ně zlepšili a tým se zase více 

sehrál. Hra vypadala dobře, ale 

nakonec jsme vyhráli 8:1. 

Na prvním kole České EWH ligy 

tedy Jaguars skončili na druhém 

místě. Kolo vyhráli New Cavaliers. 

Indians obsadili třetí místo. Jako 

čtvrtí skončili Tigers a páté 

místo obsadili Rejnoci. 

Jaguars jsou připraveni svést o 

třetí titul Mistrů republiky 

bitvu...BBR 

až budeme zase více rozehraní 

po dlouhé zimě, obhajoba titulu 

není utopie.  

Druhý zápas dne jsme sehráli s 

Tigers Janské Lázně. Zápas si 

odchytali naši dva noví brankáři 

– nováček v EWH Artur a Ri-

chard, který do našeho týmu 

přestoupil. A šlo jim to. Brzy 

byla vystřídána i nejsilnější dvoji-

ce týmu – Iva a Standa. Tygrům 

se podařilo dvakrát skórovat, ale 

nakonec jsme vyhráli 8:2. 

V neděli nás čekali Rejnoci Zlín, 

kterým se v první půlce dařilo 

nás držet daleko od své branky. 

Dokonce udrželi remízu 2:2. Ale 

druhá půlka hry již byla v režii 
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Zaujalo tě EWH hned nebo až 

později? 

Electric wheelchair hockey neboli 

EWH mě zaujalo hned v první 

chvílí. Hned od prvního tréninku 

jsem věděl, že je to sport, který 

mě bude bavit.  

Co přesně tě na tom baví? 

EWH se mi libí, protože je to 

kolektivní hra podobná hokeji. 

Jako malý kluk jsem chtěl vždy 

hrát hokej, ale můj handicap mi 

to bohužel neumožňuje a tak 

jsem našel sport, který je jako 

hokej, ale tak trochu jinak...  

Co na to říká tvé okolí, přátelé a 

rodina? 

Rodina je ráda, že jsem si našel 

činnost, která mě baví a naplňuje 

což EWH je. Ze začátku byli jisté 

obavy ze strany rodiny, ale ty 

časem pominuly.  Moji přátele a 

známí mě velice podporují, a když 

mají možnost tak se rádi chodí 

koukat na zápasy. 

Jaké akce tě nejvíce baví? 

Ze všeho nejraději mám meziná-

rodní turnaje, kde můžu vidět 

florbal na vysoké úrovni. Když 

vidíte florbal na takové úrovni 

jako jsou mezinárodní turnaje, 

tak vám to dodá motivaci a 

chuť se dál zlepšovat. 

pokračování str. 3  

Foto z I. kola 2013 
Třebešín, Praha 3 

EWSC Praha 

JAGUÁŘÍ REVUE 
15 . DUBNA 2013 

ČÍSLO 5 

SLOVO REDAKCE 

Rok 2013 začal a s ním nová sezóna 

pro náš tým Jaguárů. Jako první akce 

byla již tradičně Česká EWH liga a 

její první kolo, o kterém si můžete 

přečíst hned na titulní stránce. Ovšem  

akcí roku je pro nás 3. Prague Cup, 

na který v současnosti už opravdu 

přípravy vrcholí. Vždyť změření sil s 

evropskými kluby na domácí půdě 

nás čeká již za měsíc. A další důleži-

tou akcí, na které se můžeme potkat 

je Kárafest 1. června, což je jedinečná 

příležitost setkat se mimo sportovní 

halu. Na anketu nám dnes odpovídala 

trenérka Andrea a hráčem tohoto 

čísle je Denis Goll. Takže neváhejte a 

čtěte a přijďte se podívat na někte-

rou z našich následujících akcí.IF 



Ve dnech 3. a 4. května 2013 se v 

Praze uskuteční již třetí ročník 

mezinárodního turnaje Prague Cup, 

který pořádá náš klub. Po minulém 

úspěšném ročníku se k nám rozhod-

li vrátit všichni jeho účastníci a k 

naší velké radosti se přihlásily další 

týmy. Náš turnaj se tak rozrostl na 

neuvěřitelných dvanáct týmů. 

