
Jak už jsme několikrát psali, tým 

Jaguars se po roční pauze vrátil 

do České ligové soutěže. A už za 

sebou máme podzimní část sezóny 

2015/2016, která se skládala ze 

dvou kol. To první se odehrálo v 

Praze v sobotu 17. října 2015 a 

organizace se ujal pražský tým 

New Cavaliers. Druhé kolo se pak 

uskutečnilo v Plzni v sobotu 27. 

listopadu pod organizační taktov-

kou týmu SK Indians Plzeň. Návrat 

do ligy pro nás znamená velkou 

změnu, ale hlavně možnost opět 

poměřit síly s domácí scénou, což 

nám ukáže náš případný pokrok. 

Náš celkově první zápas po návra-

tu do ligy jsme sehráli proti týmu 

SK Indians Plzeň. A i přes počáteč-

ní nesehranost jsme ho nakonec 

ovládli a vyhráli velkým rozdílem 

15:1. Druhý soupeřem nám byl 

náš největší domácí protivník z 

minulých ligových ročníku – New 

Cavaliers Praha. Tentokrát se ale 

vypjatý zápas nekonal, protože 

Jaguáři byli jasně aktivnějším 

týmem na hřišti. Vyhráli jsme 5:1. 

dvěma hokejkami bez možnosti 

střídání, ale i rozbití výborně spolu-

pracující dvojice Standa – Denis. 

Už první zápas proti domácím 

Indians byl těžký, protože nás 

trápila obvyklá počáteční nerozehra-

nost prohloubená naší netypickou 

sestavou. Po Denisových samostat-

ných akcích jsme ale nakonec 

udrželi těsnou výhru 2:1. Zápas s 

New Cavaliers pro nás vůbec neza-

čal dobře, když jsme hned na úvod 

prohrávali 4:0. Nakonec jsme se ale 

dotáhli na konečných 7:5. Sice jsme 

prohráli, ale vzhledem k okolnos-

tem se ctí. Nejvyrovnanější a vzhle-

dem k rychlosti soupeře i nejnároč-

nější byl závěrečný zápas proti Red 

Dragons, kteří se od minulého kola 

navíc citelně zlepšili. Zápas jsme 

vyhráli až v poslední minutě 3:2. 

Obsadili jsme tak druhé místo a 

můžeme říct, že jsme turnaj v 

tomto oslabeném složení zvládli. 

Individuální úspěch zaznamenal 

Pavel Štolba coby nejlepší hráč s T-

stick hokejkou kola. BBR 

Poslední soupeř dne byl tým Red 

Dragons Praha. Nesehranost toho-

to nově složeného týmu se proje-

vila a my tak vyhráli 17:1.  

První kolo tak pro náš tým zna-

menalo velký úspěch. Projevila se 

velká sehranost týmu a velká 

efektivita hlavního střeleckého dua 

Stanislav Cimpa – Denis Goll. 

Nejen že tito dva hráči okamžitě 

obsadili první dvě příčky v tabul-

ce střelců, ale spolu s dalším 

střelcem Janem Hašlarem vyslali 

na soupeřovu bránu v rámci 

prvního kola hned 115 střel, z 

čehož padlo 37 gólů. Navíc bran-

kářka Jana Stárková se 100% 

úspěšností zákroků obsadila první 

místo mezi brankáři a Iva Zemko-

vá podle nového bodování pak 

bezkonkurenčně ovládla tabulky 

hráčů s T-stick hokejkou.  

Plzeňské kolo už pro nás tak 

snadné nebylo, protože nám 

chyběl hráč základní sestavy 

Standa, což znamenalo nejen 

oslabení v podobě hry jen s 
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SLOVO REDAKCE 

Konec roku se přiblížil a my vám 

přinášíme 14. číslo Jaguářího zpravo-

daje, ve kterém najdete opět plno 

informací. Co se u týmu událo za pár 

posledních měsíců? Kde a jak Jaguars 

hráli? A nezapomínáme ani na naši 

anketu s hráči, kde tentokrát odpoví-

dá hráč číslo 12, Jan Hašlar. Taktéž 

nechybí seriál o historii klubu, ve 

kterém jsme se dostali k roku 2008. 

