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 EWSC PRAHA 
 
Spolek EWSC Praha, z. s. vznikl na podzim roku 2003 s vizí umožnit sporto-
vat i lidem s těžším tělesným postižením. K tomuto účelu byl vybrán sport 
tehdy nazývaný jako Electric Wheelchair Hockey, který se v Česku stal zná-
mým jako florbal na elektrických vozících, a jehož název byl v roce 2014 
změněn na Powerchair Hockey. Ať už se použije jakýkoli název, vždy zna-
mená kolektivní sport plný adrenalinu se s pravidly vyhovujícími i zapojení 
právě i lidem s těžším tělesným postižením. 
 

Od dob vzniku spolku se mnoho změnilo, ale florbal na elektrických vozí-
cích je stále základem celého klubu. Tým florbalistů na elektrických vozí-
cích pravidelně trénuje, hraje českou ligovou soutěž a účastní se i pořádá 
mezinárodní klubové turnaje. Mimo to klub pořádá pravidelně benefiční 
rockový festival Kárafest.  
 
 

Zásadní události klubu 
 

2003 - vznik spolku 
2005 - účast klubových hráčů na ME ve florbalu na el. vozících v Římě 
2006 - účast na prvním mezinárodním turnaji v Mnichově 
2007 - příchod současné trenérky týmu Jaguars Praha (Andrea Kuncová) 
2008 - účast klubových hráčů na ME ve florbalu na el. vozících v Belgii 
2009 - pořádání 1. ročníku mezinárodního klubového turnaje Prague Cup 
2010 - tým florbalistů na el. vozících se přejmenoval na Jaguars Praha 
2011 - zisk prvního titulu Mistr ČR ve florbalu na elektrických vozících 
2012 - zisk druhého titulu Mistr ČR ve florbalu na elektrických vozících 
2013 - první semifinále na mezinárodním turnaji (4. místo, 8. Euro-cup) 
2013 - účast týmu Jaguars Praha jako reprezentace ČR na turnaji 4 národů 
(Nottwill, Švýcarsko) 
2014 - první vítězství na mezinárodním turnaji (Prague Powerchair Open) 
2015 - druhé vítězství na mezinárodním turnaji (Prague Powerchair Open) 



 

JAGUARS PRAHA 
Tým florbalu na elektrických vozících 
 
Tým, který hraje florbal na elektrických vozících pod hlavičkou sportovního 
klubu EWSC Praha, používá označení JAGUARS Praha. Počet hráčů se od 
loňského roku nezměnil – sedmičlenný tým tvoří dvě brankářky, dva hráči 
s T-stick hokejkou a tři hráči s florbalovou hokejkou. Nicméně letního sou-
středění 2015 se účastnila nová hráčka, která by měla náš tým v roce 2016 
posílit. Na pozici trenérky je stále Andrea Kuncová, která je u týmu již od 
roku 2007, kdy při Development Event, školení mezinárodní organizace 
ICEWH ve Zlíně 2007, získala certifikát trenéra EWH. Dalšími členy týmu 
jsou osobní asistenti, kteří hráčům zajišťují asistenci při všech akcích klubu. 
 
Mezi největší úspěchy týmu Jaguars v posledních letech patří 1. místo z 
mezinárodního turnaje Prague Powerchair Open 2014 a jeho následná 
obhajoba v roce 2015, 4. místo na turnaji 8. Euro-Cup 2013 a stejně tak v 
roce 2015 a získání titulu Mistr ČR v EWH v letech 2011 a 2012. V minulos-
ti 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. Většina hráčů týmu Ja-
guars má velký zájem na účasti nově budované reprezentace ČR. 
 
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. 



 

Ligová soutěž 
 
Tým Jaguars se pravidelně účastní České ligové soutěže. Ligy se účastní 
čtyři české týmy – Jaguars Praha, New Cavaliers Praha, Red Dragons Praha 
a SK Indians Plzeň. Ligová soutěž znamená pro tým Jaguars především 
možnost pravidelného poměřeňování síly s domácí scénou. 
 

