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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. A především v roce 2014 založil další tým, který 
se věnuje hokeji na jednokolkách, čímž se rozšířil obzor klubu i na sport lidí 
bez hendikepu. 
 

Zásadní události klubu 
 

2003 - vznik spolku 
2005 - účast klubových hráčů na ME ve florbalu na el. vozících v Římě 
2006 - účast týmu vozíčkářů 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) 
2014 - vznik hokejového týmu jednokolkařů Prague Unicycle Hockey Team 
2015 - druhé vítězství na mezinárodním turnaji (Prague Powerchair Open) 
2017 - zisk třetího titulu Mistr ČR ve florbalu na elektrických vozících 



 

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. Na pozici trenérky je 
stále Andrea Kuncová, která je u týmu již od roku 2007, kdy při Develop-
ment Event, školení mezinárodní organizace ICEWH ve Zlíně 2007, získala 
certifikát trenéra EWH. Dalšími členy týmu jsou osobní asistenti, kteří hrá-
čům 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 PH v sezóně 2016/2017. A taktéž je 
úspěchem, že jak v minulosti, tak i v přítomnosti jsou hráči Jaguars nedíl-
nou součástí reprezentačního družstva. 
 
Tým Jaguars se účastnil České ligové soutěže i v roce 2017, jarní části sezó-
ny 2016/2017 a poté podzimní části ročníku 2017/2018. 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 poměřování sil s domácí scénou. 
 
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 
 

Jarní část České PH ligy 2016/2017 
 

Třetí kolo ligy se konalo v březnu v Praze na Třebešíně. Jaguáři na toto ko-
lo přijeli oslabeni díky rekonvalescenci Standy. Do tréninků se ještě nevrá-
til a měl nás původně přijít jen podpořit. Jenže večer před turnajem skolily 
Pavla horečky a i Iva přijela a hrála s teplotou. Brankářka Jana si vyzkoušela 
hru s T-stick v poli a Standa nakonec zkusil hrát – a šlo to i s omezením. Jeli 
jsme přežít, takže všechny šokovalo, když jsme toto kolo vyhráli (8:1 s Red 
Dragons, 11:5 s New Cavaliers, 7:3 s SK Indians). 
Závěrečné kolo české ligové soutěže se konalo v dubnu v Praze v Radotíně 
a pořádal ho náš klub. Pokud jsme na třetí kolo přijeli oslabení, na to čtvr-
té jsme přijeli ještě oslabenější. Úplně jiná sestava byla znát. Porazili nás 
stále lépe hrající Indiáni (2:1) a těsně i Kavalíři (6:5), takže jsme skončili 
třetí. Základní část ligy jsme ovšem s přehledem vyhráli.  
Vstoupili jsme do Play-off z prvního místa a i zde se snažili hrát naši hru, 
jako po celou sezónu. První zápas proti New Cavaliers, druhým týmem po 
základní části, jsme od počátku s přehledem kontrolovali a vyhráli 6:2. Da-
lo se čekat, že druhé utkání bude vyrovnanější a vyostřenější, což také by-
lo. První polovinu jsme vyhráli 3:1, jenže v té druhé Kavalíři několikanásob-
ně zvýšili tlak. Už se nám nepodařilo vstřelit další gól, ale zároveň jsme 
dokázali udržet obranu. Kavalírům se i přes šance a vysoký počet střel po-
dařilo snížit jen na 3:2. Nešťastná situace z loňska se tak neopakovala a 
Jaguáři získali titul Mistrů republiky. 
 

Podzimní část České PH ligy 2017/2018 
 

Začali jsme prvním kolem v Praze 21. října. Hned v prvním zápase nás če-
kali Indiáni z Plzně, kteří začali lépe a první polovinu jsme vyhráli jen těsně 
3:2. Druhou polovinu už jsme si ale pohlídali a vyhráli 7:5. Druhým soupe-
řem byli New Cavaliers v pozměněné a nesehrané sestavě. Zápas jsme 
vyhráli 8:4. Nad Red Dragons jsme vyhráli 19:0. Vstup do nového ročníku 
jsme tak zvládli dobře. 
Druhé kolo se konalo počátkem listopadu v Plzni. Naším prvním soupeřem 
byli Red Dragons. Tréninkově pojatý zápas jsme vyhráli 24:1. Vysokým roz-
dílem (14:3) jsme porazili i New Cavaliers, kteří přijeli bez svého kapitána. 
Finálem byl zápas s domácími Indiány. I přes lepší začátek jsme vyhráli 7:3 
a tím suverénně ovládli i druhé kolo. 



