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Úvodní slovo 

 
První vítězství na mezinárodním turnaji ve florbalu na elektrických vozí-
cích, tak pro tým Jaguars vypadal rok 2014. Tohoto historického milníku 
tým dosáhl na Prague Powerchair Open, který pořádá spolek Flor-in. 
Zbytek florbalového roku již probíhal víceméně zaběhlým způsobem, až 
na jednu výjimku - místo české ligové soutěže dal tým přednost přátel-
ským turnajům. 
 
Členskou základnu klubu EWSC Praha rozšířily řady nových hráčů hoke-
je na jednokolkách, kteří se zformovali do stabilního týmu, a začali se 
taktéž věnovat mezinárodním turnajům jak v zahraničí, tak uspořádali 
jednokolkovou verzi turnaje Prague Cup. Vzhledem k rozšířenosti jejich 
sportu v sousedním Německu se Prague Unicycle Hockey Team přihlásil 
a zúčastnil několika turnajů německé ligové soutěže. 
 
Takže ani v tomto roce se nezahálelo a podařilo se klub opět posunout a 
rozšířit. Stále je ovšem co zlepšovat a plánů do budoucna rozhodně neu-
bývá. Proto děkujeme všem našim podporovatelům a samozřejmě i čle-
nům za přízeň a nepřestáváme pracovat na nekončícím rozvoji. 
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EWSC Praha 

 
Sportovní klub EWSC Praha se specializuje na florbal na elektrických vo-
zících, tedy v originálu Electric Wheelchair Hockey (EWH) nebo nově 
Powerchair Hockey. Ale pod všemi názvy se skrývá kolektivní hra plná 
adrenalinu vhodná i pro lidi s těžkým tělesným handicapem. Jako občan-
ské sdružení (nyní již spolek) vznikl sportovní klub na podzim roku 2003. 
Hlavní činnost klubu je věnována pravidelným tréninkům, soustředěním, 
účasti v ligové soutěži a na mezinárodních turnajích. Klub také zajišťuje 
osobní asistenci hráčům, materiální vybavení a financování všech zmíně-
ných aktivit. 

JAGUARS Praha 

Tým, který hraje florbal na elektrických vozících pod hlavičkou sportovního 
klubu EWSC Praha, používá označení JAGUARS Praha. V současném 
složení má tým 7 hráčů, z toho 2 brankářky, 2 hráče s T-stick hokejkou a 3 
hráče s florbalovou hokejkou. Dále trenérku, která je u týmu již od roku 
2007, kdy při Development Event, školení mezinárodní organizace 
ICEWH ve Zlíně 2007, získala certifikát trenéra EWH. Další členi týmu 
jsou osobní asistenti, kteří hráčům zajišťují asistenci při všech akcích klu-
bu. 
 
Mezi největší úspěchy týmu Jaguars v posledních letech patří 1. místo z 
mezinárodního turnaje Prague Powerchair Open 2014, 4. místo na turnaji 
8. Euro-Cup 2013 a získání titulu Mistr ČR v EWH v letech 2011 a 2012. V 
minulosti mimo jiné bylo vybráno několik hráčů do reprezentace ČR na 
ME v Itálii 2005, ME v Belgii 2008 a v roce 2013 byl nominován celý tým 
Jaguars jako národní tým pro Turnaj čtyř národů ve Švýcarsku. 
 
Mimo to se tým Jaguars účastní pravidelně mnoha mezinárodních turnajů 
především v Německu, ale také České republice, Švýcarsku a Nizozem-
sku. Srovnání se zahraničními týmy je možné i na našem mezinárodním 
klubovém turnaji Prague Cup, který pořádáme od roku 2009. 

Prague Unicycle Hockey Team 

V roce 2013 jsme založili tým jednokolkařů, který se věnuje hokeji na jed-
nokolkách a účastní se německé ligy. Již dříve se několik z nich s námi 
účastnilo letního soustředění nebo se představili na našich akcích. Pro 
klub to znamená nejen rozšíření činnosti a členské základny, ale také 
možnost dalšího rozvoje. 
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Struktura klubu 

 

a) Valná hromada 
b) Výkonný výbor  

c) Předseda - Mgr. Iva Zemková 
d) Místopředseda - Mgr. Jana Stárková 

e) Revizní komisař - Pavel Štolba 
  

Členové 

 