V příloze pak najdete shrnutí celého 

letošního roku s výhledem i na ten 

nadcházející. 

Do nového roku 2016 vám všem 

přeji za tým Jaguars vše nejlepší! IF 



O víkendu 26. a 27. října proběhl v Praze 

mezinárodní turnaj Prague Powerchair Open 

2015, kterého se kromě našeho týmu 

Jaguárů zúčastnilo ještě dalších sedm týmů 

– tři české – pořadatelé New Cavaliers 

Praha, Red Dragons Praha, SK Indians 

Plzeň – a čtyři zahraniční – Magic Torino 

z Itálie, Ruhr-Rollers z Německa, Trouble 

Makers ze Slovinska a Zeka Rollers ze 

Švýcarska. Náš tým Jaguárů chtěl obhájit 

vítězství z minulého ročníku tohoto turnaje, 

ale bylo nám jasné, že to bude velmi 

těžké. A to i proto, že nám chyběl hráč 

základní sestavy – Pavel Štolba a nás tak 

čekal turnaj bez možnosti vystřídání. Zkouš-

ka to byla i pro Jana Hašlara, který stále 

sbírá zkušenosti. 

V sobotu nás čekaly zápasy v základní 

skupině A. Skupina A byla složená ze silněj-

ších týmů na turnaji, a tak bylo jasné, že 

ani jeden ze tří zápasů nebude snadný. O 

tom nás přesvědčil náš první soupeř – 

Magic Torino z Itálie, který se představil v 

duchu italské hry - rychlá a tvrdá. Byli 

jsme rádi za remízu 2:2. A po krátkém 

odpočinku jsme hned naskočili do dalšího 

zápasu – tentokrát proti našemu hlavnímu 

českému soupeři – New Cavaliers. Hra byla 

jako obvykle vypjatá a vyrovnaná. Skóre se 

neustále přelévalo a stále jsme se nemohli 

chytnout a soupeři odskočit. Vyhráli jsme 

těsně 7:6. Po obědě nás čekal zápas s 

týmem Trouble Makers, kterému jsme tento-

krát podlehli těsně 2:1. 

Naší skupinu A vyhrál tým Trouble Makers, 

tým Magic Torino byl druhý, náš tým třetí 

a New Cavaliers čtvrtí. Skupina B byla také 

velmi vyrovnaná. Ovládli jí Švýcaři Zeka 

Rollers, druzí skončili Indians, třetí byli Red 

Dragons a čtvrtí Ruhr-Rollers. V sobotu nás 

ještě čekal první zápas play-off – s druhým 

ze skupiny B, což byl tým Indians. V tomto 

zápase se odehrálo první a jediné střídání 

našeho týmu – Petra mě na druhou půlku 

vystřídala v bráně. Také to byl první zápas 

s jasným výsledkem – vyhráli jsme 7:2. 

V neděli jsme začali semifinálovým zápasem 

s týmem Trouble Makers. Změna taktiky na 

naší straně přinesla úspěch, když se nám 

podařilo soupeře zatlačit na jeho půlku a 

hru držet bez chyby. I přes velké vypětí 

jsme vydrželi a vyhráli 6:3. Postoupili jsme 

tak do finále. Jelikož New Cavaliers také 

zvládli svůj semifinálový zápas proti týmu 

Magic Torino, znamenalo to, že finále bude 

opět české, stejně jako v minulém roce. Čas 

se z 2x15 zvedl na 2x20 a všem bylo 

jasné, že to bude opět náročný zápas. Ale 

první půlku se nám dařilo držet nastavenou 

hru z minulého zápasu a soupeř se nechal 

zatlačit na svojí polovinu hřiště. Vyhráli 

jsme 3:0. Jenže ve druhé polovině už Kava-

líři začali tlačit a brzy se na nás dotáhli. 

