
První říjnovou sobotu se konalo 

třetí kolo České EWH ligy tento-

kráte v Plzni. Z ligy se odhlásil 

a následně zanikl tým Tigers 

Janské Lázně, takže ligové zápasy 

se opět vejdou do jednoho dne. 

Organizátor, plzeňský tým Indi-

ans, kolo pojmenoval jako Memo-

riál Petra Sulanského, který byl 

dlouholetý hráč EWH. Poslední 

rok strávil právě v týmu Indians. 

Letos na jaře bohužel zemřel. 

Během zahájení se slavnostně 

vyřadil jeho dres. 

Kola se tedy zúčastnil domácí 

tým Indians, Jaguars Praha, New 

Cavaliers Praha a Rejnoci ze 

Zlína. Rejnoci přijeli v oslabeném 

skončil v základním čase 4:4 a 

ani prodloužení nerozhodlo. Roz-

hodly tedy samostatné nájezdy a 

v nich byli úspěšnější Cavaliers. 

Vyhráli 5:4. Získali jsme tak 

alespoň jeden bod. Zápas byl 

vypjatý a napínavý. Bylo to v 

podstarě finále celého kola. Škoda 

jen, že jej pořadatel zařadil na 

začátek dne, protože jsme byli 

tak vyčerpaní, že se nám už do 

dalších zápasů nechtělo. 

S Rejnoky jsme vyhráli 16:1 a s 

Indians 8:2. Stále ještě můžeme 

obhájit titul, ale musíme zabrat a 

poslední kolo v Janských Lázních 

vyhrát. Držte nám palce. BBR 

složení, a tak jim celé kolo 

vypomáhali naši dva brankáři 

Richard a Artur. Náš tým byl 

zase oslaben nemocí několika 

hráčů a také technickými problé-

my. 

Hned první zápas dne byl pro 

nás klíčový. Nastoupili jsme proti 

Cavaliers, se kterými jsme byli 

vyrovnaní v tabulce – výhra a 

prohra na obou stranách. Treti 

kolo mělo jeden tým opět přiblí-

žit k titulu. Doufali jsme, že to 

budeme my. A průběh utkání byl 

zpočátku na naší straně – první 

půlku jsme vyhráli 1:0 a v druhé 

už vedli 3:1, když se soupeři 

povedlo nás přibrzdit. Zápas 

JAGUARS NA TŘETÍM KO LE 

ROZHOVOR S HRÁČEM JAGUARS V . ŠMILAUEREM #4 

Zaujalo tě EWH hned nebo až 

později? 

Hned, ale po prvním navštíveném 

tréninku jsem hrát nezačal. 

Neměl jsem zrovna příliš času. 

Trvalo mi tedy půl roku, než 

jsem se „rozhoupal“ a začal 

trénovat. 

Co přesně tě na tom baví? 

Tým, akce, rychlost, bourání při 

zápase, zbourání se po zápase ... 

zkrátka vše. :-) 

Co na to říká tvé okolí, přátelé a 

rodina? 

Názory se různí. Táta říká, že se 

na to nemůže koukat, jelikož 

čeká, kdy mi odpadne jaká část 

těla. Švagrovi se to líbí a jen 

podotýká, že by bylo zábavnější, 

kdybychom byli na dálkové ovlá-

dání a moje bývalá i současná 

přítelkyně hraje se mnou v 

týmu. Což, jak nad tím přemýš-

lím, je přinejmenším zvláštní, 

nemyslíte? :-) 
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SLOVO REDAKCE 

Podzim roku 2003 byla doba, kdy 

vzniklo občanské sdružení a tím 

sportovní klub EWSC Praha, jehož 

týmu je věnován tento bulletin. Je to 

tedy již deset let, co v Praze vzniknul 

první klub, věnující se EWH. A za tu 

dobu toho klub stihnul již opravdu 

hodně ... Fotografie jako důkaz čin-

nosti klubu s tématikou „první“ si 

můžete prohlédnout v příloze. 

I přes desetileté výročí klubu je 

sedmé číslo věnováno především 

akcím nedávným a je jimi doslova 

napěchováno.  Nechybí samozřejmě 

rozhovor s hráčem, ani anketa s 

asistentem a předposlední díl seriálu 

o EWH. Přejeme příjemné počtení. IF 



Ve dnech 19. – 22. července 2013 

se náš tým Jaguárů účastnil tradič-

ního Euro-cupu v německém 

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 premié-

ra na mezinárodní scéně. Turnaj byl 

zajímavý i herním systémem každý 

s každým, který sliboval mnoho her 

s mnoha soupeři. V roce 2011 jsme 

skončili osmí z devíti. Turnaj v 

Güstrow se ročník od ročníku lepší. 