Stanislav Cimpa, Aleš Čičovský, Denis Goll, Jana Hanusová, Jan Hašlar, 
Tomáš Kinzel, Jakub Kolátek, Andrea Kolátková Kuncová, Lucie Kotlíno-
vá, Matěj Koudelka, Oldřich Kouřimský, Jakub Kunc, Michaela Kuncová, 
Jan Randa, Lucie Spurná, Jana Stárková, Alena Sýsová, Ondřej Štěpi-
na, Michaela Štěpinová, Pavel Štolba, Michaela Štolbová, Pavel Tetaur, 
Tobiáš Trojan, Vít Volf, Jiří Vondřička, Marie Voslářová, Iva Zemková 



Přátelské turnaje EWH 

 
Na začátku roku se odehrály tři přátelské turnaje třech týmů – Jaguars 
Praha, New Cavaliers Praha a SK Indians Plzeň. Tyto turnaje měly udržet 
náš tým v kontaktu s českou scénou, jelikož jsme tento rok nenastoupili do 
ligové soutěže. 
 
První turnaj se odehrál 9. 2. ve sportovní hale Hagibor TJ Bohemians, 
místě konání všech příštích přátelských turnajů, a přítomny byly výš zmí-
něné týmy. Mini turnaj se odehrál systémem každý s každým 2 x 15 minut 
za účasti rozhodčího (Antonín Krejčík). Naši první soupeři byli SK Indians 
z Plzně. V první půlce se náš tým trochu hledal a vyhráli jsme jí těsně 2:1. 
Do druhé půlky nastoupil náš nejnovější hráč Jan Hašlar. Byl to jeho první 
zápas vůbec a také se mu po přihrávce Standy podařilo vstřelit svůj první 
gól. V druhé půlce už jsme se lépe zorientovali a nakonec zápas vyhráli 
7:1. Druhý zápas jsme sehráli s naším hlavním soupeřem New Cavaliers. 
První půlku jsme po třech gólech Standy vyhráli 3:1, ale ve druhé nás sou-
peř přehrál 4:3.  
 
Druhý turnaj se odehrál 24. 3.. V prvním zápase se opět střetli Jaguars s 
týmem Indiánů.  Tým Jaguárů byl ze začátku trochu nesrovnaný, ale po 
gólech Standy a Denise jsme první půlku vyhráli 2:1. Ve druhé půlce už se 
trefil jen Honza. Vyhráli jsme 3:2. Druhý zápas jsme sehráli opět s New 
Cavaliers Praha. První půlku jsme po gólu Standy vyhráli 1:0. Druhá půlka 
ovšem opět dopadla v náš neprospěch a prohráli jsme 6:2. 
 
Třetí turnaj se odehrál 13. 4.. Pořadí zápasů se nezměnilo, takže i tento-
krát jsme zahájili den zápasem s týmem Indians Plzeň. Pro náš tým to 
byla první zátěžová zkouška, protože Denis, hráč naší základní pětky, 
stále nemohl nastoupit kvůli zranění ruky. Pro Jana Hašlara, stále ještě 
nováčka, to tak znamenalo celý turnaj na hřišti – nebylo kým vystřídat. 
Indiání dokázali situace využít a první půlku vyhráli 2:1. V druhé půlce 
jsme se ale už lépe sehráli a vyhráli 5.2.  Poslední zápas dne opět zname-
nal střetnutí dvou hlavních soupeřů – Jaguars a New Cavaliers. První půl-
ku jsme i přes oslabenou sestavu vyhráli 3:1, což nás překvapilo a potěši-
lo. Zvýšený tlak soupeře už jsme ale v druhé půlce nevydrželi a i přes to, 
že jsme taktiku stále drželi, podařilo se soupeři vstřelit tři góly. New Cava-
liers tak vyhráli 4:3. 
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Statistiky přátelských turnajů 
 

Kanadské bodování 

Střelci 

 
Brankáři 

 