Pár minut před koncem tak bylo srovnáno 

na 5:5. Naštěstí se nám podařilo zvýšit na 

6:5 a i přes velký soupeřův tlak na samém 

konci vstřelit gól a upravit na konečných 

7:5. Vypukla obrovská radost, protože se 

nám i přes všechny nesnáze podařilo titul z 

tohoto turnaje obhájit. 

Úspěchem našeho týmu je i individuální 

cena pro Nejlepšího hráče, kterou získal 

Stanislav Cimpa. BBR 

JAGUÁŘI OBHÁJIL I TURNAJOVÝ TITUL  

Jaké byly tvoje začátky v EWH? 

Mé začátky v EWH byli popravdě hodně těžké. 

Jako úplný začátečník jsem se musel naučit 

ovládání vozíku, udržení míčku na hokejce a 

také být na správné pozici v sestavě. Teď díky 

pravidelným tréninkům a velkému počtu již 

odehraných zápasů jsem na tom o něco lépe, 

ale mám neustále co vylepšovat. 

Co pro tebe znamená trénink? 

Trénink je nedílnou součástí všech sportů. Pro 

mě znamená pravidelnou možnost jak vylepšovat 

své osobní dovednosti, tak i souhru se spoluhrá-

či. Také je to pro mě určitý druh relaxace od 

všedních problémů běžného života. 

 

Jaký je to na mezinárodním turnaji v zahraničí? 

Dalo by se odpovědět jedním slovem a to 

„neuvěřitelný“.  Nejen že se člověk podívá do 

zahraničí, ale také má možnost porovnat jak 

jsou na tom týmy jiných zemí. A tím získat 

drahocenné zkušenosti a také zjistit na čem 

jako hráč mám ještě zapracovat. 

Jaký je tvůj nejlepší zážitek s týmem? 

Toto je dosti složitá otázka. Protože těch zážit-

ků je v podstatě hodně. Jak už samostatný 

trénink, tak i zápasy nebo dokonce i účast na 

mezinárodních turnajích. A to už nemluvím o 

pravidelných letních soustředěních, kde zdokona-

lujeme týmovou hru, ale také máme možnost 

podniknout mimo herní aktivity :) 

ANKETA - HRÁČI 

„…jedním 
slovem a to 

neuvěritělný...“ 
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Dnes zpovídáme hráče s číslem 12 
Jana Hašlara 



Kdy vzniknul benefiční hudební festival 

Kárafest? Odpověď je dle názvu jasná :) 

Vlastně v roce 2008 byly hned dva Kára-

festy. Úplně první v klasickém klubovém 

pojetí proběhl v únoru v sálu na Habrov-

ce. Druhý červnový se trochu netradičně 

konal v restauraci Na Střídačce v praž-

ských Holešovicích na podporu reprezen-

tačního týmu ČR, který se chystal na 

účast na ME v Belgii. Ať již byl výtěžek 

Kárafestu určen pro tým Jaguárů nebo 

reprezentace, tak se vždy jednalo o velmi 

příjemnou akci a to i tím, že je to jediná 

nesportovní událost pořádána našim 

klubem , a tak se tým sejde vždy za 

trochu jiného rozpoložení než obvykle. 

V květnu jsme opět vyrazili na meziná-

rodní turnaj do Německa. Jednalo se o 

turnaj týmu Torpedo Ladenburg, Roemer 

Cup, na kterém jsme si vybrali smůlu 

snad na všech frontách. Nejdříve se 

rozbila jedna z dodávek cca 100 km za 

německými hranicemi, kde jsme tak 

čekali na vozidlo náhradní, díky čemuž 

jsme na ubytování dorazili až dvě hodiny 

po půlnoci. K tomu jela ne zrovna stabil-

ní sestava s jedním půjčeným hráčem. 