Ke známým týmům BISO´65 

(Nizozemsko), Dream team (Itálie), 

Rhodie (Belgie), Torpedo Ladenburg 

(Německo) a Trouble Makers 

(Slovinsko) se letos přidaly týmy 

Nording Bulls (Německo), Red Devils 

(Belgie), Rolling Thunder (Švýcarsko) 

a Star Riders (Nizozemsko). Celkový 

počet doplní tři týmy české – 

Indians Plzeň, náš tým Jaguars 

Praha a Rejnoci Zlín. 

Zápasy se odehrají opět ve Sportov-

ní hale Radotín. A program bude 

velmi nabitý. Dvanáct týmů je 

opravdu vysoký počet. V pátek se 

odehrají boje v rámci dvou skupin 

po šesti týmech. V neděli se pak 

bude hrát semifinále a finále. Pro 

finálové boje bude postaveno velké 

hřiště, aby týmy mohly ukázat 

rychlou hru a dlouhé přihrávky. 

Vzhledem k tomu, že několik týmů 

patří k evropské špičce, není nic 

jistého a bude se na co dívat. 

Nabité budou ale také veškeré 

ubytovací kapacity, protože sehnat 

ubytování pro tolik hráčů na vozí-

cích nebylo vůbec snadné. Nakonec 

týmy obsadí kromě pokojů Internátu 

Jedličkova ústavu a škol i pokoje v 

Centru Paraple, Hotelu Slavia a 

ubytovny sportovní haly.  

Slavností závěrečná večeře proběhne 

ve Žlutých Lázních na břehu Vltavy. 

Doufáme, že květnové počasí bude 

přát procházkám po večerní Praze. 

Jaguars dají do přípravy všechno, 

aby se v mezinárodní konkurenci 

prosadili. Přijďte nám fandit!BBR 

PRAGUE CUP PO TŘETÍ 

V dnešní anketě jsme zpovídali naší dlouholetou 

trenérku Andreu, která má dlouholeté zkušenosti s 

EWH. Přeci jen nás trénuje již od roku 2006. O rok 

později získala certifikát trenéra ICEWH - Develop-

ment Event 2007 ve Zlíně. 

Jak jste se dozvěděla o Jaguars? 

Byla jsem u klubu dlouhá léta, ještě když jsme se 

jmenovali Litasport, podle hlavního tehdejšího spon-

zora a do klubu mě tenkrát přivedl bratranec, který 

byl aktivním hráčem. 

Jak se vám líbí náš sport? 

Jsem ze sportu nadšena, někteří lidé ani netuší, jak 

zápas EWH může být zajímavý a poutavý a plný 

opravdových sportovních okamžiků. Tento sport 

dokáže člověka vtáhnout. 

Co vás baví na tom být s námi na akcích? 

Vidět nadšení lidí z jiného pohledu, než z pohledu 

na hendikepované. Sdílet radost z dosažených vý-

sledků, nadšení ze hry a společnosti, kterou hráči 

mají. 

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

proč? 

Snažím se být vždy a všude. A proč? Protože je to 

už součást mého života. Jsem nakažena EWH do 

morku kostí... :) 

ANKETA 

„Jsem 
nakažená 
EWH do 
morku 

kostí ... :)“ 
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Prague Cup v Radotíně 

Bez trenérů by to nešlo ... 
... Andrea Kolátková Kuncová  



Od počátků EWH v Česku to vždy 

všechny hráče táhlo k zápasům, ve 

kterých by si mohli poměřit síly. V 

době, kdy existoval pouze jeden 

český tým (2002), to bylo víceméně 

nemyslitelné. Naštěstí vznik již druhé-

ho družstva (2003) přinesl možnost 

zahrát si první opravdové utkání, i 

když nazvané jako přátelské. A kde a 

kdy se tak stalo? Ve Dvoře Králové 

nad Labem v sobotu 24. dubna 

2004. Sešel se tým z Janských Láz-

ních s týmem z Prahy (dnes Jaguars) 

a sehrály během dne hned tři zápasy. 

Na další krok si tyto dva kluby musely 

počkat dva roky, než vysvitla naděje 

na třetí tým v České republice. Tím se 

stali Rejnoci ze Zlína, kteří v roce 

2006 začali s utvářením svého klubu, 

a v roce 2007 se tak mohlo uspořádat 

první Mistrovství ČR v EWH ve dne 20. 

října v pražské sportovní hale TJ Pan-

krác. 

Od roku 2008 již byla zavedena ligová 

soutěž, kterou znáte z dnešních dnů. 

