
V květnu se ve Sportovní hale na Třebešíně 

konalo vyvrcholení ligové sezóny 2017/2018. 

Tým Jaguars ovládl i jarní část soutěže a do 

finálového kola Play-off tak postupoval z 

prvního místa v tabulce. Titul jsme obhajovali 

proti druhým v sezóně – tentokrát to byli 

SK Indians Plzeň. O třetí místo si měli zahrát 

New Cavaliers a Red Dragons.  

Nastoupili jsme k prvnímu zápasu a nervozita 

z nás naštěstí brzy opadla. Než se Indiánům 

podařilo dát v sedmé minutě první gól, vedli 

jsme už 5:0. Pak se naše hra trochu rozhodi-

la a soupeři se podařilo přidat další dva 

góly, my přidali jeden a první půlku tak 

vyhráli 6:3. V druhé půlce už Indiáni gól 

nepřidali. My jsme se srovnali, rozstříleli a 

přidali dalších osm gólů. První zápas jsme 

tedy vyhráli 14:3. 

Obraz druhého zápasu už vypadal úplně 

jinak. My jsme se uklidnili a rozehráli, Indiáni 

znervózněli a na naši hru neměli odpověď. 

Za celý zápas se jim podařil dát jediný gól a 

to až v druhé půlce utkání. Zápas jsme vy-

hráli více než jasně 17:1. Možná jsme si 

trochu oddechli, že se nekonalo žádné drama. 

I když je pravda, že to zápasové napětí a 

rychlejší tempo nám celou sezónu vlastně tak 

trochu chybělo. 

Kromě titulu Mistrů Jaguars brali i všechny 

individuální ceny - Nejlepší T-stick sezóny: Iva 

Zemková, Nejlepší brankář sezóny: Jana Stár-

ková (87,1% úspěšnost) a Nejlepší střelec i 

Nejužitečnější hráč: Stanislav Cimpa (100 gólů 

a 32 asistencí v základní části). BBR 
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SLOVO REDAKCE 

Půl roku je krátká i dlouhá doba 

zároveň. Uteče to jako voda, ale 

stihne se přitom tolik věcí :) V přípa-

dě Jaguárů a první poloviny roku 

2018 to byly tři ligová kola prolože-

ná nespočtem pátečních tréninků. 

Nechyběly ovšem ani tréninky repre-

zentační, kterých bylo hned šest a 

navrch mezinárodní turnaj v rámci 

obnovení reprezentačního družstva. 

Jak jednotlivé akce probíhaly a co 

přinesly se můžete dočíst právě v 

tomto čísle. Nechybí samozřejmě ani 

pohled zpět, tentokrát do roku 2012. 

Největší klubovou radostí je ovšem 

rozšíření týmu, které dává prostor 

pro další herní růst. Jak moc jsme se  

rozrostli se dozvíte na straně posled-

ní. 

Závěrem již přeji jen krásné léto s 

aktivním odpočinkem :) IF 



Tým Jaguárů je známý tím, že náš sport bere-

me vážně. A účast v národním týmu je pro 

každého sportovce ta nejvyšší meta. Není se 

tedy čemu divit, že celý tým Jaguárů je zapo-

jen v širším okruhu reprezentačního týmu a 

účastni se i všech jeho tréninků. Však repre-

zentační trenérku dobře známe, jelikož Andrea 

je i trenérka týmu Jaguárů. Základní pětka 

Jaguárů pak byla nominována  pro účast na 

Mezinárodním turnaji v Zurichu, který zname-

nal první výjezd a první zápas nového národ-

ního týmu vůbec.  Již 10. ročník tohoto tur-

naje pořádal ve dnech 19. a 20. května tam-

ní tým Iron Cats. A konkurence byla velká, 

jelikož se spolu s námi zúčastnily týmy, které 

patří k evropské špičce. 

Věděli jsme, že s novým týmem bez herních 

zkušeností to v této konkurenci nebude snad-

né, ale byli jsme připravení v národním dresu 

odvést poctivý výkon. Pod vedením trenérky 

jsme chtěli předvést vše, co jsme natrénovali. 

První zápas naší reprezentace na tomto tur-

naji byl opravdu ostrá zkouška, protože naším 

soupeřem byli domácí Iron Cats. Než jsme se 

rozkoukali a přivykli stylu hry v rychlosti 

všeho, se kterou se v českých podmínkách 

nesetkáme, prohráli jsme 1:11. Náš druhý 

soupeř byl tým Torpedo Ladenburg. Tentokrá-

te už se nám hrálo lépe, dobře jsme drželi 

obranu a čekali na chyby soupeře. Ty přichá-

zely, ale moc se nám nedařilo jich využívat. 

Prohráli jsme 2:10. Dalším soupeřem byl 

nizozemský tým Emmen, který ostatním nizo-

zemským týmům pověst rozhodně nekazil – 

hrál neuvěřitelně rychle a přesně. Přestřílel 

nás 1:15. Za náš tým skóroval Standa.  

