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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 
2018 - zisk čtvrtého 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 2017/2018. 
A taktéž je úspěchem, že jak v minulosti, tak i v přítomnosti jsou hráči Ja-
guars nedílnou součástí reprezentačního družstva. 
 
Tým Jaguars se účastnil České ligové soutěže i v roce 2018, jarní části sezó-
ny 2017/2018 a poté podzimní části ročníku 2018/2019. 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 2017/2018 
 

Třetí kolo se konalo v březnu v Radotíně. Prvním soupeřem byli Indiáni z 
Plzně, kteří po zimní části drželi druhou příčku v tabulce. Vyhráli jsme po-
hodlně 8:2. Druhý zápas proti New Cavaliers Praha skončil 3:1. Jednostran-
ný zápas s Red Dragons jsme vyhráli 24:0. Jaguars tak vyhráli i třetí kolo a 
už bylo jasné, že do pátého kola Play-off postoupíme z prvního místa. 
Čtvrté kolo se uskutečnilo v dubnu na Třebešíně. I když o vítězi základní 
části už bylo rozhodnuto, rozhodně to neznamenalo, že na hřišti polevíme 
a neodevzdáme poctivý výkon. Red Dragons jsme porazili 28:0, New Cava-
liers jsme 17:2 a své soupeře do Play-off SK Indians pak 8:0. Základní část 
jsme tak vyhráli bez jediné porážky. 
V květnu se ve Sportovní hale na Třebešíně konalo vyvrcholení sezóny. 
Titul jsme obhajovali proti druhým v sezóně – Indians Plzeň. Než se v prv-
ním utkání Indiánům podařilo dát první gól, vedli jsme už 5:0. Zápas nako-
nec skončil 14:3. Za celý druhý zápas se jim podařil dát jediný gól. Zápas 
jsme tak vyhráli více než jasně 17:1. Kromě titulu Mistrů Jaguars brali i 
všechny individuální ceny - Nejlepší T-stick sezóny: Iva Zemková, Nejlepší 
brankář sezóny: Jana Stárková (87,1% úspěšnost) a Nejlepší střelec i Neju-
žitečnější hráč: Stanislav Cimpa (100 gólů a 32 asistencí v základní části). 
 

Podzimní část České PH ligy 2018/2019 
 

V říjnu se v Praze konalo první kolo. Jaguáři toto kolo ovládli a nasadili si 
tak vysokou laťku pro zbytek sezóny. New Cavaliers vstoupili do sezóny s 
lehce obměněnou sestavou. Přestříleli jsme je 31:11 na střely a 13:0 bylo 
konečné skóre. SK Indians Plzeň jsme porazili – 14:3. Zajímavé bylo, že 
střely na bránu byly tentokrát vyrovnané – 19:18. Další soupeř byl také 
mírně pozměněný tým Red Dragons, a tak o proti loňsku jsme dosáhli sice 
vítězství, ale s podstatně nižším brankovým rozdílem 11:2. 
Druhé kolo se konalo v listopadu v Plzni. 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 brankářku 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. 



 

Mezinárodní turnaje 
 
 

10. mezinárodní turnaj v Curychu 2018 
 

Celý tým Jaguárů je zapojen v širším okruhu reprezentačního týmu a 
účastni se i všech jeho tréninků. Však reprezentační trenérku dobře zná-
me, jelikož Andrea je i trenérka týmu Jaguárů. Základní pětka Jaguárů pak 
byla nominována pro účast na Mezinárodním turnaji v Curichu, který zna-
menal první výjezd a první zápas nového národního týmu vůbec. Již 10. 
ročník tohoto turnaje pořádal ve dnech 19. a 20. května tamní tým Iron 
Cats. A konkurence byla velká, jelikož se spolu s námi zúčastnily týmy, kte-
ré patří k evropské špičce. Věděli jsme, že s novým týmem bez herních 
zkušeností to v této konkurenci nebude snadné, ale byli jsme připravení v 
národním dresu odvést poctivý výkon. Pod vedením trenérky jsme chtěli 
předvést vše, co jsme natrénovali. 
První zápas na turnaji byl opravdu ostrá zkouška, naším soupeřem byli do-
mácí 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. Tentokráte už se nám hrálo 
lépe, dobře jsme drželi obranu a čekali na chyby soupeře. Ty přicházely, 
ale moc se nám nedařilo jich využívat. Prohráli jsme 2:10. Dalším soupe-
řem byl nizozemský tým Emmen, který ostatním nizozemským týmům po-
věst rozhodně nekazil – hrál neuvěřitelně rychle a přesně. Přestřílel nás 
1:15. Za náš tým skóroval Standa. Poslední zápas dne rozhodoval o našem 
nedělním programu, pokud jsme chtěli postoupit ze skupiny, museli by-
chom 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 bohu-
žel jsme prohráli 4:5. 
Reprezentační tým tak při své premiéře obsadil desáté místo, přesto jsme 
spokojení. Dokázali jsme, že naše hra a taktiky jsou srovnatelné s evrop-
skými 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. 



 
 
 

Prague Powerchair Open 2018 
 

Devátý ročník turnaje, 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 místo 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 nerozkoukaní 
jsme to dokázali dotáhnout jen do remízy 3:3. Druhým soupeřem byl do-
mácí 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 Ita-
lové Alma Madracs Udine. Sehráli jsme spolu vyrovnaný, herně pěkný zá-
pas, který byl sice ve vysokém tempu, 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 vy-
rovnaně 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 Warri-
ors. 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. 



 

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 deváté 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 - 39 380,- Kč 

 ČSTPS - 9 367,- Kč 

 MHMP - 100 000,- Kč 

 MŠMT - 65 000,- Kč 

 Tržby z prodeje služeb a zboží - 1 680,- Kč 

 Členské příspěvky - 55 000,- Kč 

 Příspěvky na zaměstnávání OZP - 77 646,- Kč 

 Ostatní výnosy - 10,03 Kč 
 

CELKEM 348 083,03 Kč 

 

Náklady 
 

 Materiál - 61 379,- Kč 

 Služby - 127 745,65 Kč 

 Mzdové náklady - 55 780,- Kč 

 Odpisy - 21 296,- Kč 

 Ostatní - 15 463,- Kč 
 

CELKEM 281 663,65 Kč 



 

Výhled na příští rok 
 

Ligová soutěž 
Česká PH liga 2018/2019 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 2019  máme v plánu uspořádat 2. ročník MINI Prague Cupu a 

pozvat dva až tři týmy ze zahraničí plus další dva týmy české. Další tur-

naje 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 