Poř. Jméno 
9. 2. 2014 23. 3. 2014 13. 4. 2013 CELKEM 

G A G+A G A G+A G A G+A G A G+A 

1. S. Cimpa 9 1 10 3 1 4 6 2 8 18 4 22 

2. V. Uher 4 2 6 4 0 4 6 4 10 14 6 20 

3. J. Horák 1 1 2 2 5 7 7 1 8 10 7 17 

6. J. Hašlar 1 0 1 1 1 2 2 1 3 4 2 6 

10. D. Goll 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2 

Poř. Jméno 
9.2. 23.3. 13.4. CELKEM 

G G G G 

1. S. Cimpa 9 3 6 18 

2. V. Uher 4 4 6 14 

3. J. Horák 1 2 7 10 

5. J. Hašlar 1 1 2 4 

11. D. Goll 0 1 0 1 

Poř. Jméno 
Cavaliers Indians CELKEM 

SB OG % MIN SB OG % MIN SB OG % MIN 

2. J. Stárková 19 5 74 60 16 4 75 60 35 9 74 120 

6. P. Černá 21 9 57 30 6 1 83 30 27 10 63 60 



Mezinárodní turnaje EWH 

 

1. MINI Prague Cup 
2. - 3. května, Praha, Česká republika 
Pořádající tým EWSC Jaguars Praha 
 
MINI Prague Cup je menší odnož našeho již tradičního mezinárodního 
turnaje Prague Cup. Zúčastnily se 4 týmy - Jaguars Praha, New Cavaliers 
Praha a Indians Plzeň a Ballbusters Würzburg. Zápasy se odehrály v rám-
ci jedné skupiny, systémem každý s každým, 2x15 minut. 
 
Základní skupinu vyhrál tým New Cavaliers. Náš tým obsadil druhé místo 
po vysoké výhře nad týmem Indians, remízou s týmem Ballbusters a pro-
hře právě s týmem New Cavaliers.  
 
Technické problémy, které nás provázely, byly zanedbatelné vzhledem k 
úrazu našeho hráče Denise Golla, ke kterému došlo v sobotním zápase 
play-off proti Indians. Zápas jsme nakonec přesto vyhráli 9:4 a čekalo nás 
finále s New Cavaliers, kteří ve play-off hladce porazili Ballbusters. 
 
Nikdo možná neočekával tak napínavé finále, když nás Cavaliers v zá-
kladní skupině porazili 8:3 a chyběl nám Denis. Všechny tak překvapil 
napínavý zápas, ve kterém se skóre měnilo každou chvíli a o vítězi nebylo 
rozhodnuto až do konce. Nakonec celkové vítězství uhájili Cavaliers po 
těsné výhře nad Jaguars 7:6. 
 

7. international turnier in Zurich 
5. - 8. října, Zurich Švýcarsko 

Pořádající tým Iron Cats  
 
V sobotu nás čekaly zápasy ve skupině A s týmy Torpedo Ladenburg, GP 
Bulls Eindhoven, Munich Animals a Iron Cats II. Ve skupině B se utkaly 
týmy Scorpions Varese, Thunder Roma, De Pont Rotterdam, Iron Cats I a 
Whirldrivers Lausanne. 
 
Náš první soupeř byl hned jeden z největších favoritů – tým GP Bulls 
Eindhoven, prohráli jsme 1:10. Druhý zápas proti Munich Animals jsme  
prohráli 3:1. Třetí  soupeř byl Iron Cats II. Hned na začátku první půlky dal 
Standa dva góly, jenže vedení jsme dlouho neudrželi. Prohráli jsme těsně 
6:5. Poslední utkání dne jsme sehráli s týmem Torpedo Ladenburg. Hru 
proti silnému soupeři jsme neudrželi a prohráli 1:13. 
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V neděli nás čekal zápas s pátým ze skupiny B, což byli Whirldrivers 
Lausanne, o celkové předposlední místo. I přes velký boj soupeř nako-
nec vyhrál 9:5 a my tak obsadili celkové desáté místo. Co nám udělalo 
velkou radost, že rozhodčí, který jel s námi – Tadeáš Provazník – byl 
týmy zvolen nejlepším rozhodčím turnaje. 

 
5. Prague Powerchair open 
1. - 2. srpna, Praha, Česká republika 
Pořádající tým New Cavaliers Praha 
 
Na turnaji si zahrálo celkem šest týmů - tři domácí (EWSC Jaguars Pra-
ha, New Cavaliers Praha a Indians Plzeň) a tři zahraniční (Black Knights 
Dreieich a Hurricanes Bochum z Německa a Trouble Makers ze Slovin-
ska). 
 