Každý zúčastněný tým pořádá jedno 

kolo, na kterém se sejdou všechny 

družstva a zahrají si všichni mezi se-

bou. Získané body z jednotlivých kol se 

započítávají do celkových výsledků, 

které určí konečné pořadí týmů a 

Mistra ČR v EWH pro daný rok. Česká 

EWH liga se hraje nezvykle od března 

do listopadu a v současnosti se jí 

účastní pět českých týmů, z nichž 4 

pořádají své kolo doma a pátý tým s 

ČFEWH poslední kolo v Královehradec-

kém kraji v polovině listopadu.IF 

ka, ale také jsme dostali pozvánku 

na turnaj do Nizozemska. Již v 

květnu nás čeká Prague Cup, 

který pořádá náš klub. Kromě již 

zmíněných turnajů nás také čeká 

liga. A v létě jako tradičně zavítá-

me do Nové Role na týdenní 

soustředění. Letošní sezóna bude 

opět velmi našlapaná a plná akce. 

Co považuješ za svůj největší 

úspěch? 

Můj dosavadní největší úspěch pro 

mě je, že jsme dvakrát obhájili 

titul mistrů České EWH ligy. 

Kde už jsi všude s týmem byl, 

jaké jsi tam získal zkušenosti a 

kam se chystáte? 

S týmem jsem za těch pár let, co 

EWH hraji, byl už na mnoha 

místech. Velice často jezdíme do 

Německa a vloni jsme byli také ve 

Švýcarsku. 

Nejvíce zkušeností právě získávám 

na turnajích, kde se snažím  

okoukávat hru od ostatních hráčů, 

jejich techniku, pohyb v poli, 

zkrátka celou hru. 

Letos se chystáme opět do Němec-

Co bys potřeboval ještě zlepšit? 

Ke zlepšení je toho ještě hodně, 

ale můj největší problém je nervo-

zita během jakéhokoliv zápasu, 

takže se snažím s tím bojovat. 

Jak vidíš svou budoucnost v EWH? 

Asi pro každého sportovce je 

největším cílem reprezentovat svou 

zemi a tak to mam i já. Pokud 

by se podařilo opět založit v 

České republice reprezentaci, určitě 

bych neváhal a zkusil bych se tam 

dostat. 

POZNEJTE SVĚT EWH  

ROZHOVOR S HRÁČEM POKRAČOVÁNÍ  
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Denis Goll na mezinárodním 
turnaji v Zurichu 

„Nejvíce 
zkušeností 

právě 
získávám na 
turnajích ...“ 

SOUTĚŽ O LÍSTKY NA IV. KÁRAFEST  

IV. Kárafest se blíží mílovými kroky a 

letos se bude opravdu na co těšit. 

Hlavní bude opět hudební program 

čítající až 8 kapel. Samozřejmostí je 

také občerstvení s točeným pivkem. 

A pokud máte děti vezměte je sebou, 

připravujeme pro ně totiž bohatý 

program a nebudou chybět různé 

soutěže, ukázky, tvořivé dílny a 

sportovní vyžití. Tudíž sobota 1. 

června 2013 vám skýtá jedinečnou 

možnost prožít pohodový den ať již 

s přáteli, rodinou nebo obojími. 

Jak můžete lístek na IV. Kárafest 

vyhrát? Pošlete mejl s odpověďmi na 

níže uvedené otázky, buďte mezi 

prvními deseti správně odpovídajícími 

a přiveďte si sebou na akci jednoho 

platícího člověka a svůj lístek zdarma 

budete mít připraven u vstupu. 

1) Kde se odehrál první ročník Kára-

festu a v jakém měsíci a roce?  

2) Jaké jsou křestní jména dvou 

našich letošních nováčků? 

E-mail: info@ewsport.org   



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 H A  

IČ: 26642476 

GE Money Bank 181511669/0600 
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Benefiční hudební festival, po zkušenostech 

z minulých ročníků, bude určen i dětem. Program 

v rámci Dne dětí je plánován jako zábavně nauč-

ný. Připraveny budou pro malé návštěvníky stano-

viště s různorodou tématikou, kde se skloubí 

možnost poznat něco nového a užitečného, např. 

