
S podzimem přišla i nová sezóna České ligy. 

Jaguáři se stali Mistry sezóny 2017/18, když 

obhájili titul z předcházející sezóny. Letos nás 

tak opět čeká obhajoba. Tým Jaguars se od 

loňska rozšířil o další hráče. Máme radost. 

V říjnu se v Praze konalo první kolo, kterého  

se opět zúčastnily všechny čtyři české týmy. 

Jaguáři toto kolo ovládli, a to v tréninkovém 

tempu. Nasadili si tak vysokou laťku pro 

zbytek sezóny. New Cavaliers vstoupili do 

sezóny s lehce obměněnou sestavou. Přestříleli 

jsme je 31:11 na střeli a 13:0 bylo konečné 

skóre. SK Indians Plzeň jsme také porazili – 

14:3. Zajímavé bylo, že střely na bránu byly 

tentokrát vyrovnané – 19:18. Další soupeř byl 

tým Red Dragons, který i kvůli soupiskové 

rošádě neměl v loňské sezóně absolutně žád-

nou šanci. Pro letošek pozměnil sestavu a do 

týmu se vrátil zkušený hráč, který má šanci 

zbytek týmu někam vést. A konečný výsledek 

11:2 pro nás vypadá přijatelněji než loni. 

Druhé kolo se konalo v listopadu v Plzni. 

Ani na tomto kole Jaguáři nezaváhali. První 

zápas jsme sehráli s týmem New Cavaliers 

Praha. Opět jsme soupeře výrazně přestříleli 

– 32:14 na střely, 10:1 na skóre. Druhým 

soupeřem nám byli Red Dragons. Výsledné 

skóre 13:1 a poměr střel 61:14 ukazuje na 

nižší efektivitu našeho útoku a dobrou bran-

kářku soupeře. Poslední zápas jsme sehráli s 

domácím týmem SK Indians. Soupeře jsme 

přestříleli 24:19 a na skóre 8:2. Podzimní 

část Jaguáři tedy s přehledem ovládli a k 

hattricku vyjeli dobře. BBR 
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SLOVO REDAKCE 

Opět se přiblížil konec roku a ten 

nám přináší nejen vánoční svátky, ale 

také další číslo Jaguářího počtení, 

nebo-li shrnutí uběhlého půlroku. A 

jaký byl? Dovolila bych si říct, že 

pestrý - tréninky, soustředění, utkání, 

turnaje, liga, reprezentace a samo-

zřejmě vánoční večírek :) 

Nyní Jaguáry už spíše zajímá, co 

přinese rok následující. Že by další 

rozšíření hráčské základny? Uskuteční 

se letní soustředění v Nové Roli i po 

desáté? :) Dojde na první hattrick v 

ligové soutěži? Na kolik mezinárod-

ních turnajů se pojede a jak se nám 

na nich povede? A otázka největší - 

povede se české reprezentaci vyhrát 

kvalifikační turnaj na ME 2020?? To 

vše bude ale zodpovězeno až v násle-

dujících měsících. Nezbývá než si 

počkat. 

Závěrem se sluší popřát příjemné 

Vánoce a vše nejlepší do nového roku 

2019. IF 



Již devátý ročník turnaje Prague Powerchair 

Open, který pořádá pražský klub Flor-in, se 

konal v říjnu. Náš tým Jaguars se letos účastnil 

již po šesté. Tradičně se nám na tomto turnaji 

daří. Důkazem jsou dvě první místa (2014 a 

2015), jedno druhé místo (2017) a čtvrté mís-

to v roce 2016. Letos se ale na turnaji sešla 

silná konkurence. Celkem devět týmů si zahrálo 

v rámci jedné skupiny. 

Náš první soupeř byl německý tým Mixed NRW 

team 2018. Bohužel se u nás zase projevil 

syndrom prvních zápasů a nerozehraní a ne-

rozkoukaní jsme to dokázali dotáhnout jen do 

remízy 3:3. 

Druhým soupeřem byl domácí tým – New 

Cavaliers. Kavalíři si pro turnaj přeskládali 

sestavu, přesto jsme je porazili 4:2. 

V poledne nás čekali GP Bulls z Nizozemska. 

Tentokrát klub GP Bulls vyslal na zkušenou 

tým na úrovni C – náctileté hráče, kteří spolu 

hrají jeden až dva roky. I my jsme si tak 

mohli dovolit poslat na hřiště hráče mimo 

základní pětku. Vyhráli jsme 12:0. 