Hned první soupeř byl výzva, protože Black Knights se nám nikdy dříve 
nepodařilo porazit. A to se nám nepodařilo ani tentokrát a prohráli jsme 
4:3. V druhém zápase nás čekal náš největší český soupeř – New Cava-
liers, se kterým jsme remízovali 2:2. Po krátké pauze přišel další zahra-
niční soupeř – Hurricanes, vyhráli jsme 7:3. A vyhráli jsme i následující 
zápas proti Indians výsledkem 7:2. Posledním soupeřem v základní sku-
pině byli Trouble Makers, se kterými jsme již sehráli několik vypjatých a 
těsných zápasů, ale nikdy jsme nedokázali vyhrát. Zápas pro nás začal 
dobře a i přes vybrání horší hry se vývoj utkání v druhé půlce neotočil. 
Vyhráli jsme 4:2. 
 
V základní skupině jsme obsadili třetí místo a druhý den nás čekal boj s 
šestým týmem. Hurricanes jsme porazili 8:1. Další soupeř byl automatic-
ký semifinalista – druhý z předchozího dne – Black Knights. Bylo jasné, 
že zápas bude opět vypjatý – šlo o finále. Celý zápas se odehrál v neu-
věřitelně rychlém tempu. Dokázali jsme ale zázračně vyhrát 3:2. 
 
Náš finálový soupeř byli New Cavaliers, kterým se v podobně vypjatém 
semifinálovém zápase podařilo porazit Trouble Makers. Od začátku se 
nám ale dařilo držet taktiku. První půlku jsme dotáhli do remízy 2:2, ale v 
té druhé jsme již získali převahu. Vyhráli jsme 7:4 a mohli jsme tak slavit 
náš první titul z mezinárodního turnaje v historii klubu. 
 
Dalším úspěchem týmu byla i individuální cena pro Nejlepšího brankáře 
turnaje, jímž se stala Jana Stárková. Stanislav Cimpa byl s 24mi góly 
druhý nejlepší střelec turnaje a hned za ním se umístil s 15ti trefami De-
nis Goll. 



V. Kárafest 

 
V sobotu 22. listopadu 2014 se v Praze Třeboradicích konal již pátý ročník 
benefičního festivalu Kárafest. Náš sport je velmi finančně nákladný a 
prostředky se shánějí stále obtížněji. 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 vstupné. Takže na-
bízíme lidem možnost udělat něco dobrého, tedy podpořit sportovce se 
závažným tělesným handicapem, a ještě za to strávit příjemný večer. Le-
tos tento model zafungoval a přišlo nás podpořit dost lidí. Všechny peníze 
vybrané na vstupném byly, až na povinný odvod městské části Čakovice, 
věnovány našemu klubu a budou použity na některou z klubových aktivit – 
ať už pronájem tělocvičny na tréninky, asistence, provoz klubového auta 
apod. 
 
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. 
 
Obvykle se náš festival koná venku, ale to by asi na konci listopadu neby-
lo nejvhodnější, tak jsme se letos rozhodli využít prostory Restaurace MA-
XIMUM, která nám odpustila nájem za sál a zajistila catering. Své služby 
nám zadarmo poskytl i zvukař Boris Zindulka. 
 

A
K

C
E

 
2

0
1
4
 



ME žen v pozemním hokeji 2014 

 
V sobotu 25. ledna 2014 se náš tým účastnil exhibičního zápasu s tý-
mem NEW Cavaliers Praha v Aréně Sparta – Podvinný Mlýn v Praze. 
Tato akce byla organizována ČEWHF ve spolupráci s pořadateli Mistrov-
ství Evropy v pozemním hokeji žen. Ukázka EWH pak proběhla právě v 
jedné z přestávek mezi zápasy tohoto mistrovství. 
 
Odehráli jsme jeden zkrácený zápas 2x10 minut s přestávkou oproti nor-
málnímu hracímu času 2x15 minut pod dohledem dvou rozhodčích. Hra 
byla na obou stranách bohatá na akce a góly, jelikož oba týmy patří ke 
špičce českého EWH – New Cavaliers jsou úřadující Mistři České Re-
publiky a my jsme úřadujícími vícemistry a Mistry z let 2012 a 2011. Se-
tkání těchto dvou týmů vždy slibuje zajímavý a napínavý zápas. Nakonec 
jsme těsně vyhráli – 3:2. 
 
