
S novým rokem 2019 přišlo vyvrcholení staré 

sezóny. Jaguáři jí měli opět dobře rozjetou, 

když suverénně ovládli obě kola podzimní části 

a měli tak nakročeno k trojité obhajobě titulu. 

Jarní část ligové soutěže se otevřela třetím 

kolem v březnu v Praze na Pankráci. I v této 

sezóně jsme o svém vítězství v základní části 

soutěže mohli rozhodnout už po třech hracích 

kolech. Prvním soupeřem nám byl tým Red 

Dragons, a i přes počáteční nerozehranost a 

novou taktiku, jsme vyhráli 6:1. Druhý zápas 

proti New Cavaliers jsme také zvládli. Utkání 

bylo ale střelecky vyrovnané, i když jsme stále 

kontrolovali náskok. Vyhráli jsme 9:5. Poslední 

zápas proti SK Indians Plzeň jsme vyhráli 7:3 

a opět si tak pojistili první místo pro Play off. 

Čtvrté kolo se konalo v dubnu v pražském 

Radotíně. O vítězi podzimní části už bylo 

rozhodnuto a pro Jaguáry to byl trénink bez 

hlavního střelce týmu Standy a T-stick hráče 

Jardy. První zápas proti New Cavaliers jsme 

zvládli a vyhráli 5:2. Druhý zápas proti Red 

Dragons jsme vyhráli 10:2 a náš nejmladší 

Jaguár Jirka si připsal hned pět gólů v řadě. 

Vyostřený zápas proti Indiánům jsme však 

neudrželi a prohráli 4:5. 

V květnu se v Praze na Třebešíně konalo 

závěrečné kolo Play off, které mělo rozhod-

nout o novém Mistru ČR. Pro Jaguáry byl ve 

hře hattrick. Soupeřem pro Jaguars byli druzí 

po bojích základní části – opět SK Indians 

Plzeň. Oba zápasy Jaguáři zvládli (9:2 a 8:0) 

a po třetí tak obhájili titul Mistrů Power-

chair Hockey ČR. BBR 
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SLOVO REDAKCE 

Ligový vítězný hattrick tak nějak 

předznamenal potřebu nových výzev. 

Jaguáři si tak před sebe postavili 

nakonec hned dvě - druhý jaguáří 

tým v lize a reprezentaci. Jaguářímu 

béčku se v lize zatím poměrně daří a 

především ukazuje své herní pokroky, 

které slibují ještě lepší budoucnost. 

Své kvality potvrdil nejmladší hráč 

Jiřík a taktéž hostující Lukáš Zuzánek 

ukazuje, že v něm dřímá herní po-

tenciál. 

V reprezentaci se Jaguárům taktéž 

daří, ovšem nepovedený Kvalifikační 

turnaj na ME ke konci roku vše 

zahalil do temnějších barev. Pevně 

ale věřím, že nakonec i nepodařený 

boj o účast na ME přinese pozitivnější 

reakce, díky kterým se bude moci 

národní tým odpíchnout ke svému 

dalšímu posunu. 

Závěrem tedy miřme směle do nového 

roku 2020! IF 



I v roce 2019 pokračovaly tréninky reprezen-

tačního týmu, jehož součástí je většina týmu 

Jaguárů. Letos se konalo šest celodenních tré-

ninků. Cíl byl jasný – uspět na říjnovém Kvali-

fikačním turnaji na ME, který se konal v Praze, 

a který musel Český národní tým vyhrát, pokud 

se chtěl účastnit Mistrovství Evropy v roce 

2020. Proto se intenzita tréninků zvyšovala a 

postupně se rýsovaly jasné herní sestavy.  

Ostrý test v podobě účasti na mezinárodním 

turnaji reprezentační tým absolvoval v srpnu v 

nizozemském Eindhovenu, kde se účastnil tur-

naje, který pořádal místní tým GP Bulls. Akce 

se zúčastnil výběr osmi hráčů – hráče Jaguárů 

doplnil jeden hráč z týmu Indians Plzeň. A 

vzhledem ke vzdálenosti jsme se rozhodli pro 

letadlo. Vozíky a vybavení ale cestovalo pěkně 

po zemi. Tohoto velkolepého turnaje se účast-

nilo hned čtrnáct týmů. 

Český národní tým čekalo šest zápasů v zá-

kladní skupině. První den jsme zaznamenali 

dvě poměrně jasné výhry a dvě stejně jasné 

prohry. Druhý den už byl národní tým rozkou-

kanější a rozehranější. Přeci jen to vždy trvá 

zvyknout si na hru na mnohem vyšší úrovni, 

než na jakou jsme zvyklí z českého prostředí. 

Oba zápasy druhého dne byly tak vyrovnaněj-

ší, ale bohužel česká reprezentace neuspěla. V 

základní skupině jsme tak skončili pátí. Zápas 

se šestými ze skupiny A (Sharks Monza) národ-

ní tým prohrál až v šesté sérii penaltových 

rozstřelů. V boji o konečné 11. místo jsme 

uspěli.  