 

Mezinárodní turnaje 
 

5. Prague Cup 2017 
 

Turnaj se konal v květnu s pěti zahraničními týmy (Iron Cats Zurich a Zeka-
Rollers Argau, Torpedo Ladenburg, De Pont Rotterdam a Trouble Makers 
Ljubljana), a třemi českými (Jaguars, New Cavaliers a Indians). 
První zápas znamenal ostrý start s jedním z nejlepších týmů v Evropě a 
obhájci vítězství - De Pont Rotterdam. Prohráli jsme sice 0:7, ale byla to 
další cenná zkušenost. Do druhého zápasu jsme naskočili s velkým odhod-
láním vyhrát. Soupeřem byli Trouble Makers, dobře známý tým a rival z 
posledních mezinárodních turnajů. Povedlo se nám vyhrát 4:3. Následoval 
vyrovnaný souboj s New Cavaliers, který jsme po penaltě vyhráli 2:1. Další 
zápas byl opět proti těžkému soupeři, Torpedo patří k tomu nejlepšímu v 
Evropě. Dařilo se nám celkem držet taktiku pevné obrany ale prohráli jsme 
2:5. Páté utkání bylo s Indians, kteří nastoupili v plné rychlosti a překvapi-
vě nás porazili 2:3. Poslední zápas dne jsme potřebovali vyhrát, abychom 
si zajistili semifinále. Soupeřem byli Iron Cats B. Náš tým už byl opravdu 
unavený a unavená byla i technika, ale nakonec jsme těsně vyhráli 3:2. 
Poslední nás v základní skupině čekali Zeka Rollers, kteří nás v neděli ráno 
porazili 1:4. 
Semifinálovým soupeřem nám byl vítěz základní skupiny Torpedo Laden-
burg. I přes naši obranu zvítězili 3:0. Čekal nás boj o třetí místo s týmem, 
který ve svém semifinále také neuspěl, Zeka Rollers. I tento zápas jsme 
prohráli 0:3. Finále vyhrál tým Torpedo Ladenburg, když rozhodl gólem na 
samém konci vyrovnaného zápasu proti De Pont, a stal se tak po druhé 
vítězem turnaje Prague Cup. 
 

10. Euro-Cup 2017 
 

Turnaj, který pořádá tamní tým Nording Bulls Lohmen se konal 8. a 9. čer-
vence v Rostocku. Chtěli jsme alespoň obhájit čtvrté místo z let minulých. 
V sobotu nás čekal první soupeř – Munich Animals. S tímto týmem hraje-
me vyrovnané zápasy, ale naše starty na mezinárodních turnajích bývají 
těžkopádné – úroveň hry je nesrovnatelná s českou ligou. Animals vyhráli 
6:4. Druhý zápas znamenal zase úplně jiného soupeře – slabší a faulující 
tým Rocky Rolling Wheels. Po neurovnané hře jsme nakonec vyhráli 4:1. 
Posledním soupeřem dne byli italští Warriors Viadana, kteří hrají rychle a 
dravě. Přímo k brankářce proniklo 18 střel, prohráli jsme 0:7. 



 
 
 
V neděli nám zbývaly dohrát dva zápasy základní skupiny. Začali jsme s  
Black Knights Dreieich. Standa sice otevřel skóre už v první minutě. Bohu-
žel to byl i náš poslední gól. Soupeřova „A“ sestava dostala v první polovi-
ně k naší bráně 17 střel a z toho padlo 6 gólů. „B“ tým na naši bránu v dru-
hé polovině poslal dalších pět střel, ale padl jen 1 gól. Prohráli jsme 1:7. 
Poslední zápas byl proti domácím Nording Bulls. Pro postup do Play-off 
jsme museli zápas vyhrát. To se nám podařilo jednou v roce 2013, ale ne-
zopakovali jsme to. Prohráli jsme 2:9 a v základní skupině skončili pátí. 
Čekal nás tak jen zápas o celkové páté místo turnaje s týmem, který skon-
čil na šestém místě – Rocky Rolling Wheels Berlin. Tento zápas jsme vyhrá-
li 11:2 a obsadili tak konečné páté místo. 
Za velký úspěch našeho týmu se dá považovat zisk individuální ceny pro 
nejlepšího brankáře – tu získala Jana Stárková. Navíc Standa se se 16-ti 
góly stal pátým nejlepším střelcem turnaje. 
 