Jarní část České PH ligy 2015/216 
 

Po podzimní části ligové sezóny 2015/16, ze které si Jaguáři přinesli 15 
bodů, nás čekala dvě kola části jarní a hlavně rozhodující kolo Play-off. Tře-
tí kolo se uskutečnilo 27. 2. v Praze v Radotíně a pořadatelstvím byl pově-
řen náš klub. Tentokráte jsme nastoupili v plné sestavě a po výhře ve 
všech třech zápasech (15:2, 5:1 a 10:1) jsme si do tabulky připsali dalších 
devět bodů. 
Čtvrté, a tedy poslední kolo základní části ligové soutěže se odehrálo 26. 3. 
v Praze na Jarově. Jaguáři opět nezaváhali a suverénně čtvrté kolo vyhráli 
po vítězstvích 10:3, 9:3 a 21:3. Po připočítání dalších devíti bodů tak tým 
Jaguars s velkým náskokem ovládl základní část ligové sezóny 2015/16. Do 
rozhodujícího kola však postupovaly všechny čtyři české týmy – výsledky 
základní části mohly být zapomenuty, protože Play-off mohl vyhrát kdoko-
liv. Finálové kolo se konalo 23. 4. opět v Praze a tentokráte na Ruzyni. Oba 
semifinálové zápasy jsme bez problémů vyhráli (11:1 a 12:3) a postoupili 
tak do finále, kde byl náš soupeř dle předpokladů tým New Cavaliers. Bo-
hužel jsme neustáli tlak, který přinesla role poměrně jasného favorita a 
fakt, že o celoročním úsilí rozhoduje jediný zápas. Soupeř dokázal využít 
naší nervozity a New Cavaliers tak vyhráli 5:3. Titul Mistrů republiky nám 
tak těsně unikl. Náš tým ovšem pobral všechny individuální ceny – Standa 
byl nejlepší střelec i hráč sezóny, Jana nejúspěšnější brankářka a Iva nej-
lepší hráčka s T-stick hokejkou. 
 
 
 



 
 
 

Podzimní část České PH ligy 2016/2017 
 

S příchodem podzimu odstartovala první část nové ligové sezóny 2016/17. 
Ani letos se počet týmů zapojených v České lize nezměnil – vedle týmu 
Jaguars jsou to New Cavaliers, Red Dragons a jediný nepražský tým SK In-
dians Plzeň. I letošní sezóna přinesla nějaké změny – kromě změny hracího 
času (nově se bude hrát 2x15 ČISTÉHO času), se mění i systém kola Play-
off. Aby základní část měla smysl i při postoupení všech čtyř týmů do kola 
Play-off, bude hrát význam jejich pořadí – o titul budou mít možnost bojo-
vat jen první dva týmy základní skupiny a to na dva vítězné zápasy. 
První kolo se konalo 8. řijna v Praze na Třebešíně. Tým Jaguars rozšířila 
nová hráčka Kristýna, a to na pozici brankářky. Zato nám chyběl hráč zá-
kladní pětky Honza a neměli jsme tedy střídání. I přes to jsme první kolo 
vyhráli (13:0, 5:4 a 16:6). Druhé kolo se konalo 19. listopadu v Plzni. Toto 
turnajově pojaté kolo se nám ještě nikdy vyhrát nepodařilo, a tak byla mo-
tivace silná. Možná i proto jsme uspěli a tentokrát bez těsných výsledků 
(20:5, 4:1 a 8:1) zvítězili. Tím jsme si připsali druhých devět bodů do celko-
vé tabulky a upevnili tak své vedení po podzimní části. 



 

Mezinárodní turnaje 
 
Účast na mezinárodních turnajích je pro tým Jaguars důležitá hlavně kvůli 
porovnání výkonnosti týmu vzhledem k mezinárodní scéně. Toto srovnání 
se zahraničními týmy ukáže pokrok týmu a případné slabiny, ale také je to 
motivace k další práci. V roce 2016 se tým Jaguars Praha zúčastnil dvou 
mezinárodních turnajů – v Praze a ve Švýcarsku. 
 