Poslední zápas dne rozhodoval o našem ne-

dělním programu, pokud jsme chtěli postoupit 

ze skupiny, museli bychom vyhrát. Hráli jsme 

proti ZEKA Rollers. Už jsme byli rozehraní a s 

tímto soupeřem se dalo hrát. Blížil se ale 

konec zápasu a prohrávali jsme 4:5. Museli 

jsme jít do rizika otevřené hry a nevyšlo to. 

Ve vyrovnaném zápase jsme prohráli 4:6. 

Střelcem všech našich gólů byl Standa. 

Zápas o deváté místo s Munich Animals byl 

od začátku napínavý, ale bohužel jsme pro-

hráli 4:5. 

Reprezentační tým tak při své premiéře obsa-

dil desáté místo, přesto jsme spokojení. Doká-

zali jsme, že naše hra a taktiky jsou srovna-

telné s evropskými týmy. Jediné, co nám 

chybí, je vyhranost a automatizace, kterou 

můžeme získat jen v takto ostrých zápasech. 

Až herní zkušenosti přinesou onu potřebnou 

rychlost hry a rozhodování, abychom měli 

šanci ostatním týmům konkurovat. BBR 
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OHLÉDNUTÍ ZA TURNAJEM V ZURICHU ANEB JAGUÁŘI JEDOU V REPREZENTACI  

I v jarní sezóně pokračovala tréninková sou-

středění České reprezentace. Příprava se zin-

tenzívněla s vidinou prvního testu týmu na 

mezinárodním turnaji ve švýcarském Zurichu, 

který se konal v květnu. Celý tým Jaguárů je 

v širší Reprezentaci zapojený, takže jsme ne-

mohli chybět. Základní pětka Jaguárů pak 

tvořila jádro výběru pro turnaj. Tým posilnily 

dvě hráčky z týmu Indians. 

Tréninků bylo v jarní části sezóny 2017/18 

celkem šest. Pět, které byly ještě před odjez-

dem na turnaj, a jeden poturnajový jako 

uzavření sezóny. A odvedli jsme kus práce. 

Sehráli jsme nový tým, ve kterém jsou zapoje-

ní hráči Jaguars a hráči SK Indians. Trenérka 

Andrea s námi pracovala na taktikách, techni-

ce, ale i na sestavách, jak a s kým se komu 

nejlépe hraje. 

Vše vyvrcholilo právě účastí na turnaji v Zuri-

chu, kam jsme jeli hlavně s tím, že je to 

poprvé a musíme se spolu sžít, aby si tým 

sedl. Konkurence byla těžká a i když jsme 

skončili na posledním místě, tým obstál. Fun-

gujeme dobře. Naše hra po taktické stránce 

stačí – je třeba dohnat praxi a rychlost. 

Jedeme dál! BBR 

TRÉNINKY REPREZENTACE 
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ČÍSLO 18 

Dvojky v letopočtu 2012 znamenaly pro tým 

Jaguars především „druhý“ mistrovský titul. A 

stejně jako při prvním, opět rozhodlo až napí-

navé poslední ligové kolo. Každopádně obhajo-

ba z roku předcházejícího se povedla a tím 

byl splněn hlavní cíl celého roku. V boji o 

titul zabojovala nejen minule zmíněná 

„základní pětice“, ale také nám pomohli dva 

nováčci - Vladimír Šmilauer a Michaela Char-

vátová, kteří se přidali v průběhu sezóny. 

Mimo ligové soutěže si Jaguáři zahráli na 

dvou mezinárodních turnajích. Po třetí jsme 

se podívali na turnaj do Mnichova a poprvé 

do švýcarského Zurichu. Oba turnaje jsme 

uzavřeli bohužel jen na nepopulárním předpo-

sledním místě. Ovšem jak je pro tým Jaguars 

typické, hlavním cílem je na mezinárodních 

turnajích získat cenné herní zkušenosti, které 

v české ligové soutěži není možno nabýt, a 

umístění jako takové se pak stává až případ-

ným příjemným bonusem. 

Rok 2012 uběhl jako voda i díky množství 

doprovodných akcí. Těmi byly ukázky sportu a 

klubu na NGO Market před budovou Národní 

technické knihovny, Fiaba Day nebo také na 

festivalu Babí léto v Bohnicích. Zapomenout 

nesmím ani na exhibici v rámci florbalového 

turnaje Prague Masters. A především se usku-

tečnil po delší pauze třetí ročník našeho be-

nefičního festivalu Kárafest. IF 

ROK PO ROCE - ZALOŽENÍ KLUBU - ROK 2012 

Podzimní část ligové soutěže 2017/2018 

zvládli Jaguars na výbornou, když jsme jasně 

vyhráli první i druhé kolo. Cesta k obhajobě 

loňského titulu začala dobře a půlka byla za 

námi. Na jaře nás ale čekala ještě dvě kola 

základní části soutěže. 

Třetí kolo se konalo v březnu v Radotíně. 