I díky vstřícnosti pořadatele, který umožnil přestavbu hřiště pro EWH 
zápas, poskytl časomíru a zápas dokonce komentoval tamní komentátor, 
byla akce velmi úspěšná a setkala se s příznivým ohlasem publika. Z 
přilehlých tribun nám, hráčům neklasického hokeje, jež je v Česku nazý-
ván i florbalem, jelikož se hraje s lehčím florbalovým míčkem, fandilo 
několik desítek a možná až stovka diváků. A z ohlasů bylo patrné, že je 
hra zaujala. Hrát před tribunami, kde je více než patnáct přihlížejících, je 
vždy obrovský zážitek. Divácká kulisa dává našemu sportu jinou atmo-
sféru a tím i jiný rozměr. 
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Prague Unicycle Hockey Team 

Hokej na jednokolkách 

 
Druhý tým, který je sdružený pod sportovním klubem EWSC Praha, Pra-
gue Unicycle Hockey Team, byl v roce 2014 také velmi aktivní. A vzhle-
dem k tomu, že tento sport je více rozšířený v zahraničí, zaměřil svou po-
zornost hlavně tam. 
 
Hned 19. ledna 2014 se tým poprvé představil na turnaji pro začátečníky v 
Drážďanech, který pořádal domácí tým Dresdner Einradlöwen a zúčastnilo 
se ho sedm týmů. 5. 4. se pražský tým vypravil do rakouského Steyeru na 
další turnaj hokeje na jednokolkách. Tento turnaj pořádal místní tým Team 
Steyr Unicycling a zúčastnilo se ho šest týmů. Pražský nováček v konku-
renci týmů, které hrají už více než šest let neobstál a obsadil šesté místo. 
Účast však znamenala zkušenosti a kontakty. 
 
Na jaře se pražský tým jednokolkařů rozhodl uspořádat vlastní mezinárod-
ní turnaj. Název ponechal stejný jako používá tým Jaguars, tedy Prague 
Cup. Ten se nakonec odehrál 11. 5. ve Sportovní hale na Hagiboru a za-
hrálo si pět týmů -  Prague Unicycle Hockey Team, CZECH, Steyr Eins, 
Dresden Einradlöwen a MixTeam. Turnaj nakonec ovládli zahraniční týmy 
– Steyr Eins a Dresden Einradlöwen, boj o třetí místo dopadl lépe pro tým 
CZECH, složený z hráčů Prague Unicycle Hockey teamu, jehož základ 
obsadil čtvrté místo. Pátý byl Mix Team složený z hráčů napříč týmy a 
doplatil tak na nesehranost hráčů. 
 
Jelikož Prague Unicycle Hockey team byl v té době jediný český tým ho-
kejistů na jednokolkách a chtěl aktivně hrát, rozhodl se přihlásit se do ně-
mecké ligové soutěže „Deutsche Einradhockeyliga“. V Německu je tento 
sport přece jen více rozšířený. Německá ligová soutěž má přes 50 týmů 
různé úrovně a během sezóny se uskuteční přes 40 turnajů, na které se 
týmy hlásí dle své úrovně. 
 
Už 27. května se tak tým vypravil do Trevíru na svůj první ligový turnaj - 
Ergebnis Hockeyturnier. Jednokolkaři sehráli šest zápasů. První zápas 
sehrál proti Die Römer. Pražský tým se i přes chyby snažil držet krok, ale 
nakonec prohrál 1:5. Druhý zápas byl proti papírově nejsilnějšímu soupeři 
Die Gladiatoren, který je složený jen z děvčat. Pražský tým zpočátku vedl, 
ale vedení si neudržel a prohrál 3:4. Další soupeř byl dětský tým Die Legi-
onäre, který pražský tým vyhrál 7:0.   
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Čtvrtý zápas byl proti týmu Wild Smileys. I přes poměrně vyrovnaný zá-
pas Prague Unicycle Hockey team prohrál 1:4. V pátém zápasu Prague 
Unicycle Hockey team porazil další dětský tým DJK-Banditen 10:0. Po-
slední soupeř byl DJK Eintracht Stadtlohn „The Devils“. I přes ubývající 
síly Prague Unicycle Hockey team vyhrál 4:0. Pražský tým tak při své 
první ligové účasti vybojoval 48 bodů do celkového pořadí.  4. října se 
tým  Prague Unicycle Hockey team zúčastnil dalšího ligového turnaje v 
Drážďanech, kde obsadil třetí místo.  
 