Nakonec jsme ubojovali 11. místo ze 12 

evropských týmů. 

Březen, červenec a říjen 2008 patřil 

naopak prvnímu ročníku české ligové 

soutěže. Odehrály se tři kola v Trutnově, 

Zlíně a Praze, a náš klub na všech získal 

druhé místo, tedy i v celkovém umístění 

jsme obsadili 2. místo za týmem Snow 

Wolves JL a před Rejnoky ze Zlína. Přá-

telské zakončení sezóny proběhlo na 

začátku prosince taktéž v Praze, kde se 

odehrály přátelská utkání a nechyběl ani 

doprovodný program. 

Ještě jedna věc se odehrála v roce 2008. 

Jaká? Přeci listopadové ME v Belgii, kde 

měl náš klub čtyřnásobné hráčské zastou-

pení. Bohužel herní výkon reprezentační-

ho družstva nedosáhl na lepší umístění 

než srovnatelné s předchozím ME v Římě, 

tedy předposlední, tentokrát 7. místo. 

Jediným poraženým soupeřem byl výběr 

Švýcarska. 

Tudíž rok s osmičkou na konci byl velmi 

pestrý, ale spíše v historii klubu EWSC 

Praha znamenal předzvěst změn, které se 

objevily hned ve dvou letech poté. Ale o 

tom až v příštím čísle Jaguářího revue :) 

IF 

ROK PO ROCE - ZALOŽENÍ KLUBU - ROK 2008 
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Kárafest je benefiční hudební festival, 

který pořádá náš klub EWSC Praha na 

podporu týmu florbalistů na elektrických 

vozících Jaguars. Model toho, že sice 

žádáme o finanční pomoc, ale zároveň i 

nabízíme něco zpět – tedy hudbu – se 

nám líbí, a proto jsme letos uspořádali 

už šestý ročník této akce. Termín i místo 

konání Kárafestu se v průběhu uplynulých 

ročníků měnil. Tentokrát jsme zůstali v 

listopadu a v Třeboradicích, jelikož akce 

tu měla o rok dříve úspěch. V sobotu 21. 

listopadu nám tak do sálu Restaurace 

Maximum přišlo zahrát pět kapel. A 

všichni návštěvníci nás podpořili jak 

penězi za vstupné, tak případným zakou-

pením našeho klubového oblečení, protože 

veškerý výtěžek putuje rovnou na klubové 

konto. 

Partnery akce se kromě Restaurace Maxi-

mum, která nám své bezbariérové prosto-

ry poskytuje zdarma a kromě toho zajiš-

ťuje i catering, stala i Městská část Čako-

vice. Městská část nám tentokrát odpustila 

povinné odvody ze vstupného obci. Zá-

stupce starosty Městské části Čakovice 

přišel náš festival zahájit. Dalším již tra-

dičním partnerem je Boris Zindulka, který 

nám své služby zvukaře poskytl opět bez 

nároku na honorář. Bez zvukaře by to 

vážně nešlo.  

Tento rok nám přišlo bez nároku na 

honorář zahrát pět kapel – svou účast z 

loňska zopakovaly kapely Apnoe, Doktor 

Triceratops a Generační problém a přida-

ly se dvě nové kapely – Blek Defekt a 

Anxiety. Vše opět v rockovém stylu a 

rytmu. Členové kapely Doktor Triceratops 

nás na samý závěr programu překvapili 

tím, když našemu týmu Jaguars zahráli 

píseň, kterou pro nás sami složili. Děku-

jeme.  

Během festivalu jsme divákům nabídli 

malou ukázku našeho sportu a speciál-

ních vozíků, které k umožnění sportování 

potřebujeme. Náš sport je velmi drahý, 

jelikož kromě nutného vybavení a proná-

jmů tělocvičen a prostor zahrnuje i 

asistenci a obtížnější přepravu. Chtěli 

jsme ukázat, na co návštěvníci přispěli. 

