
V sobotu 7. března se ve Sportovní hale na 

pražském Třebešíně konalo třetí kolo ligové 

sezóny 2019/2020 a zúčastnily se ho všechny 

ligové týmy. Tým Jaguars Praha A suverénně 

ovládl zimní část a bez ztráty bodu se usídlil 

na čele výsledkové tabulky. Tým Jaguars B měl 

po odehraných zápasech zimní části 6 bodů a 

v celkové tabulce držel čtvrtou příčku. Už 

během podzimu však ukázal svůj potenciál a 

tendenci se zlepšovat. 

Jaguars A vyhráli úvodní zápas proti New 

Cavaliers 7:1 a s přehledem vyhráli i svůj další 

zápas tohoto kola s týmem BlueSky Butterflies 

(15:0). Jaguars B porazili ve vypjatém zápase 

tým SK Indians 5:3. I druhý zápas týmu Jagu-

ars B byl vyostřený. Tým New Cavaliers naše 

„béčko“ porazil až v posledních minutách 

zápasu těsně 5:4. Zajímavé utkání kola bylo 

střetnutí týmů Jaguars A a B. „Áčko“ porazi-

lo „béčko“ 7:1, což byl velký posun od 20:0, 

které schytalo „béčko“ na prvním kole. 

Tým Jaguars A se tak stal vítězem základní 

části už po třech kolech. Těšili jsme se na 

čtvrté kolo v Bratislavě, jenže to jsme ještě 

nevěděli, že se na hrací plochu dlouho ne-

vrátíme. Pár dnů po třetím kole byla vyhlá-

šena celostátní karanténa a tím přerušena i 

veškerá sportovní aktivita. Čtvrté kolo muselo 

být nakonec zrušeno. Poslední nadějí bylo 

odehrát alespoň Play-off v nejzazším termínu 

6. června. Jenže Slovenský tým Bluesky But-

terflies nedostal povolení přijet do Prahy. 

... pokračování na další straně 
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SLOVO REDAKCE 

Před rokem jsem si zde přála směle 

vykročit do nového roku. A to se 

také povedlo, v únoru přišly dobré 

výsledky na Turnaji dvojic, na začátku 

března na III. kole výborný výkon 

Jaguářího béčka ukázal, že by v play-

off mohli směle útočit na třetí místo 

a přihláška na turnaj v Itálii... Ovšem 

jen pár dnů na to přišlo jedno velké 

STOP. Ne kvůli technickým obtížím s 

vozíky nebo zdravotním problémům 

jak by se v našem sportu dalo čekat. 

Důvod byl jiný a jinde... 

Epidemie nebo pandemie, koronavi-

rus, COVID-19 nebo SARS-Cov-2 je 

jedno jak se tomu říká, podstatné je 

že nejen PH liga se nemohla dohrát, 

mezinárodní turnaj byl zrušen, II. 

kolo nového ročníku ligy bylo odlože-

no na neurčito apod. I přesto všech-

no jsme s Jaguáry stihli několik tré-

ninků a letní soustředění. Teď jen 

zbývá popřát si do roku 2021 hodně 

zdraví a návrat sportu! IF 



A tak bylo rozhodnuto – jediným regulérním, 

byť pro naše dva týmy poněkud smutným, 

řešením bylo celý ligový ročník 2019/2020 

anulovat, a Mistra ČR vůbec nevyhlašovat. 

Jelikož situace v České republice už umožňo-

vala za určitých podmínek uspořádání turnaje, 

Česká federace PH využila původní termín i 

formát akce a uspořádala alespoň přátelský 

neligový turnaj s názvem Play-off COVID 

Powerchair Hockey 2020, kterého se mohly 

zúčastnit všechny české ligové týmy. 

Turnaj se tedy uskutečnil 6. června ve Spor-

tovní hale na Třebešíně. Sportovní den za-

hájily dva semifinálové zápasy, které měly 

rozhodnout o finálové dvojici. V prvním 

zápase proti sobě nastoupil první a čtvrtý 

tým z tabulky po základní soutěžní části 

anulované ligové soutěže – tedy Jaguars A 

a Jaguars B. Kvůli oslabení hrál Standa za 

Jaguars B a dovedl tento tým k výhře 10:8. 