Prague Powerchair Open 2017 
 

Na konci září se konal osmý ročník turnaje, který pořádá sdružení Flor-in. 
Letos se zúčastnilo sedm týmů. Čekalo nás šest zápasů, které rozhodovaly 
o postupu do Play-off. Jelikož se účastnily i všechny české týmy, byl pro 
nás turnaj také test před začátkem ligové sezóny. 
Předligovou přípravu jsme zvládli na výbornou. Zápas s Indians, jsme bez 
problému vyhráli 7:2. Ani zápas s Red Dragons neznamenal komplikaci a 
vyhráli jsme 6:0. Napětí se čekalo až v zápase proti New Cavaliers. Naše 
zápasy byly vždy vypjaté a nervózní. Tentokrát tomu tak ale nebylo, i když 
byl zápas celkem vyrovnaný. Vyhráli jsme 3:2. 
Ze zbývajících tří zápasů v základní skupině jsme dokázali vyhrát jeden – 
8:0 s Hurricanes Bochum z Německa. S Italy Sharks Monza jsme těsně pro-
hráli 2:3. A favorité celého turnaje – Black Knights Dreieich – nás porazili 
5:2. V základní skupině jsme tak obsadili druhé místo a postoupili hladce 
do Play-off, kde nás čekal zápas s třetím ve skupině – Hurricanes Bochum. 
Do semifinálového zápasu s Němci jsme vstupovali opatrně – přece jen, 
semifinále je vždy jiné. Ale zvládli jsme ho hladce a vyhráli 10:2. Ve finále 
nás čekali Black Knights. A ani finále nenechali náhodě a porazili nás 13:5. 
Obsadili jsme druhé místo a je to pro nás velký úspěch stejně jako cena 
pro nejlepšího hráče, kterou získal Stanislav Cimpa a cena pro nejlepšího 
brankáře, kterou získala Jana Stárková. 



 

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 a stanice Píškova 
 

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 osmé 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. 



 

PRAGUE UNICYCLE 
HOCKEY TEAM 
Tým hokeje na jednokolkách 
 
Unicycle Hockey je v České republice stále poměrně neznámý a nerozšíře-
ný sport. Kromě týmu Prague Unicyle Hockey Team (PUHT) existuje jen v 
roce 2015 vzniklý tým Uners Litoměřice. Proto se PUHT v roce v 2014 při-
hlásil do německé ligové soutěže, v které nepravidelně nastupuje. V Ně-
mecku je tento sport více rozšířený. Německá ligová soutěž („Deutsche 
Einradhockeyliga“) má přes 50 týmů různé úrovně a během sezóny se 
uskuteční přes 40 turnajů, na které se týmy hlásí dle své úrovně. 
 

Tréninky a soustředění 
 

Pravidelné tréninky 
Ve školním roce každou neděli od 19:00 do 20:00 hod ve sportovní hale TJ 
Tatran Střešovice, Sibeliova 368/51, Praha 6 - Střešovice. 
 
Pravidelné tréninky jsou zaměřeny především na začátečníky a postupné 
sehrávání jednotlivých hráčů. 



 

HOSPODAŘENÍ 
 

Výnosy 
 

 Dary - 56 015,- Kč 

 ČSTPS - 33 700,- Kč 

 MHMP - 78 500,- Kč 

 Tržby z prodeje služeb a zboží - 296 208,- Kč 

 Členské příspěvky - 79 250,- Kč 

 Příspěvky na zaměstnávání OZP - 54 189,- Kč 

 Ostatní výnosy - 2 886,- Kč 
 

CELKEM 600 748,- Kč 

 

Náklady 
 

 Materiál - 69 359,- Kč 

 Služby - 353 185,35 Kč 

 Mzdové náklady - 104 094,- Kč 

 Odpisy - 44 628,- Kč 

 Ostatní - 8 523,12 Kč 
 

CELKEM 579 789,47 Kč 



 

Výhled na příští rok 
 

Ligová soutěž 
Česká PH liga 2017/2018 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 2018  máme v plánu se zúčastnit 9. 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 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 