Velký dík patří naší trenérce Andree, 

která se opět zhostila organizace akce a 

zazpívala ve své skupině Apnoe.  

Těšíme se na další ročník! BBR 

KÁRAFEST 



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 

Ve 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 je hudební festival na podporu našeho 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  

Rok 2014 byl pro Jaguáry rokem, ve kterém vynechal ročník ligové sezóny. Do ligy jsme se rozhodli nenastoupit hlavně z důvodů jejího postupné-

ho úpadku a všeobecného nezájmu na nějakém dodržování pravidel. Liga tehdy nenesla nádech sportovní soutěže a nebyla pro nás motivací. Po-

tajmu jsme doufali, že náš odchod přinese impulz ke změně. Rok 2014 jsme dokázali vyplnit i jinak než ligovou soutěží. Soustředili jsme se na 

pravidelný trénink a přátelské a mezinárodní turnaje. Nebyl to špatný rok a vzhledem k úspěchům, kterých jsme dosáhli na mezinárodních turna-

jích, jsme nezaznamenali ani žádný pokles v naší výkonnosti. Ke konci roku 2014 se však začalo rýsovat něco, co mělo určit náš směr v roce 

2015. Objevil se onen impulz ke změně, který jsme si přáli. 

Na začátku roku 2015 vznikl nový orgán v rámci naší florbalové federace – Ligová komise, která se rozhodla ujmout se průběhu ligové soutěže. 

Členy této komise se stali hráči Václav Uher, Iva Zemková a Lukáš Kroupa. Ti začali pracovat na aktualizaci řádů a regulí a na harmonogramu a 

podobě ligové soutěže. Na základě těchto změn a nového směru se náš tým Jaguars rozhodl nové ligové sezóny opět zúčastnit. 

Letošní rok tak byl především ve znamení návratu do ligy. Jedna z hlavních změn byla změna ligové-

ho kalendáře – soutěž svým průběhem přestala kopírovat kalendářní rok. Každý nový ročník bude 

začínat na podzim a pokračovat jarní částí po zimní přestávce. Od začátku roku nás tak čekala 

opravdu dlouhá příprava na začátek ligy. Čas jsme vyplnili dvěma přátelskými turnaji s týmy New 

Cavaliers a SK Indians v březnu a dubnu a přípravným ligovým turnajem v červnu. V červenci pak 

také proběhlo sportovní soustředění našeho týmu a to již po šesté v Nové Roli. 

Dále jsme se také zúčastnili třech mezinárodních turnajů. Ten první z nich, v květnu, byl turnaj Prague Cup, který pořádal náš klub už po čtvrté. 

Letos se zúčastnilo sedm týmů – čtyři ze zahraničí a tři české a Jaguáři obsadili čtvrté místo. V červenci jsme se pak vydali už po čtvrté do 

německého Güstrow na tradiční turnaj Euro-Cup. Na minulém ročníku tohoto turnaje jsme obsadili senzační čtvrté místo, což jsme letos v konku-

renci dalších šesti týmů zopakovali. Poslední z letošních mezinárodních turnajů jsme absolvovali opět v Praze. Byl to turnaj Prague Powerchair 

Open, který pořádal tým New Cavaliers. Zúčastnilo se osm týmů – kromě čtyřech českých i čtyři zahraniční. A nám se povedlo nečekané – obháji-

li jsme vítězství z loňského roku. 

V říjnu pak začala nová ligová sezóna prvním kolem, které v Praze pořádal tým New Cavaliers. Zúčastnily 

se ho čtyři české týmy – Jaguars Praha, New Cavaliers Praha, Red Dragons Praha a SK Indians Plzeň. 

