
Jako každý rok i letos se klub 

EWSC Praha rozhodl uspořádat již 

tradiční benefiční festival Kárafest, 

který podporuje tým Jaguars. Náš 

sport je velmi finančně nákladný a 

prostředky se shánějí stále obtížně-

ji. Kárafest je založen na myšlence, 

že když něco chceme, měli bychom 

dát něco zpět – v tomto případě 

je to zábava a dobrá rocková 

muzika, za kterou vybereme vstup-

né.  

Tentokrát jsme ale museli dát 

přednost interiéru před exteriérem 

– pořádat festival venku a to 22. 

listopadu by asi nebylo zrovna 

obvyklé. Pátý ročník se tak ode-

hrál v prostorech Restaurace MAXI-

MUM v Třeboradicích v Praze, 

zazpívala. A velký dík samozřejmě 

patří i všem návštěvníkům festivalu, 

kteří nás přišli podpořit zakoupe-

ním vstupenky a třeba klubového 

trička nebo šály, vytvořili skvělou 

atmosféru, tančili a doufáme, že se 

skvěle bavili.  

Máme radost, že nás letos přišlo 

podpořit dost lidí. Všechny peníze 

vybrané na vstupném byly věnovány 

našemu klubu a budou použity na 

některou z klubových aktivit – ať 

už pronájem tělocvičny na tréninky, 

asistence, provoz klubového auta 

nebo částečné pokrytí startovného 

na mezinárodním turnaji. 

Děkujeme a těšíme se na další 

ročník! BBR 

která nám odpustila nájem za sál. 

Za což jí děkujeme. Za úspěch a 

přínos akce samozřejmě vděčíme i 

všem kapelám, které si ani letos 

nenárokovaly žádný honorář a 

přišly Jaguárům zahrát zadarmo. 

Děkujeme kapelám Apnoe, Hrabě 

Hubert, Index, Generační Problém 

a Doktor Triceratops. Byli jste 

skvělí a doufáme, že se potkáme 

na dalších ročnících.  Své služby 

nám zadarmo poskytl i zvukař 

Boris Zindulka. A je jasné, že bez 

zvuku by se žádný festival neko-

nal. Děkujeme tedy i jemu. 

A v neposlední řadě děkujeme 

naší trenérce Andy, která celou 

akci zorganizovala a ještě nám, 

coby zpěvačka skupiny Apnoe, 
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Zaujalo tě EWH hned nebo až 

později? 

Tento sport mě zaujal okamžitě. 

Byla jsem pozvaná na poslední 

kolo ligy 2010 a hned si mě EWH 

získalo. Později jsem v něm našla 

jeden ze smyslů mého života. 

Co přesně tě na tom baví? 

Baví mě to celkově. Hlavně ta 

týmovost. Je to týmová hra a já 

se tak dostanu do kontaktu s 

mnoha zajímavými lidmi – ať už 

v řadách hráčů nebo lidí kolem 

nás. A navíc je hra nabitá adrena-

linem a to mě baví. 

Co na to říká tvé okolí (přátelé, 

známí a rodina)? 

Okolí mě už nějakou dobu zná a 

tak je to ani nepřekvapilo. Říkají, 

že jsem nezmar. Moje děti mi fandí 

a pro mého syna Jirku to navíc 

znamenalo výzvu uplatnit se ve 

svém sportu - boxlacrosu - jako 

brankář... takže jako maminka  :) 
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SLOVO REDAKCE 

Konec roku 2014 je tu a s ním i 

třetí rok vydávání souhrného zpravo-

daje o dění kolem týmu Jaguars. A 

jak to tak bývá, konec jakéhokoli 

období s sebou nese bilancování. 

Tudíž v příloze se můžete dočíst o 

tom, jak se týmu vedlo po dobu 

celého právě uplynulého roku. 

V listopadu jsme pro vás připravili již 

pátý ročník festivalu Kárafest. Pokud 

jste neměli čas, můžete si přečíst o 

co vše jste přišli. A nechybí ani 

rozhovor, anketa nebo seriál o klubu. 