Druhé semifinále vyhrál tým SK Indians 

Plzeň. Tým Jaguars A tak čekaly dva zápasy 

o třetí místo s týmem New Cavaliers Praha, 

které Jaguáři vyhráli (11:0 a 12:1) a tým 

Jaguars B čekalo finále s týmem SK Indians 

Plzeň. Finálové zápasy mezi týmy Jaguars B 

a SK Indians měly trochu napínavější prů-

běh. První vyhráli Jaguáři 8:6 a druhý už 

jednoznačněji 9:4. Jaguars B tak tento tur-

naj ovládli. BBR 
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NEDOHRANÁ SEZÓNA 2019/2020 - POKRAČOVÁNÍ 

Sezóna 2019/20 byla sice předčasně ukončena 

a zrušena, ale vzhledem k lepší epidemiologic-

ké situaci jsme doufali, že sezóna 2020/21 

nám to vynahradí a proběhne normálně. 

Náš klub nastoupil do nové sezóny opět se 

dvěma týmy. Tentokrát to nejsou Jaguars A a 

B, ale Jaguars Black a White. Jaký je v tom 

rozdíl? Jaguars A a B dělil hráče podle výkon-

nosti a zkušeností. Oba týmy ale v čase, kdy 

to šlo, především však na soustředění, pilně 

trénovaly, a tak náš trenérský tým přišel s 

novou strategií – postavit dva výkonnostně 

vyrovnanější týmy. 

V sobotu 3. 10. se konalo I. kolo nové sezó-

ny. Sice s řadou hygienických opatření, ale to 

nám nevadilo. Slovenský tým Bluesky Butter-

flies však bohužel chyběl. 

Oběma týmům se dařilo a I. ligové kolo na-

prosto ovládly. Tým Jaguars Black, ve kterém 

hrají kapitánka Iva, brankářka Jana, Markéta 

(na prvním kole chyběla) a pak kluci – Stan-

da, Jirka a Pavel, vyhrál všechny své zápasy. 

5:2 s New Cavaliers, 17:3 s SK Indians Plzeň. 

Tým Jaguars White, který vede Honza a s 

ním hrají Denis, Lukáš, Jarda, Radim a bra-

nářka Kristýna, našel přemožitele jen ve 

svých klubových parťácích z týmu Black 

(2:11). Tým SK Indians Plzeň porazili 5:3 a 

tým New Cavaliers 7:5. 

První kolo znamenalo hlavně velkou týmovou 

podporu a spolupráci, když jsme se z lavičky 

vzájemně koučovali a fandili si. Trenérce 

patří velký dík, protože byla s námi, i když 

se doma potýkala s Koronavirem.  

Situace kolem Covidu se ovšem zase zhoršila 

a druhé kolo v Plzni tak bylo nejprve posu-

nuto a následně zrušeno. Doufáme v dohrání 

sezóny v příštím roce. BBR 

ČERNOBÍLÉ ŘÁDĚNÍ NA PALUBOVCE 

22. 2. 2020 se v Praze konalo další vydání 

Turnaje dvojic. Tentokráte se zúčastnilo sedm 

dvojic, které se utkaly systémem každý s 

každým v rámci jedné skupiny. Tři dvojice od 

minulého vydání nezměnily složení - z týmu 

Jauars přijeli Iva Zemková + Stanislav Cimpa 

a Jana Stárková + Jiří Táborský ml.; z týmu 

New Cavaliers pak dvojice Michaela Brabcová 

+ Jiří Táborský st.. Doplnily je dvě nově 

složené dvojice z Jaguars – Jaroslav Novotný 

+ Denis Goll a Lukáš Zuzánek + Radim 

Navrátil a dvojice z New Cavaliers Lucie 

Kazdová + Aleš Jurčička. Sedmičku 

„statečných“ zkompletovala dvojice ze sloven-

ského týmu Bluesky Butterflies Peter Lovaš + 

Norbert Suchánek. 

I třetí vydání ovládli stylem start – cíl favori-

té z týmu Jaguars Iva Zemková + Stanislav 

Cimpa, kteří projeli dnem bez jediné porážky 

a společnými silami nastříleli 109 gólů. V 

jejich bráně skončilo za den jen 47 gólů. Na 

druhé místo si z listopadového čtvrtého místa 

polepšila dvojice Jana Stárková + Jiří Tábor-

ský ml. (86 vstřelených gólů, 49 obdržených). 