Ubytování bylo perfektní, hala je 

skvělá vždy. I jídlo je dobré. 

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 euforické vlně. Favorité 

Iron Cats nás porazili 4:0 (prohra 

0:5 v r. 2011). Rocky Rolling Whe-

els 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 pro-

hráli 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. 

Večer jsme se opět vypravili na 

výlet k majáku na Warnemünde. 

Tento turnaj byl úspěch a my se 

těšíme na další ročník. BBR 

GUSTROW 

Jak jste se dozvěděl o Jaguars? 

Jsem dnes již bývalým vychovatelem někte-

rých hráčů, takže z práce. 

Jak se vám líbí náš sport? 

Velmi mě překvapil. Baví mě, jak Jaguáři 

dokáží měnit taktiku podle slabin soupeře. 

Je to akční, vizuálně velmi atraktivní sport. 

Velmi oceňuji přínos sportu na utváření 

charakteru. Člověk se naučí, že když něče-

ho chce dosáhnout, musí makat. A pak 

když se sejde parta, to mám na týmových 

sportech nejraději. 

Co vás baví na tom být s námi na akcích? 

Hráči, trenérka, realizační tým, florbal, v 

Eindhovenu to bylo i stravování. Jo a mám 

rád výlety. 

Na jaké akci jste s námi byl, co se vám 

líbilo a proč? 

Byl jsem v Güstrow a v Eindhovenu. Hold, 

mě baví život kolem sportovního týmu. 

ANKETA 

„Baví mě, jak 
Jaguáři dokáží 
měnit taktiku 
podle slabin 

soupeře.“ 
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Foto z mezinárodního turnaje 
8. Euro-Cup 

Bez asistentů by to nešlo ... 
... Matěj Hruška 

EINDHOVEN 

Ve dnech 15. – 19. srpna se náš 

tým zúčastnil turnaje v nizozemském 

Eindhovenu, který pořádal tým GP 

Bulls Eindhoven. Turnaj byl velkolepý 

co do počtu zúčastněných týmů, 

kterých bylo hned čtrnáct a přijely z 

celé Evropy. Konkurence byla obrov-

ská. Kvůli velkému počtu se hrálo tři 

dny a zprvu i na třech hřištích. 

Cesta byla dlouhá, ale čekalo nás 

ubytování v luxusním hotelu se 

snídaněmi i večeřemi, které byly také 

výborné. Hala s gumovým povrchem, 

malými hřišťmi a úpravy pravidel už 

nás tolik nepotěšily. Pořadatel chtěl 

totiž využít jednu velkou časomíru pro 

všechna tři hřiště a tak se zakázaly 

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 a 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 neprodlužo-

valo a hned přišly trestné nájezdy. 

Kvůli zranění Míši a podivným pravi-

dlům pořadatelů musela jet poslední 

penaltu Iva s T-stick proti nejlepšímu 

slovinskému střelci na straně druhé. 

Prohráli jsme tak 5:4 a obsadili celko-

vé desáté místo. Turnaj vyhráli GP 

Bulls E1. 

Děkujeme Dobrému skutku o.s. za 

finanční podporu. BBR 



Náš seriál o EWH se blíží ke konci, 

přesněji nás čekají dva poslední díly. 

Tento předposlední je věnován tomu, 

bez čeho žádný tým nemůže existo-

vat, natož se vyvíjet. 

Začátkem všeho je totiž trénink! 

Proč? Vždyť kde jinde by si noví 

hráči vyzkoušeli hru a své dovednos-

ti? Kde by je ti zkušenější postupně 

vylepšovali? Nebo kde a jak vysvětlit 

taktiku a teoretickou část hry? Proto 

má náš tým Jaguars možnost tréno-

vat pravidelně 2x týdně po celý 

školní rok. Mimo něj v letních měsících 

je trénink zaručen díky týdennímu 

soustředění, kde se trénuje dvoufázově 

(viz. následující článek). A během 

celého roku nechybí ani jednodenní 

soustředění nebo tréninky teoretické. 

Každý náš trénink vede zkušená trenér-

ka Andrea, která má nejen mnoho let 

zkušeností, ale také certifikát od mezi-

národní organizace ICEWH. K dispozici 

je týmu i  asistent trenérky Jakub se 

svými zkušenostmi z hokeje. 

A co se na takovém tréninku EWH 

děje? Na začátku se hráči musí tzv. 

rozehřát, což u nás znamená rozjezdit 

se s balónkem, zkusit pár střel, obstře-

lování přes mantinel apod. Poté násle-

dují jednotlivá cvičení, dle právě pro-

cvičované taktiky, která se ke konci 

tréninku spojí a potrénují se jako 

celek. Středeční trénink je více zaměřen 

na základní herní dovednosti a páteční 

více na taktiku. 