Pokud bychom vyhráli i třetí kolo, rozhodli 

bychom o vítězi základní části sezóny už v 

předstihu. Naším prvním soupeřem byli Indiáni 

z Plzně, kteří po zimní části drželi druhou 

příčku v tabulce. Tentokrát ale Indiáni nena-

stoupili s taktikou, kterou měli dobře zvládnu-

tou z prvních dvou kol. Hra byla rychlá, ale 

otevřená. Vyhráli jsme pohodlně 8:2. Druhý 

zápas byl proti New Cavaliers Praha, kteří se 

v zimní části sezóny potýkali s výkonností, 

když se po dvou třetích místech usadili na 

třetí příčce celkové tabulky. Vyhráli jsme 3:1. 

Jednostranný zápas s Red Dragons jsme vyhrá-

li 24:0. Jaguars tedy vyhráli i třetí kolo a už 

bylo jasné, že do pátého kola Play-off postou-

pí z prvního místa. 

Čtvrté kolo se uskutečnilo v dubnu na Třebe-

šíně. O vítězi základní části už bylo rozhodnu-

to, ale o druhé místo se ještě měl strhnout 

boj mezi týmem SK Indians Plzeň a New 

Cavaliers Praha, i když New Cavaliers po 

výsledcích z předchozích kol tahali za kratší 

konec. Indiáni neponechali nic náhodě a osla-

bené New Cavaliers porazili 15:5. I když o 

vítězi už bylo rozhodnuto, rozhodně to nezna-

menalo, že na hřišti polevíme a neodevzdáme 

poctivý výkon. Red Dragons jsme porazili bez 

většího snažení 28:0. New Cavaliers jsme 

porazili 17:2 a své soupeře do Play-off SK 

Indians pak 8:0. Základní část jsme tak vy-

hráli bez jediné porážky. 

Děkujeme všem našim fanouškům, dobrovolní-

kům, asistentům a technikům, bez jejichž 

podpory by to nešlo. Největší dík ale patří 

naší trenérce, která se nám věnuje a vede nás 

ke stále lepším výkonům. BBR 

JARNÍ ČÁST LIGOVÉ SOUTĚŽE 2017/2018  



Sportovní klub EWSC Praha se specializuje na florbal na elektrických vozí-

cích, tedy v originálu Powerchair Hockey. Ale pod všemi názvy se skrývá 

kolektivní hra plná adrenalinu vhodná i pro lidi s těžkým tělesným handi-

capem. Jako 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 zmíněných aktivit. 

Tým, který hraje florbal na elektrických vozících pod hlavičkou sportovního 

klubu EWSC Praha, používá označení JAGUARS Praha. 

Mezi největší úspěchy týmu Jaguars v posledních letech patří dvě 1. místa 

z mezinárodního turnaje Prague Powerchair Open 2014 a 2015 plus 2. 

místo z roku 2017, 4. místo na turnaji 9. Euro-Cup 2015 a získání titulu 

Mistr ČR v PH v letech 2011, 2012, 2016/2017 a 2017/2018. 

Mimo to se tým Jaguars účastní pravidelně mnoha mezinárodních turnajů 

především v Německu, ale také České republice, Švýcarsku a Nizozemsku. 

Srovnání se zahraničními týmy je možné i na našem mezinárodním klubo-

vém turnaji Prague Cup, který pořádáme od roku 2009. Více informací na: 

http://praguecup.jaguars.cz/ 

Jaroslava Foglara 1332/6 

155 00 Praha 5 - Stodůlky 

Telefon: 608 135 272 

E-mail: info@jaguars.cz 

Web: www.jaguars.cz 

EW S C  P r a h a ,  z . s .  

IČ: 26642476 

Fio banka 2100639660/2010 
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Naším týmem Jaguars za roky jeho existence 

prošla velká spousta hráčů. Řada z nich se 

usídlila v jiných týmech, naše sestava se ně-

kdy od základů změnila. Vždy ale existovalo 

pevné jádro, které se v posledních letech 

naštěstí zvětšilo a upevnilo. I stálost pevné 

základní sestavy stojí za našimi úspěchy po-

sledních let. Noví hráči přicházeli a zase od-

cházeli. Málokdy se stalo, že by k Jaguars 

přestupovali hráči z jiných týmů, ale v této 

sezóně se to stalo hned třikrát! 

Už pro jarní část sezóny k nám z týmu Red 

Dragons na hostování nastoupil Jarda Novotný 

a Jirka Táborský mladší. Jarda je zkušený 

brankář, ale u nás rozjíždí kariéru „téčkaře“. 

Jirka je nejmladší hráč české ligy, ve svých 

devíti letech je to šikovný hráč s hokejkou. 

Věříme, že pod vedením naší trenérky Andrei 

ho čeká velká florbalová budoucnost. Na konci 

sezóny do našeho týmu přestoupila Markéta 

Petráčková, Jirkova máma a zkušená hráčka s 

hokejkou z klubu Flor-in, která v právě skon-

čené sezóně hostovala v týmu SK Indians. A 

Jirka s Jardou své hostování také proměnili v 

přestup. Ať se vám u Jaguars líbí! BBR 

JAGUARS SE ROZRŮSTAJ Í 

NAJDĚTE S I NÁS I NA FACEBOOKU! 
https://www.facebook.com/jaguars.cz/ 

http://praguecup.jaguars.cz/
https://www.facebook.com/jaguars.cz/