Stejně jako v listopadu se na třetím místě 

umístila dvojice z New Cavaliers Michaela 

Brabcová + Jiří Táborský st. (93 vstřelených 

gólů, 52 obdržených). 

V listopadu se mělo konat již čtvrté vydání 

tohoto oblíbeného turnaje, ale špatná epide-

miologická situace kolem viru Covid-19, který 

nám komplikuje sportovní aktivity celý rok, to 

neumožnila. Nezbývá nám než doufat, že rok 

2021 bude pro náš sport, a nejen pro něj, 

příznivější. BBR 

JAGUÁŘI PO DVOU 
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Po úspěšném roce 2014 jsme se do dalšího 

roku přehoupli s o to větším úsilím své zlep-

šení potvrdit. Po přátelských turnajích se 

opravdovou první velkou zkouškou stal v 

květnu 4. ročník našeho mezinárodního turna-

je Prague Cup, kde se podařilo získat pěkné 

4. místo. V červnu následoval pro Jaguars 

velmi úspěšný přípravný turnaj na ligovou 

soutěž, jež v tomto roce změnila hned několik 

věcí. Jedním z nich bylo i posunutí zahájení 

sezóny na podzim a ukončení na květen ná-

sledujícího roku. Tímto krokem došlo k har-

monizaci s běžnými sportovními kalendáři a 

možností využít letní přestávky ke kvalitní 

přípravě na novou sezónu. 

Než došlo na ligový ročník 2015/2016, využili 

jsme času a stihli nejen klasické letní soustře-

dění, ale také dva další mezinárodní turnaje. 

V červenci se tým Jaguars představil počtvrté 

v německém Güstrow a podruhé za sebou 

získal 4. místo. Ke konci září se konal také 

další ročník turnaje PPO. Zde jsme po loňsku 

byli poprvé v roli obhájců. V základní skupině 

A se nám dařilo jen zčásti - 1 výhra, 1 remí-

za a 1 prohra. Naštěstí ty důležité zápasy 

teprve následovaly. Nejdříve přišlo na řadu 

utkání s druhým týmem skupiny B, kdy jsme 

nad Indians Plzeň zvítězili 7:2. V semifinále se 

nám do cesty postavil tým Trouble Makers 

Ljubjana, který nás v základní skupině těsně 

porazil o gól. Ovšem změna taktiky přinesla 

kýžený efekt a my tak mohli slavit výhru 6:3. 

V nervózním finále s New Cavaliers, jako 

"opakování" loňského finále, jsme nervy na 

uzdě udrželi, a po výhře 7:5 jsme již uvolně-

ně slavili 2. vítězství v řadě. IF 

ROK PO ROCE - ZALOŽENÍ KLUBU - ROK 2015 

Rok 2020 byl ve znamení pandémie Covid-19 

a různých omezeních s ním spojených. Koro-

navirus zasáhl všechny oblasti a nějakým 

způsobem tak zasáhl do života úplně všech 

lidí. Epidemiologická nařízení krutě zasáhla i 

sport. Třetí ligové kolo, které se konalo 7. 

března, byla na dlouho poslední akce našeho 

sportu. Krátce po tomto kole byla vyhlášení 

celostátní karanténa, která znamernala mimo 

jiné zákaz shromažďování a konání jakýchko-

liv akcí. Znamenalo to i zavření škol, tělocvi-

čen, sportovních hal. Nás. Prostě všeho. Bylo 

na možnostech jednotlivců, zda chtěli a vůbec 

mohli nějakým způsobem trénovat doma. 

Třeba aspoň cvičit. Jenže řada z nás žádnou 

takovou možnost prostě neměla. A tato situa-

ce trvala až do května. 

Jakmile se opatření uvolnila, zarezervovali 

jsme si Sportovní halu v Radotíně, a v sobotu 

23. května jsme se konečně po více než 

dvouměsíční pauze sešli na palubovce. Uspořá-

dali jsme velký jaguáří trénink a na všech 

bylo znát, jak nám náš sport chyběl. 

Školní tělocvična se ale do konce školního 

roku už neotevřela, takže naše pravidelné 

páteční tréninky jsme neobnovili.  