Čtvrtým soupeřem byli Italové Alma Madracs 

Udine. Sehráli jsme spolu vyrovnaný, herně 

pěkný zápas, který byl sice ve vysokém tem-

pu, ale hlavně byl čistý a bez zbytečných 

faulů. Nakonec Italové vyhráli 3:2.  

Další soupeř byl tým Iron Cats, jehož hra je 

pro nás nekonečná inspirace, na kterou jsme 

zatím ale nenašli zbraň. Podařilo dát jen jeden 

gól. Prohráli jsme 8:1. 

Poslední zápas dne nás čekal proti Finům - 

Haukiputaan Heitto. Sehráli jsme vyrovnaný 

zápas, který vyrovnaně i skončil – 2:2 

V neděli nám zbývalo dohrát zbylé dva zápasy 

základní skupiny. A čekali nás dva italské 

týmy. První přišli na řadu kontaktně hrající 

Macron Warriors. Prohráli jsme 6:1 a byli 

jsme rádi, že jsme my i vozíky zůstali celí. 

To samé jsme bohužel nemohli říct po zápase 

s italským týmem ASD Dophins Ancona H.C, 

který je také znám ne zrovna bezkontaktní 

hrou. Na začátku druhé poloviny jsme vedli 

2:1 a na hřišti měli mírnou převahu, když 

jeden ze soupeřů fauloval Standu, a tomu 

upadlo kolo. Prohráli jsme 3:2. 

V základní skupině jsme nakonec skončili šestí 

a souboj o páté místo s ASD Dophins Ancona 

H.C jsme prohráli 4:1. I celkově nám tedy 

patřilo šesté místo. 

Celkově jsme my i trenérka s naším výkonem 

na turnaji spokojeni. Hráli jsme to, co jsme 

trénovali, reagovali jsme na změny taktik a s 

týmy na skvělé herní úrovni jsme tak sehráli 

pěkné a vyrovnané zápasy. BBR 
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JAGUÁŘI NA PRAGUE POWERCHAIR OPEN  

Na přelomu letních prázdnin přišlo Jaguáří 

soustředění. Do Nové Role u Karlových Varů 

jsme letos jeli už po deváté. 

Díky neobvyklým tropickým teplotám se spor-

tovní hala proměnila v obří saunu a naše 

tréninky tak byly obzvláště náročné. Cílem 

letošního soustředění bylo hlavně zapojit do 

našeho týmu nové hráče – Markétu a Jardu. 

Benjamínek Jirka k velké škodě bohužel z 

rodinných důvodů nemohl jet. 

Kromě zapojení nových hráčů do našeho týmu 

a herních systémů jsme se taky připravovali 

na nový ligový ročník a především na meziná-

rodní turnaj v Praze Prague Powerchair Open. 

Pod vedením naší trenérky Andrei Kuncové 

jsme ve dvoufázových trénincích nacvičili i 

několik nových taktik a vybrousili herní do-

vednosti. 

Jak už jsem naznačila v úvodu, i my jsme 

byli zasaženi vlnou veder. Bohužel vzhledem k 

sinicím se nedalo ani koupat. I přesto jsme si 

soustředění užili. Grilovali jsme, měli večerní 

párty a posilovali tak vazby v týmu, což je 

pro nás důležité a náš tým se dobrými vztahy 

na hřišti i mimo něj vyznačuje. I to je část 

našeho úspěchu. BBR 

JAGUÁŘI NA SOUSTŘEDĚNÍ 
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Rok mezinárodních turnajů, tak by se dal 

nazvat rok 2013 z pohledu týmu Jaguars. 

Nejenže lichý rok již po třetí znamenal pořá-

dání domácího mezinárodního turnaje Prague 

Cup, na kterém jsme se umístili na 8. místě z 

12. Ale tým se také ukázal na dvou dalších 

turnajích v zahraničí. Nejdůležitějším a hlavně 

nejúspěšnějším po výsledkové stránce se stal 

8. Euro-cup v severoněmeckém Güstrow. Zde 

Jaguars dosáhl na své dosavadní nejlepší umís-

tění na mezinárodní scéně, čímž bylo 4. mís-

to. Na nizozemském turnaji v Eindhovenu, 

který pořádá domácí tým GP Bulls se nám 

podařilo obsadit 10. místo z celkových 14. 

Trojky se promítly i do reprezentační akce, 

kterou byl Turnaj 4 národů. Ovšem po odhlá-

šení z jednoho týmů se turnaje zúčastnily 

národy tři (i přesto se díky složení B týmu 

Švýcarska turnaj odehrál ve čtyřech druž-

stvech). A aby nebylo trojek málo, náš tým 

Jaguars, který byl v důsledku neexistence 

klasické reprezentace nominován jako úřadují-

cí Mistr ČR, se umístil na 3. místě. 