9. international tournament in Zürich 2016  
 

Turnaj v Zürichu, který pořádá domácí tým Iron Cats a konal se o víkendu 
14. a 15. května. Po letech 2012 a 2014 to byla pro náš tým třetí účast a 
stejně jako na předchozích ročnících nám dělaly společnost ty nejlepší 
týmy z Evropy.  
Náš první soupeř v základní skupině B byl tým Torpedo Ladenburg. Neza-
čali jsme špatně. První gól sice střelil Paul Emmering, ale Standa dokázal 
odpovědět. Hráli jsme obrannou hru a soupeř měl potíže vstřelit další gól. 
Druhá polovina nám však utekla. Prohráli jsme 1:9. Druhý zápas následoval 
vzápětí a soupeřem byl tým Rolling Thunder Bern. Opět jsme začali dobře 
a dokonce lépe, když se Standa stal autorem první branky zápasu. Soupeř 
však brzy odpověděl. První polovinu soupeř vyhrál 5:3. V druhé půlce nám 
pomalu začaly docházet síly. Prohráli jsme 5:11.  Poslední zápas dne jsme 
sehráli s Black Knights Dreiech. Naše obrana opět dobře fungovala a ač 
soupeř naší bránu ostřeloval, nakonec prošly jen čtyři góly. Standa se na 
druhé straně trefil dvakrát. Výsledek 4:2 proti vítězi německé ligové soutě-
že můžeme považovat za úspěch.  
S italskými Warriors, náš soupeř pro Play-off druhý den, jsme sice doposud 
nikdy nehráli, ale jejich styl hry zapadal do herního stylu všech italských 
týmů – rychlý a důrazný. Snažili jsme se držet obranu, ale hrát aktivně, což 
se nám v první polovině zápasu celkem dařilo.  Ve druhé polovině se nám 
však opět nepodařilo skóre otočit. Soupeř přidal dalších pět gólů a my už 
jen dva. Prohráli jsme 10:5. 
Zbýval poslední zápas turnaje – boj o předposlední sedmé místo s Munich 
Animals. Do zápasu jsme dali veškeré zbylé síly a skóre první půlky se nám 
podařilo udržet 0:0. Hra byla otevřená a vyrovnaná. Jenže v druhé půlce už 
se soupeři podařilo využít své šance a čtyřikrát skóroval. Nám se nepoved-
lo proměnit ani jednu z šancí a přitom jsme měli střel na bránu víc než 
soupeř. Prohráli jsme 0:4 a obsadili tak osmé místo. 



 
 
 

Prague Powerchair Open 2016 
 

Druhým mezinárodním turnajem, kterého se Jaguáři v létě 2016 účastnili, 
byl turnaj Prague Powerchair Open, který pořádá tým New Cavaliers. Jagu-
áři se zúčastnili již po čtvrté a dva předchozí ročníky se našemu týmu do-
konce podařilo vyhrát, takže jsme stáli v nelehké roli obhájců titulu. Letoš-
ního ročníku se zúčastnilo sedm týmů, které odehrály zápasy základního 
kola v rámci jedné skupiny systémem každý s každým. 
Naším prvním soupeřem byl tým Trouble Makers, který je jedním z našich 
hlavních rivalů nejen na tomto mezinárodním turnaji. Tentokrát jsme to 
dotáhli k remíze 2:2. Následovaly dva nám známé ligové týmy a oba jsme 
dokázali porazit – SK Indians 6:0 a New Cavaliers 3:1.  
Dalším soupeřem byl italský tým Dream Team. I přes lepší začátek Italové 
hru otočili a vyhráli 9:4. Nepomohly nám ani technické komplikace na naší 
straně. Následující soupeř pro nás také nebyl nijak neznámý – tým Black 
Knights Dreieich. Tentokrát přijeli Black Knights v plné a silné sestavě, ve 
které ale nastoupili až ve druhé polovině zápasu. I proto jsme dokázali 
ubránit pěkný výsledek 0:4. Po krátké pauze nás čekal poslední zápas dne 
a další domácí tým – Red Dragons, které jsme pohodlně porazili 7:1. 
Den jsme tak zakončili na čtvrtém místě základní skupiny. O rozdíl skóre 
nás předběhl tým Trouble Makers. Skupinu vyhrál tým Black Knights, který 
neztratil ani bod. Druhý byl tým Dream Team. Tyto čtyři týmy postoupili 
do nedělních bojů Play-off. Páté New Cavaliers, šesté SK Indians a sedmé 
Red Dragons čekali boje o konečné umístění. 
Naším soupeřem v Play-off byl vítěz skupiny, tedy Black Knights. Tentokrát 
tým nastoupil v plné sestavě hned od začátku, což opět znamenalo defen-
zivní vyčkávací hru. I když se nám tentokráte podařilo dostat do soupeřovy 
brány dva góly, stejně jsme prohráli 8:2. Jelikož ani Trouble Makers svůj 
semifinálový zápas nevyhráli, čekal nás společný boj o třetí místo. Vypjatý 
až vyhrocený zápas jsme prohráli 7:5. 
Finálový zápas mezi Black Knights a Dream Team dopadl jednoznačně ve 
prospěch Němců, kteří vyhráli 8:2 a stali se tak vítězi sedmého ročníku 
Prague Powerchair Open 2016. Tým Jaguars se umístil na čtvrtém místě.  



 

Tréninky a soustředění 
 

Pravidelné tréninky 
 

Ve školním roce každý pátek od 18:30 do 20:00 hod v FZŠ Brdičkova, Br-
dičkova 1878, Praha 5 - Stodůlky. 
 