Přeji příjemné čtení a pohodové 

svátky. IF 



Turnaj Prague Cup, který pořádáme, se 

opět přiblížil. Příští, již čtvrtý, ročník se 

odehraje 1. a 2. května 2015. O probí-

hajících přípravách jsme vás informovali 

už v minulém vydání bulletinu, ale teď 

už víme zase více. Čas, který měly oslo-

vené týmy na to, aby projevily zájem 

zúčastnit se, uplynul. To znamená, že už 

víme, kdo bude hrát o pohár pro vítěze 

Prague Cupu 2015. Tentokrát to bude 6 

nebo 7 týmů – z toho čtyři týmy přije-

dou ze zahraničí, což je, i kvůli konku-

renci nového belgického turnaje ve velmi 

podobném termínu, vcelku úspěch. 

A kdo tedy přijede? Máme radost, že už 

počtvrté přijede tým Torpedo Ladenburg 

z Německa. Tento úspěšný tým zatím 

nevynechal jediný ročník turnaje a druhý 

ročník dokonce vyhrál. Na prvním i 

třetím obsadil třetí místo, takže si vždy 

z Prague Cupu odvezl nějaký pohár. Po 

dvou sezónách se k nám také vrací tým 

z Nizozemska – De Pont Rotterdam. 

Tento tým se zúčastnil hned prvního 

ročníku Prague Cupu v roce 2009, kdy 

ve finále podlehl týmu Star Riders, tak-

též z Nizozemska. Tento návrat nás těší. 

Ale těší nás samozřejmě i zájem nových 

týmů, které přijedou na Prague Cup 

poprvé. Jedním z těchto týmů je další 

tým z Nizozemska – GP Bulls Eindhoven. 

Tento tým sice na Prague Cupu nikdy 

nebyl, ale my ho známe velmi dobře, 

neboť jsme se s ním setkali na několika 

mezinárodních turnajích. Mimo jiné jsme 

se zúčastnili turnaje, který pořádal právě 

tento tým v Eindhovenu v roce 2013. 

Druhý nováček je tým z Itálie – Tigers 

Bolzano. S tímto týmem jsme ještě nikdy 

nehráli, i když s několika jeho hráči jsme 

se už setkali, když hráli v dresu týmu All 

Black, který se také zúčastnil turnaje v 

Eindhovenu. Jsme velmi zvědaví. 

Zahraniční týmy kromě týmu Jaguars 

Praha doplní další český tým – New 

Cavaliers Praha – náš hlavní soupeř na 

domácí scéně. Pro New Cavaliers to bude 

sice oficiálně druhá účast (na druhém 

ročníku v roce 2011 obsadil 4. místo) na 

našem turnaji, ale neoficiálně byl alespoň 

někdo z jejich týmu na všech ročnících – 

v roce 2009, tedy v době konání prvního 

ročníku, tým New Cavaliers ještě neexis-

toval a několik jeho budoucích hráčů 

hrálo v našem týmu, tehdy ještě EWSC 

LITA SPORT. A v roce 2013 se tým New 

Cavaliers sice nezúčastnil, ale několik 

jeho hráčů doplnilo tým Indians. Naše 

vzájemné zápasy jsou vždy napínavé a 

vypjaté od začátku až do konce a věří-

me, že na Prague Cupu tomu nebude 

jinak. 

Sedmým týmem na turnaji by se mohl 

stát třetí český tým SK Indians Plzeň, 

který má svou premiéru na našem turnaji 

již také za sebou. Velmi doufáme, že 

svou účast potvrdí během ledna. 

Vzhledem k nižšímu počtu týmů na čtvr-

tém ročníku bude možné odehrát všechny 

zápasy v jedné základní skupině systé-

mem každý s každým, což je mezi hráči 

velmi oblíbený herní systém – příležitost 

zahrát si se všemi týmy je vítaná, proto-

že těch příležitostí není zase tolik. Počet 

mezinárodních turnajů není zas tak velký 

a účast na nich je také omezena, mimo 

jiné finančními možnostmi. O to víc je 

pro nás důležitá možnost zahrát si na 

domácím mezinárodním turnaji. 