Jedinou trojku roku 2013 se nám nepodařilo 

získat v listopadu na ligové soutěži, kde jsme 

místo hattricku získali pouze 2. místo. 

Ovšem i přesto jsme číslem 3 rok zakončili :) 

V prosinci jsme v ostravské ČEZ Aréně odehrá-

li tři exhibiční utkání na Mistrovství světa žen 

ve florbalu. IF 

ROK PO ROCE - ZALOŽENÍ KLUBU - ROK 2013 

Česká reprezentace v Powerchair Hockey, jak 

jistě víte, už nějakou dobu opět funguje. 

Sestavili jsme nový tým, který jsme si vyzkou-

šeli v ostré zkoušce na turnaji ve švýcarském 

Zurichu letos v květnu. Tým v této zkoušce 

obstál a tak se další metou stala účast na 

Mistrovství Evropy 2020. 

Česká republika sice ve světovém žebříčku 

figuruje, ovšem až na jeho naprostém chvostu, 

„díky“ předchozí neaktivitě národního druž-

stva. Abychom se tedy mohli zúčastnit Mis-

trovství Evropy, musíme se nejdříve zúčastnit 

kvalifikačního turnaje. A především ho musíme 

vyhrát! 

O pořádání této kvalifikace Česká republika 

požádala na začátku roku 2018 a po splnění 

všech složitých podmínek pořadatelství získala. 

Tato mezinárodně významná událost se bude 

odehrávat pod hlavičkou Českého svazu těles-

ně postižených sportovců a České federace 

Powerchair Hockey. Složitá kritéria nakonec 

splnila Sportovní hala VŠE na Třebešíně, ale 

budou nutné nějaké úpravy, protože ani tato 

hala kapacitně plně nevyhovuje logistice tako-

véto akce. Aby se zvětšil prostor, bude nutné 

venku přistavět ještě stan kvůli rozšíření záze-

mí pro zúčastněné týmy. Pro ubytování byl 

jako nejvhodnější vybrán hotel Clarion Con-

gress Praha. Nejen že poskytuje vhodné uby-

tování, ale také je v příjemné dojezdové vzdá-

lenosti. 

Kvalifikační turnaj se bude konat od 8. do 

14. října 2019 - dva dny tréninkové a tři 

dny hrací. Oficiálně bylo pozváno pět týmů – 

pořadatelský tým České republiky, tým Finska, 

Estonska, Španělska a Slovinska, takže konku-

rence bude veliká. Pro náš národní tým to 

bude výzva. Finsko se uchází o pořadatelství 

ME 2020, a pokud by pořadatelství získalo, 

automaticky by se tak kvalifikovalo a nám by 

tudíž „odpadl“ jeden konkurent. BBR 

KVALIFIKAČNÍ TURNAJ 



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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Český národní tým od svého znovuzaložení 

rozhodně nezahálí. A tým Jaguárů je jeho 

hrdou součástí. V minulém čísle jsme psali o 

první velké zkoušce našeho mladého týmu na 

mezinárodním turnaji v Zurichu letos v květ-

nu. Turnaj nám ukázal, že jsme složili dobrý 

tým, že naše hra je srovnatelná se zahraniční 

konkurencí, jen jsme nevytrénovaní a hlavně 

naprosto nezvyklí na daleko rychlejší tempo  

hry. České PH prostě za tím zahraničním opět 

začalo velmi zaostávat, kvalita a úroveň hry v 

české lize se nedá se zahraničním pojetím 

srovnat, a tak pro nás bude čím dál tím těžší 

v mezinárodní konkurenci obstát. 

To ovšem neznamená, že to vzdáme a nebu-

deme trénovat. A tak v podzimní části naší 

sezóny proběhla už dvě celodenní teprezentač-

ní soustředění. Obě se konaly ve Sportovní 

hale na Třebešíně. To říjnové bylo pozname-

nané nízkou účastí kvůli nemocnosti hráčů a 

kolizí s jinými sportovními akcemi. Listopado-

vá účast byla vyšší, ale hřiště naplnili jen 

hráči týmu Jaguars, což je škoda. Ale každý 

má priority jinde, a pokud má tým Jaguars 

jako jediný zástupce hrdě nést českou vlajku, 

udělá to. Největší výzva je kvalifikační turnaj 

v říjnu 2019, který rozhodne o naší účasti na 

ME 2020. BBR 

JAGUÁŘI V REPREZENTACI 

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

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