Spojení: metro B – stanice Lužiny (bezbariérový přístup – výtah); nízkopod-
lažní autobus – stanice Amforová 142, 174, 179, 230, 249, 255, 352; stani-
ce Píškova – 142, 174, 184 
 

Tréninky jsou vedeny hlavní trenérkou Andreou Kolátkovou Kuncovou. 
Hlavní trenérka má certifikát ICEWH (Development Event 2007) a sedmile-
tou zkušenost s trénováním. 
 

Soustředění 
 

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 tréninků 
procvičili vše od základních dovedností až po nové herní taktiky. Týdenní 
letní soustředění vždy znamená pro tým jedinečnou příležitost 
k rychlému posunutí v celkovém herním projevu. 



 

Ostatní akce 
 

Exhibiční zápas PH na Czech Open 2016 
 

Dne 14. srpna 2016 proběhly dva exhibiční zápasy PH v rámci finále Czech 
Open 2015. Czech Open je jeden z největších florbalových turnajů – účast-
ní se ho tradičně přes dvě stě týmů z celého světa, kteří soupeří ve dvacít-
ce pražských hal o titul v několika kategoriích. Tým Jaguars sehrál dvě tří 
minutová utkání za přítomnosti PH rozhodčích proti týmu New Cavaliers 
ve třetinách finále zápasu té nejvyšší skupiny – Muži Elite – v hale na Pod-
vinném mlýně. Akci zorganizovala Česká federace PH ve spolupráci s pořa-
dateli turnaje. 
 

Exhibice na Slovensku 
 

V sobotu 10. září se náš tým Jaguars zúčastnil první exhibice PH na Sloven-
sku. Akci pořádala Organizace muskulárních dystrofiků v SR a ŠK HARGA-
ŠOVA ZÁHORSKÁ BYSTRICA. Do Bratislavy jsme se vydali z pověření České 
federace Powerchair Hockey společně s týmem New Cavaliers, abychom 
předvedli kouzlo našeho sportu ve dvou exhibičních zápasech. V bratislav-
ské sportovní hale nás čekalo pěkné přijetí a poměrně hodně zájemců. Po 
odehrání prvního zápasu, který byl velmi bohatý na góly (6:2 pro Jaguars), 
jsme zájemcům půjčili naše sportovní vozíky, aby si mohli ten rozdíl vy-
zkoušet. Snažili jsme se přesvědčit i nesmělé pozorovatele, že jim ani vozí-
ku nic nehrozí, a ať se nebojí se zapojit. Následně došlo dokonce i k histo-
ricky prvnímu utkání na půdě Slovenské republiky – týmu smíšenému z 
hráčů Jaguars a New Cavaliers se postavil nově složený tým s názvem Bela-
sý motýľ. A nováčci a průkopníci PH na Slovensku si nevedli špatně. Po 
odehrání druhého exhibičního zápasu a druhého zápasu se slovenskými 
motýli jsme se ale museli už rozloučit a vydat se na dlouhou cestu zpět do 
Prahy. Noví zájemci vypadali zaujatě a tak doufáme, že brzy uslyšíme zprá-
vy o nově vznikajícím týmu PH na Slovensku, který by se mohl stát součástí 
České ligové soutěže.  



 

Výhled na příští rok 
 
Ligová soutěž 

Česká PH liga 2016/2017 bude pokračovat jarní částí v příštím roce, 

kdy nás čeká 3. a 4.  kolo a především závěrečné play-off kolo, kde se 

rozhodne o titulu Mistra ČR ve florbalu na elektrických vozících. 

 
Mezinárodní turnaje 

V roce 2017  máme v plánu uspořádat již 5, ročník našeho turnaje Pra-

gue Cup, ale také se zúčastnit 8. Prague Powerchair open, který pořá-

dá druhý pražský tým. Další turnaje se budou zvažovat podle aktuál-

ních možností. 

 
Soustředění 

Na letní týdenní sportovní soustředění se opět chystáme do Nové Role, 

kde máme výjimečně dobré podmínky. Ať již samotné ubytování s pl-

ným zázemím nebo prostornou sportovní halu. 

 

 

Za EWSC Praha 

 

 

 

 
Mgr. Iva Zemková - předsedkyně 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONTAKT 
 

Sídlo: Jaroslava Foglara 1332/6, 155 00 Praha 5 - Stodůlky 
 

IČ: 26642476 
 

E-mail: info@ewsport.org 
 

Web: www.ewsport.org, www.jaguars.cz, praguecup.jaguars.cz, 
 www.karafest.cz, www.unicycle-hockey.cz 
 

Banka:  2100639660/2010, Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1 
 2000639671/2010, Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1  
 

Spolkový rejstřík vedený Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 14110 