Doufáme, že 4. Prague Cupu bude úspěš-

ný a jako pořadatelé pro to uděláme vše, 

co bude v našich možnostech. BBR 

4. PRAGUE CUP SE BLÍ Ž Í 

Jaké byly tvoje začátky v EWH? 

Zkráceně krušné ale zároveň také skvělé. 

Bylo to pro mě především velké objevování 

nového „sportovního“ světa. A v podstatě 

jsem vlastně zažila začátky dva. První když 

jsem začínala hrát a druhý, když jsem zača-

la vést klub. 

Co pro tebe znamená trénink? 

Pravidelná podvečerní páteční akce již více 

než devět let :) 

Jaký je to pocit vyjet na mezinárodní turnaj 

do zahraničí? 

Jet na první turnaj bylo docela dobrodruž-

ství, i když už jsem za sebou měla výjezd 

na ME, tak turnaj byl zas něco jiného. 

Každopádně to byl jediný výjezd na turnaj, 

který jsem nemusela organizovat, takže to 

mělo naprosto jiné kouzlo než všechny ty 

následující. Ale zas ty další jsem si mohla 

čím dál tím více zařídit podle sebe :) 

Jaký je tvůj nejlepší zážitek s týmem? 

I když jsem toho zažila už hodně, tak nikdy 

nezapomenu na první výhru titulu Mistra ČR 

a ani na jeho obhájení hned po roce. Ale 

pocit po šňůře výher z mezinárodního turna-

je Prague Powerchair Hockey Open 2014, 

které znamenaly vítězství turnaje, ve mně 

zůstane asi ještě o dost déle :) 

ANKETA - HRÁČI 

„… pocit po šňůře 
výher z mezinárodního 

turnaje ...“ 
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Dnes zpovídáme hráčku s číslem 11 
Ivu Zemkovou 



Rok 2006 znamenal pro klub mnoho 

prvenství. Nemyslím tím první místa, 

ale událostí, které se v klubu udály 

poprvé. Nejdříve se povedlo uspořádat 

první benefiční akci, kam si přišly 

firmy zahrát florbal a podpořit naše 

sportovce. Díky jejich startovnému, se 

tým poprvé vydal na mezinárodní 

klubový turnaj do zahraničí. Tím histo-

ricky prvním turnajem byl 17. Munich 

Cup, kde se nám povedlo skvělé umís-

tění v polovině startovního pole. 

Turnaji předcházelo první letní soustředě-

ní, i když ještě ne v naší současné, již 

tradiční lokalitě, ale v bezbariérovém 

areálu ŠvP ve Střelských Hošticích. Hlav-

ním programem týdenního soustředění 

bylo ranní probírání taktiky u videa a 

následný dopolední trénink vybraných 

situací. 

Důležitou akcí a to především v rámci 

rozvoje EWH v Česku byl Promovíkend v 

květnu ve Zlíně. Jednalo se o ukázku hry 

pro zájemce nejen ze Zlína, ale i Otroko-

vic a Vsetína. Samotné představení hry a 

podání nejdůležitějších informací v podo-

bě sdělení stručné historie a vysvětlení 

základních pravidel hry proběhlo v měst-

ské hale Zelené ve Zlíně. Tento krok 

znamenal příslib vzniku nového třetího 

týmu v ČR, což znamenalo možnost založit 

ligovou soutěž. 

A jak to dopadlo s rozvojem EWH v ČR a 

zda následoval další mezinárodní turnaj, 

se dozvíte opět v příštím díle o roce 

2007. IF 

pozornost. 

Jak vidíš svou budoucnost v EWH? 

Pokud zdraví dovolí, tak bych si ráda 

zahrála na dalších turnajích. Také 

bych ráda zase jela na společné letní 

soustředění. A ještě zažívala tu radost 

ze hry a bojovnost celého týmu. 

Kde už jsi všude s týmem byla, jaké 

jsi tam získala zkušenosti, a kam se 

chystáte? 

V týmu Jaguars Praha jsem poměrně 

krátkou dobu, ale i tak jsem s tý-

Jaké akce tě s týmem nejvíce baví? 