Důležitou součástí je i propagace hokeje na jednokolkách na veřejnosti, 
takže se tým Prague Unicycle Hokey Team účastní různých exhibičních 
zápasů. 23. dubna to byla exhibice na pražské náplavce během Město 
na kole. 12. 7. proběhla exhibice v rámci Prague Games, což je meziná-
rodní turnaj florbalu pro mládež. Exhibice sestávala ze zápasu dvou 
týmů jednokolkařů s jedním hráčem na elektrické jednokolce a jedním 
hráčem na elektrickém vozíku z týmu Jaguars. 17. 8. se konala exhibice 
na Czech Open proti tymu EWH. 
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Tréninky a soustředění 

 

Pravidelné tréninky EWH 
Ve školním roce každý pátek od 18:30 do 20:00 hod v FZŠ Brdičkova, 
Brdičkova 1878, Praha 13. 
 
Spojení: metro B – stanice Lužiny (bezbariérový přístup – výtah); nízko-
podlažní autobus – stanice Amforová 142, 174, 179, 230, 249, 255, 352; 
stanice Píškova – 142, 174, 184 
 
Tréninky jsou vedeny hlavní trenérkou Andreou Kolátkovou Kuncovou. 
Hlavní trenérka má certifikát ICEWH (Development Event 2007) a sedmi-
letou zkušenost s trénováním. 

Pravidelné tréninky Jednokolky 
Ve školním roce každé pondělí od 19:00 do 20:30 hod v ZŠ Klausova, 
Klausova 2450/2, Praha 13. 
 
Pravidelné tréninky jsou zaměřeny především na začátečníky a postupné 
sehrávání jednotlivých hráčů. 
 

Soustředění EWH 
Sportovní soustředění proběhlo po páté v řadě v Nové Roli. Ubytování 
v areálu kempu a tréninky v blízké sportovní hale 2x denně po dvou hodi-
nách. Tréninkové jednotky sestavila hlavní trenérka týmu Andrea Kolátko-
vá Kuncová, která taktéž byla přítomna po celou dobu soustředění. Jed-
notlivá cvičení byla sestavena tak, aby si hráči během intenzivních trénin-
ků procvičili vše od základních dovedností až po nové herní taktiky. Tý-
denní letní soustředění vždy znamená pro tým jedinečnou příležitost 
k rychlému posunutí v celkovém herním projevu. 
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Hospodaření 

 

Výnosy 
 

 Dary - 55 000,- Kč 

 MHMP - 130 000,- Kč 

 Startovné MINI Prague Cup - 30 240,- Kč 

 Prodej trik a placek - 11 720,- Kč 

 Členské příspěvky - 52 200,- Kč 

 Příspěvky hráčů na akce - 21 100,- Kč 

 Příspěvky na zaměstnávání OZP - 84 046,- Kč 

 Ostatní - 5 920,70 Kč 
 

CELKEM 390 226,70 Kč 

 

Náklady 
 

 Materiál - 121 114,69 Kč 

 Služby - 168 565,45 Kč 

 Pojištění - 19 647,- Kč 

 Mzdové náklady - 96 764,- Kč 

 Ostatní - 10 878,21 Kč 
 

CELKEM 416 969,35 Kč 
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Výhled na příští rok 

 

Ligová soutěž 
Česká EWH liga vykazuje kroky ke změnám v systému soutěže i v jejím 
vedením, což je pro náš tým impuls se opět do ligové soutěže přihlásit a 
pokusit se získat titul Mistra ČR ve florbalu na elektrických vozících. 
 

Mezinárodní turnaje 
V roce 2015 nás čeká zorganizovat již 4. Prague Cup na začátku měsíce 
května. A také máme v plánu se zúčastnit 9. Euro-cupu v Güstrow a 6. 
Prague Powerchair open, který pořádá druhý pražský tým. Další turnaje 
se budou zvažovat podle aktuálních možností. 
 

Soustředění 
Na letní týdenní sportovní soustředění se opět chystáme do Nové Role, 
kde máme výjimečně dobré podmínky. Ať již samotné ubytování s plným 
zázemím nebo prostornou sportovní halu. 
 

Kárafest 
Šestý ročník hudebního festivalu je plánován na stejný termín jako ten 
letošní, tedy na listopad. I místo bude stejné, tedy sál restaurace MAXI-
MUM, která nám vyšla vstříc a navázala s námi spolupráci. 
 
 
Za EWSC Praha 
 
Mgr. Iva Zemková - předsedkyně 
Pavel Štolba – revizní komisař 