V říjnu se v Praze konal dlouho očekávaný a 

déle než rok připravovaný Kvalifikační turnaj 

na ME. Nakonec se účastnily jen tři týmy, 

které usilovaly o poslední volné místo na 

budoucím Mistrovství Evropy - kromě ČR to 

bylo ještě Slovinsko a Španělsko. Kdo to místo 

chtěl, musel QT vyhrát. Hrálo se dva dny, 

dvakrát s každým. Samotné hře však předchá-

zela klasifikace hráčů a jejich obodování podle 

jejich handicapu, ale také kontroly vozíků. 

Náš první zápas proti Slovinsku jsme zvládli, 

ale hned po zápase proběhla kontrola rychlos-

ti vozíku Standy, a bohužel o malý rozdíl 

neprošel, což znamenalo červenou kartu do 

dalšího zápasu. A i když se tým snažil a 

dlouho hru držel, bez své hlavní střelecké 

opory na Španěly nestačil. Zápasy druhého 

dne už byly ovlivněny herní náladou týmu 

zasaženého vyhrocenou situací z prvního dne 

a neustálými změnami v bodové klasifikaci 

hráčů, která ovlivňovala sestavu na hřišti. 

Smůlu měl i slovinský tým, který přijel s 

nepočetnou sestavou, a navíc si v průběhu 

turnaje jeden hráč zlomil nohu a rozbil se 

jeden vozík. Turnaj tak vyhrál španělský tým, 

který se tímto kvalifikoval na Mistrovství Evro-

py 2020. 
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JAGUÁŘI V REPRE DRESU 

Letošní ligová sezóna přináší opět nějaké 

změny a hlavně rozšíření. Do České ligy se 

nově zapojil slovenský tým BlueSky Butterflies 

Bratislava. Z ligy naopak odešel tým Red 

Dragons Praha, ale vznikl tým Jaguars B. 

Ligová kola zůstávaji čtyři + páté kolo Play-

off – musel se tedy trochu upravit herní 

systém – každý tým si s každým během celé 

sezóny zahraje třikrát a program zápasů je na 

každém kole trochu jiný.  

Podzimní část sezóny 2019/2020 otevřelo 

první kolo v září v Klatovech. První kolo 

Jaguáři odstartovali trochu kuriózně - 

„bratrovražedným“ soubojem – Jaguars A 

proti Jaguars B. Tým A svou roli favoritů 

potvrdil a vyhrál 20:0. Jaguars A vyhráli i 

všechna svá ostatní utkání – 9:3 nad New 

Cavaliers a 12:3 nad SK Indians Plzeň. Jaguars 

B prohráli dlouho vyrovnaný zápas proti SK 

Indians 6:1, ale po skvělém výkonu vyhráli 

zápas nad týmem z Bratislavy 13:3. 

Druhé kolo se konalo v říjnu v pražské hale 

Radotín. Náš tým Jaguárů – tedy A i B – 

čekalo dohromady šest zápasů a jako tečka 

pak zápas vzájemný. Navíc náš tým byl osla-

bený technickou i lidskou marodkou. Tým 

Jaguars A opět zvládl všechny své zápasy – 

výhry 11:0 nad BlueSky Butterflies Bratislava, 

5:2 nad SK Indians Plzeň, 7:3 nad New Cava-

liers a 7:1 nad Jaguars B. Tým Jaguars B 

předvedl opět dobrý výkon a zlepšení – výhra 

12:1 nad BlueSky Butterflies a prohra 6:0 s 

New Cavaliers. BBR 

OTEVŘELA SE NOVÁ SEZÓNA 2019/2020 



Stránka 3 

ČÍSLO 20 

Předešlý rok jsme uzavřeli exhibicí na MS žen 

ve florbalu a rok letošní jsme stylově otevřeli 

exhibicí na ME žen v pozemním hokeji. Pro 

rok 2014 a tým Jaguárů byly stěžejní dvě 

věci - historicky první vítězství na mezinárod-

ním turnaji a vynechání ligového ročníku. 