účast je přislíbena od hasičů, firmy .A.S.A. 

s úklidovými stroji, dále se zaměříme na sport, 

kde se představí neobvyklí jednokolkaři a lidé na 

skákacích botách, nebo firma vyrábějící sportovní 

náčiní a vybavení hřišť připraví již tradičnější 

sportovní vyžití. Chybět nebude ani tématika 

florbalu, která je stěžejní pro náš sportovní klub. 

Děti tak budou mít možnost vidět, že i zdravotně 

postižení mohou sportovat, a sami si to budou 

moci vyzkoušet. Chybět ovšem nebudou ani tradič-

ní soutěže.  

Program je plánován od 12 hodin, kdy začne Den 

dětí, který bude končit kolem 18 hod. Po 12 

hodině začne i samotný hudební festival, který 

však potrvá do 22 hodiny. 

Areál vybraný k pořádání akce je dostatečně 

velký, a tak nebude problém skloubit Den dětí a 

hudební festival. Samozřejmostí je možnost občer-

stvení a sociálního zázemí. Kde vše najdete a 

budete moci strávit velmi příjemnou sobotu 

1. června 2013? Jedná se o areál bývalého Cara-

van campu na ulici Plzeňská 279, Praha 5 hned 

u zastávky tramvaje Hotel Golf. 

Veškeré novinky a upřesnění programu budete 

moci najít na www.karafest.cz a na Facebookové 

stránce Kárafest. 

I V . KÁRAFEST 



 

PŘÍLOHA  

TIME SCHEDULE 
 

3. PRAGUE CUP 

GROUP A GROUP B 
1) BISO`65 1) STAR RIDERS 

2) RHODIE BELGIUM 2) NORDING BULLS 

3) INDIANS PLZEŇ 3) RED DEVILS 

4) DREAM TEAM 4) ROLLING THUNDER 

5) TORPEDO LADENBURG 5) TROUBLE MAKERS 

6) JAGUARS PRAHA 6) REJNOCI ZLÍN 

 

PRELIMINARY ROUND (FR IDAY , 3 . 5 . 2013)  
Field A Field B 

Time  Time   

10:05-10:40 BISO`65 RHODIE 10:05-10:40 STAR RIDERS NORDING BULLS 

10:45-11:20 DREAM TEAM INDIANS 10:45-11:20 ROLLING THUNDER RED DEVILS 

11:25-12:00 JAGUARS TORPEDO 11:25-12:00 TROUBLE MAKERS REJNOCI 

12:05-12:40 INDIANS RHODIE 12:05-12:40 RED DEVILS NORDING BULLS 

12:45-13:20 TORPEDO DREAM TEAM 12:45-13:20 TROUBLE MAKERS ROLLING THUNDER 

13:25-14:00 BISO`65 TORPEDO 13:25-14:00 STAR RIDERS TROUBLE MAKERS 

14:05-14:40 JAGUARS RHODIE 14:05-14:40 NORDING BULLS REJNOCI 

14:45-15:20 BISO`65 INDIANS 14:45-15:20 STAR RIDERS RED DEVILS 

15:25-16:00 JAGUARS DREAM TEAM 15:25-16:00 REJNOCI ROLLING THUNDER 

16:05-16:40 TORPEDO RHODIE 16:05-16:40 TROUBLE MAKERS NORDING BULLS 

16:45-17:20 JAGUARS INDIANS 16:45-17:20 REJNOCI RED DEVILS 

17:25-18:00 BISO`65 DREAM TEAM 17:25-18:00 STAR RIDERS ROLLING THUNDER 

 

PRELIMINARY ROUND AND PLAY-OFF (SATURDAY, 4 . 5 . 2013)  
Field A Field B 

Time  Time   

09:25-10:00 TORPEDO INDIANS 09:25-10:00 TROUBLE MAKERS RED DEVILS 

10:05-10:40 JAGUARS BISO`65; 10:05-10:40 STAR RIDERS REJNOCI 

10:45-11:20 DREAM TEAM RHODIE 10:45-11:20 ROLLING THUNDER NORDING BULLS 

11:45-12:30 6A 6B 11:45-12:30 5A 5B 

12:35-13:20 1A 2B 12:35-13:20 1B 2A 

13:25-14:10 4A 4B 13:25-14:10 3A 3B 

14:45-15:30 LOST 1x2 LOST 1x2 Preliminary round - 2 x 10 min WIN - 2 points 

15:40-16:25 WIN 1x2 WIN 1x2 Play-off - 2 x 15 min DRAW - 1 point 

 Lost - 0 points 