Baví mě úplně všechny akce, kterých 

se s týmem zúčastním. Hlavně turnaje, 

soustředění, nebo oslavy – například 

oslava výhry na mezinárodním turnaji 

letos v srpnu v Praze. 

Co považuješ za svůj největší úspěch? 

Za svůj největší úspěch považuji získá-

ní titulu pro nejlepšího brankáře za 

rok 2013. 

Co bys potřebovala ještě zlepšit?  

A určitě bych potřebovala zlepšit svojí 

mem byla na týdenním soustředění, 

sehrála pár přátelských zápasů a 

zahrála si na dvou mezinárodních 

turnajích v Praze. Ale hlavně, a za 

to patří celému týmu velký dík, 

dostala jsem možnost zahrát si na 

mezinárodním turnaji v Zurichu. Bylo 

to poprvé za mé čtyřleté působení v 

EWH, co jsem se dostala v rámci 

EWH mimo republiku. S týmem, ve 

kterém jsem byla předtím, jsem toto 

nezažila.  

ROK PO ROCE - ZALOŽENÍ KLUBU - ROK 2006 

ROZHOVOR S HRÁČKOU - POKRAČOVÁNÍ 
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Petra Černá 
na MINI Prague Cupu 

„Ale hlavně, a za to 
patří celému týmu 
velký dík, dostala 

jsem možnost 
zahrát si na 

mezinárodním 
turnaji v Zurichu.“ 



Sportovní klub EWSC Praha vznikl v roce 2003. Jeho posláním je přede-

vším umožnit i těžce handicapovaným lidem aktivně se zapojit do spor-

tovního dění. Klub se zabývá sportem zvaným Electric Wheelchair 

Hockey (dále také EWH) neboli florbalem na elektrických vozících. Je to 

sport, obsahující vše, co by kolektivní hra obsahovat měla. Totiž náboj, 

zápal, rychlost, krásné akce a góly. Z vlastní zkušenosti EWH hodnotíme 

jako sport, který má opravdu speciálně upravená pravidla a vybavení, 

takže se mu mohou věnovat i lidé, kteří mají postižené jak nohy, tak i 

ruce. V České republice se tomuto sportu věnují především lidé s ner-

vosvalovým onemocněním, lidé malého vzrůstu, lidé ochrnutí po poraně-

ní míchy a také lidé po dětské mozkové obrně. 

TRÉNINKY 

e školním roce každý pátek od 

18:30 do 20:00 hod v FZŠ Brdič-

kova, Brdičkova 1878, Praha 13. 

LIGA 

Česká ligová soutěž existuje od 

roku 2008. Jaguars se stali Mistry 

ČR v EWH v letech 2011 a 2012. 

MEZINÁRODNÍ TURNAJE 

Pravidelně se účastníme zahranič-

ních klubových turnajů v Němec-

ku, Švýcarsku a Nizozemsku. 

Srovnání se zahraničními týmy je 

možné i na našem klubovém 

turnaji Prague Cup, který pořádá-

me každé dva roky. 

REPREZENTACE 

V české reprezentaci, která se 

zúčastnila již dvou Mistrovství 

Evropy (Itálie 2005, Belgie 2008), 

měl náš klub zastoupení vždy čtyř 

hráčů. A pro Turnaj 4 národů v 

roce 2013 byl za reprezentaci 

ustanoven náš tým Jaguars s 

možností přizvat hráče i z jiných 

českých klubů. 