První místo na turnaji Prague Powerchair 

Open, který pořádá Spolek Flor-in, bylo pře-

devším důsledkem zaměření se na tréninky a 

posléze jejich uplatnění v přátelských turna-

jích, které nahradily ligovou soutěž coby mož-

nost pravidelného porovnání se s českými 

týmy. Na turnaji se nám podařilo vyhrát i 

díky nabranému sebevědomí, když jsme popr-

vé porazili našeho tradičního soupeře ze Slo-

vinska, tým Trouble Makers. Přesně v tomto 

roce se náš tým přehoupl do své současné 

podoby, kdy víme, co umíme a jak si za tím 

jít. Ovšem tzv. zaškobrtnutí se na cestě sem 

tam přeci jen objeví :) 

Vynechání jednoho ligového ročníku také 

vedlo k vymyšlení menší verze našeho turnaje 

Prague Cup, tzv. MINI Prague Cupu, kdy jsme 

do Česka pozvali jeden zahraniční tým - ně-

mecké Ballbusters Würzburg a k nim další 

dva české týmy. První ročník jsme nakonec 

těsně, o jeden gól prohráli. Každopádně i to 

byla teprve předzvěst již zmíněného prvního 

vítězství na mezinárodním turnaji, který přišel 

o tři měsíce později. IF 

ROK PO ROCE - ZALOŽENÍ KLUBU - ROK 2014 

V květnu se konal druhý ročník turnaje MINI 

Prague Cup. Turnaj MINI Prague Cup je menší 

verze našeho tradičního turnaje Prague Cup. 

Nakonec se letos účastnilo celkem pět týmů – 

tři týmy české (Jaguars, New Cavaliers Praha 

a SK Indians Plzeň) a dva týmy zahraniční 

(Iron Cats B ze Švýcarska a Star Drivers z 

Německa).  

V pátek se odehrály všechny zápasy základní 

skupiny. Hrací den otevíral zápas Jaguars a 

New Cavaliers. Jako vždy, i tentokráte jsme se 

rozjížděli pomalu. V první polovině padl jen 

jeden gól. Celý zápas jsme nakonec vyhráli 

5:0. Naším druhým soupeřem byl švýcarský 

tým Iron Cats B. Zápas byl od začátku velmi 

živý a hra se přelévala po celém hřišti. Nako-

nec jsme byli rádi za remízu 6:6. Třetím 

soupeřem nám byli SK Indians Plzeň, a ty 

jsme porazili 5:2. Náš poslední soupeř byli 

němečtí Star Drivers a byl to opět rychlý a 

vyrovnaný zápas. Podařilo se nám vyhrát 

těsně 6:5. 

Tímto posledním zápasem se tak uzavřel první 

hrací den. Základní skupinu vyhrál tým Jagu-

ars před druhými Star Drivers a třetími Iron 

Cats. Druhý den nás čekaly zápasy Play-off a 

naším soupeřem byli sestavově posílení New 

Cavaliers. Zápas jsme zvládli v pohodě vyhrát 

10:3. 

Po zápase mezi týmy Iron Cats a New Cava-

liers o třetí místo (vyhrál tým Iron Cats 6:5 

po samostatných nájezdech), nás čekalo finále 

s týmem Star Drivers. Soupiska Star Drivers se 

pro sobotní zápasy rozrostla o dalšího hráče, 

který patří do týmu německé reprezentace. A 

převaha Němců na hřišti byla znát, vyhráli 

9:3. 

Druhý MINI Prague Cup tedy vyhrál tým Star 

Drivers Bad Kreuznach z Německa. Jaguars se 

umístili na druhém místě před třetími Iron 

Cats Zurich ze Švýcarska. BBR 

JAGUÁŘI NA MINI PRAGUE CUP  



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, 2017/2018 a 2018/2019. 

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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V listopadu proběhlo v Praze druhé vydání 

Turnaje dvojic. Je to tzv. „hra dva na dva“, 

což je odnož naší hry Powerchair Hockey. A 

většina hráčů z obou týmů Jaguars si to sa-

mozřejmě nemohla nechat ujít. „Dvojky“ jsou 

hra, při které proti sobě stojí dvojice složená 

z hráče s klasickou florbalovou holí a hráče s 

tzv. T-stick. Listopadový turnaj byl už druhý a 

v únoru se chystá třetí vydání. Touto zajíma-

vou obměnou Powerchair Hockey, která je i 

výborným tréninkem schopností do klasické 

hry, tak vyplňujeme zimní pauzu. 

Turnaje se účastnilo deset dvojic rozdělených 

do dvou základních skupin. Celý den nabídl 

plno zajímavých zápasů. Druhé vydání turnaje 

však stylem „start-cíl“ naprosto ovládli favori-

té Iva + Standa. A ani další hráči týmu 

Jaguars nezůstali pozadu. Od prvního vydání 

Turnaje dvojic v únoru ukázali v neděli všich-

ni hráči z týmů Jaguars velký posun. Jiřík, 

který se ve svých deseti letech herně posouvá 

snad každým tréninkem, na tomto turnaji 

strčil do kapsy plno o desetiletí starších hrá-

čů. Na turnaji hrál s Janou a po vyrovnaném 

boji skončili na čtvrtém místě před pátými 

Markétou a Kristýnou. Na místě šestém skon-

čili technickou vinou Jan s Jardou a posledním 

zástupcem Jaguáru byl Lukáš, který s Danem 

z týmu Indians obsadili deváté místo. BBR 

DVOJKY 

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

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