Chyběl tým Rejnoci Zlín, který se v průběhu roku rozpadl kvůli personálním potížím. Část hráčů tohoto 

týmu spolu s částí hráčů z týmu New Cavaliers utvořila tým nový – již zmíněné Red Dragons. Měření sil 

v prvním kole ovládl náš tým Jaguars, když vyhrál všechny své zápasy. Druhé kolo se konalo v listopadu 

v Plzni a tým Jaguárů, i přes citelné oslabení, obsadil druhé místo. Návrat do ligy tak můžeme považo-

vat za úspěch. Pokud je náš tým kompletní, předvádí sehranou hru, ale dokážeme obstát i v oslabeném 

složení. Za to náš tým vděčí dvěma hlavním faktorům – pravidelný trénink pod vedením naší trenérky Andy Kuncové a fakt, že už druhým rokem 

se naše sestava nijak nezměnila. Dobře se známe, vycházíme spolu i lidsky a to nám pomáhá dobře spolu fungovat na hřišti. 

V rámci listopadového kola, které uzavřelo podzimní část letošní ligové sezóny, se konala i mimořádná valná hromada federace. Mimo jiné věci se 

řešila i změna názvu organizace, která byla nutnou reakcí na změnu mezinárodního názvu našeho sportu – ten se změnil z Electric Wheelchair 

Hockey (EWH) na Powerchair Hockey (PH). Nyní nově tedy Česká federace Powerchair Hockey (ČFPH). Nejzásadnější věc, kterou tato valná hroma-

da přinesla, byla dozajista rezignace dosavadního výkonného výboru federace a volba nového vedení. Předsedkyně a místopředsedkyně jako důvod 

své rezignace uvedly nedostatek času, který by práci ve federaci věnovaly a pocit, že Ligová komise je schopná federaci převzít. A to se také stalo, 

když byl předseda Ligové komise zvolen za nového předsedu České federace, Iva Zemková za místopředsedkyni a Lukáš Kroupa je doplnil na pozici 

zástupce hráčů. Věříme, že novému vedení se podaří stabilizovat a hlavně postupně rozvinout náš sport. Cílem je rozšířit Powerchair Hockey do 

více měst po České republice, přivést více hráčů a především obnovit dlouhé roky neexistující českou reprezentaci a vrátit se tak na mezinárodní 

scénu. 

A co nás čeká v roce 2016? Tak hned na jaře nás čeká jarní část ligové soutěže, která se bude skládat ze dvou kol a Play-off. Třetí kolo se bude 

konat v únoru v Praze a organizace se ujme tým Jaguars. Čtvrté kolo bude v březnu ve Zlíně. Doufáme, že uspějeme a náš návrat do ligy oslaví-

me titulem. Také doufáme, že se nám příští rok podaří zúčastnit se některého z mezinárodních turnajů. Čeho se zúčastníme určitě je letní soustře-

dění v Nové Roli. Hlavně doufáme, že náš tým zůstane ve stejném složení. Nové hráče bychom jistě uvítali, ale hlavně nechceme o žádného hráče 

přijít. Rozhodně nechceme přijít o naší skvělou dlouholetou trenérku Andreu, která se nám věnuje, a které vděčíme za všechny úspěchy. Moc děku-

jeme. A děkujeme i našim asistentům/kamarádům/fanouškům, kteří jsou s námi na každé naší akci a bez jejichž pomoci a podpory by to nešlo. 

Jmenovitě Matěj, Míša a Jana. Už teď se na příští rok těšíme. 

ROK 2015 A JAGUÁŘI 

Je tu konec dalšího roku a s ním i čas zastavit se a zamyslet se, jaký ten uplynulý rok byl. Již tradičně tedy bu-

deme bilancovat, co rok 2015 znamenal pro tým Jaguárů. Přinesl nám nějaké změny? Úspěchy či neúspěchy? Posu-

nuli jsme se někam? A hlavně... S čím jdeme do dalšího roku? 