Jaroslava Foglara 6 

155 00 Praha 13 

Telefon: 608 135 272 

E-mail: info@jaguars.cz 

Web: www.jaguars.cz 

E W S C  P R A H A  

IČ: 26642476 

Fio banka 2100639660/2010 
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KÁRAFEST 

Kárafest je hudební festival na podporu naše klubu EWSC Praha a 

především jeho týmu Jaguars, který se věnuje florbalu na elektrických 

vozících. Za zisk z vybraného vstupného a prodaných klubových předmě-

tů jsou hrazeny náklady na účast klubu Jaguars na mezinárodních tur-

najích nebo v České EWH lize. Více na http://karafest.cz 

JEDNOKOLKY 

V roce 2013 se k nám přidal tým jednokolkařů, kteří se rozhodli věno-

vat hokeji na jednokolkách. Již dříve se několik z nich účastnilo s námi 

letního soustředění nebo se představili na našich akcích. Pro náš klub 

EWSC Praha to znamená nejen rozšíření činnosti a členské základny, ale 

také možnost dalšího rozvoje. Více na http://unicycle-hockey.cz 



PŘÍLOHA  

Jak už jsme zmínili, tým Jaguars se po dlouhé úvaze rozhodl po šesti letech nena-

stoupit do České EWH ligy. Situace v lize pro nás byla příliš vyhrocená, nepříjemná 

a neumožňovala nám sportovat tak, jak bychom si to představovali a jak je to podle 

nás normální. Rozhodnutí nenastoupit do ligy část nově příchozích a mladších členů 

nepřijala a tak z našeho klubu odešli, aby si vytvořili nový tým, s nímž by do ligy 

nastoupili. Počet našich hráčů se tak snížil na šest. Ale členská základna našeho 

klubu se přesto rozšířila, když náš klub přijal pod svou hlavičku tým florbalistů na 

jednokolkách - Prague Unicycle Hockey Team. 

I když jsme nenastoupili do České EWH ligy, první polovinu roku 2014 jsme strávili poměrně aktivně. V únoru, březnu a dubnu 

proběhla přátelská utkání našeho týmu s týmy New Cavaliers a Indians Plzeň a v květnu jsme pořádali malý turnaj s mezinárodní 

účastí – MINI Prague Cup.  

V červnu přišel na řadu turnaj v Zurichu. Letos to byl náš jediný turnaj v zahraničí, ale ne 

náš jediný turnaj mezinárodní. Do Zurichu jsme museli jet bez Denise, který se stále léčil 

ze svého úrazu na MINI Prague Cupu. Jeli jsme tedy jen v šesti, už s Petrou Černou, která 

k nám na začátku roku přestoupila z týmu New Cavaliers. Nováček Jan Hašlar, který se 

přidal k našemu týmu teprve v listopadu předcházejícího roku, byl postaven do nelehké 

role - být na svém prvním velkém mezinárodním turnaji hráčem základní sestavy bez mož-

nosti střídání. A tuto roli celkem zvládl.  

V druhé polovině července přišlo již tradiční letní soustředění – po páté jsme se vydali do Nové Role u 

Karlových Varů do našeho oblíbeného kempu. Tam jsme dvakrát denně dvě hodiny poctivě trénovali ve spor-

tovní hale pod vedením naší trenérky Andrei, což přineslo velký herní posun. Soustředění nás ale také vždy 

spojí víc jako kolektiv. Velký přínos letošního roku vidím hlavně v tom, že se sestava našeho týmu nijak 

výrazně nezměnila.  

To, jak prospěšné naše soustředění bylo, jsme mohli hned ukázat na dalším mezinárodním turnaji – Prague 

Powerchair Hockey Open 2014 – který pořádali New Cavaliers – a to se nám podařilo když turnaj jsme 

vyhráli. 

Tím ale jakoby naše sezóna skončila. Původně jsme sice měli naplánované další tři přátelská utkání s New Cavaliers a Indians na 

druhou půlku roku, ale ta byla zrušena. Jaguáři ale nepřestali trénovat a připravují se na sezónu 2015.  

Přejeme všem klidné prožití vánočních svátků, hodně štěstí a úspěchů do roku 2015 a fanděte nám. Snad i pro tým Jaguars bude 

příští rok úspěšný. BBR 

JAGUÁŘI V ROCE 2014 

Je tu konec další sezóny a to je čas pro krátké ohlédnutí za tím, jaká byla a co týmu Jaguars při-

nesla. Jak tým zvládl vynechání účasti v České EWH lize? Zůstal klub i tým stále aktivní? Tady je 

tedy malé shrnutí právě uběhlého roku 2014. 