Příště ve finále našeho seriálu se dozví-

te o klasifikaci a bodovém systému. IF 

Co považuješ za svůj největší 

úspěch? Co bys potřeboval ještě 

zlepšit? 

Můj největší osobní úspěch je 

skutečnost, že jsem i přes svůj 

„osobitý“ styl hry ještě nedostal 

kartu. Asi bych měl raději zlepšit 

čistotu své hry. 

Jak vidíš svou budoucnost v EWH? 

Legendárně. :-) 

Jaké akce tě s týmem nejvíce 

baví? 

Sportovní, že by? 

Kde už jsi všude s týmem byl, 

jaké jsi tam získal zkušenosti a 

kam se chystáte? 

Jánky, Plzeň, Holandsko, Německo, 

Švýcarsko... Bylo toho hafo a hafo 

toho snad i bude. 

 

POZNEJTE SVĚT EWH - TRÉNINKY 
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Vladimír Šmilauer - 
II. kolo 2013, Zlín 

„... že jsem i 
přes svůj 

osobitý styl 
hry ještě 
nedostal 
kartu ...“ 

SOUSTŘEDĚNÍ 

Léto znamená prázdniny a pauzu v ligo-

vém zápolení, ale rozhodně to nezname-

ná, že by Jaguáři zaháleli. Kromě tradiční 

účasti na několika zahraničních turnajích 

léto přináší i soustředění. Letos tomu 

nebylo jinak a tak jsme ve dnech 25. 7. 

až 2. 8. opět obsadili Novou Roli u Kar-

lových Varů. Toto ideální místo jsme si 

vybrali již po čtvrté. Prázdniny tak pro 

nás, co do aktivity, představují vrchol 

sezóny. 

Ubytování je v bezbariérových dvouchat-

kách, se dvěma pokoji, koupelničkou a 

kuchyňkou. Letos jsme dvoupokojových 

chatek obsadili hned šest. Zúčastnilo se 

osm hráčů a opět jsme přivezli nováčka 

– Artura. Naše trenérka Andrea přivezla 

obě své dvě malé děti a starší dceru 

Míšu, aby se nám mohla věnovat. 

Největší výhodou tohoto místa je velká, 

bezbariérově přístupná hala, která je od 

kempu pouze přes parkoviště. Navíc halu 

máme jen pro sebe, a tak si tam může-

me nechat postavené mantinely po celý 

týden. Absolvovali jsme týden dvoufázo-

vých tréninků, kdy jsme trénovali nové 

věci a taktiky, ale i posilovali to, co již 

umíme. Díky úmornému vedru jsme byli 

rádi za chladivý křišťálový rybník v kem-

pu. 

Letos v rámci soustředění proběhl i víken-

dový trénink reprezentace. 

Těšíme se na příští ročník. BBR 



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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Jak jsme již psali, tým Jaguars byl ustano-

ven českou reprezentací pro letošní rok 

díky výhře titulu Mistrů republiky v roce 

2012. A tak jsme se ve dnech 27. - 30. 

září zúčastnili turnaje reprezentací ve 

švýcarském Nottwilu. K týmu Jaguars jsme 

přibrali dva hostující hráče z Indians. 

Celkem nás bylo osm hráčů. 

Turnaje se nakonec zúčastnily jen tři náro-

dy, protože dánská reprezentace se na 

poslední chvíli odhlásila, ale týmy zůstaly 

čtyři, díky rychlé reakci organizátorů a 

sestavení týmu B švýcarské reprezentace. 

Počet zápasů tak zůstal stejný – tři podle 

systému každý s každým a jeden navíc o 

konečné umístění. Hrálo se 2 x 20 minut 

čistého času. 

V rámci turnaje proběhla oficiální klasifika-

ce hráčů, i když se turnaj podle ní nako-

nec 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 ulomenému 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 

hraní. 

Proti Slovincům už zase mohl nastoupit 

Standa díky zapůjčenému kolečku 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 zapůčenému 

vozíku. Vyhráli jsme 12:8 a obsadili tak 

třetí místo. Turnaj vyhráli Švýcaři A. BBR 

JAGUÁŘI JAKO ČESKÝ NÁRODNÍ TÝM VE ŠVÝCARSKU 



PŘÍLOHA  

DESETILETÉ VÝROČÍ KLUBU VE FOTOGRAFI ÍCH  

První trénink - listopad 2003 První zápas - duben 2004 

První ME - červen 2005 První mezinárodní turnaj - srpen 2006 

1. MČR - říjen 2007 
I. Kárafest -  2008 

1. Prague Cup -  2009 Poprvé v Nové Roli -  2010 

Poprvé Mistři ČR -  2011 První obhájení titulu Mistra ČR -  2012 