Další florbalová akce tak bylo až Play-off 

Covid-19, které se konalo 6. června na Třebe-

šíně. Tam se konal 20. června i trénink Re-

prezentačního týmu. Na palubovce jsme se 

opět sešli až na našem soustředění, kam jsme 

naštěstí mohli odjet. Již po desáté Jaguáři 

vtrhli do Nové Role, a to na začátku srpna. 

I když Covid přes léto nezmizel, bylo v září 

možné opět zahájit tréninky. První trénink se 

konal 4. září a druhý 11. září. V sobotu 12. 

září proběhl ve Sportovní hale na Třebešíně 

trénink Reprezentace. Do prvního kola ligové 

sezóny jsme stihli ještě tři tréninky. A první 

kolo 3. října, které proběhlo už za zpřísně-

ných opatřeních, opět znamenalo konec. Epi-

demiologická situace se zhoršila natolik, že se 

vše zase muselo zavřít. Opět na dva měsíce. 

Další trénink jsme měli až 4. prosince, 11. 

prosince jsme stihli ještě jeden, jenže pak 

zaštěkal PES a opět máme sport zakázaný. 

Doufáme, že rok 2021 bude pro náš sport, 

ale nejen pro něj, lepší a my se budeme moci 

vrátit do tělocvičen a hal a zase normálně žít 

a sportovat. BBR 

NEČEKANÝ ROK 2020 
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Právě ses stal členem komise rozhodčích, to znamená, že ti 

pískání jde a asi tě i baví. Jak dlouho. pískáš, a jak tě na-

padlo vůbec začít? 

Myslím, že to budou čtyři roky od té doby, co pískám.  

Nenapadlo to vlastně mě, ale bylo mi to nabídnuto, protože 

rozhodčích byl nedostatek. Řekl jsem si, proč to nezkusit. 
 

Co jsi musel udělat před tím, než ses mohl postavit poprvé 

na hřiště? 

Nejdřív jsem dostal pravidla, která jsem si doma pročítal, a 

poté jsem absolvoval dvoudenní školení složené z teorie i 

praxe na hřišti a závěrečného testu. 

 

Jak moc jsi byl nervózní, když jsi začínal? 

Nervózní jsem byl hodně. Sice jsem nastupoval do zápasů 

jako druhý rozhodčí se zkušenějším hlavním rozhodčím, ale 

člověk si není v začátcích vůbec jistý. Musí přivyknout rych-

losti hry. Musí se nebát písknout do píšťalky a případně 

vytáhnout kartu. A to nemluvím o divácích a lidech, co zápas 

sledují. To tu nervozitu ještě násobí. 
 

TO NAPĚTÍ? TAK PŘESNĚ O TOM MLUVÍM!  

Kolik tě stojí času být rozhodčím Powerchair Hockey a co to 

vlastně znamená? 

V ČR se liga hraje na pět kol. Jsou to soboty. Pak jsou tur-

naje dva na dva a pražský mezinárodní turnaj. Dva až tři-

krát do roka školení. A nesmím zapomenout ani na meziná-

rodní turnaje v zahraničí, kam jezdím s týmem Jaguars.  

Znamená to určitě zodpovědnost. Hráči, trenéři a asistenti na 

tebe spoléhají, že povedeš utkání tak, aby vše proběhlo nejen 

v rámci pravidel, ale i v rámci bezpečnosti, která je v tomto 

sportu obzvlášť důležitá. 
 

Jak a kdy ses vůbec dostal k Powerchair Hockey a týmu 

Jaguars? 

Bude to nějakých šest let, co jsem poprvé zaskočil za tehdy 

mou přítelkyni Janku, která dělala asistenta Denisovi. S Deni-

sem jsme si hodně sedli a vlastně od té doby absolvuji každý 

turnaj a soustředění s týmem Jaguars. 
 

Měl jsi nějaké předchozí zkušenosti s vozíčkáři? Nebál ses 

třeba ze začátku tohoto prostředí? 

Zkušenosti jsem neměl vůbec žádné. Abych řekl pravdu, nikdy 

by mě to asi ani samotného nenapadlo. Obdivoval jsem lidi, 

kteří takhle pomáhají, ale sám bych si na to netroufl. Bál 

Přinášíme Vám rozhovor s jedním ze členů jaguářího klubu. 

Robert Němec je v současnosti již zkušeným rozhodčím Power-

chair Hockey, ovšem pro Jaguáry je především nepostradatelnou 

součástí týmu. Jsme malý klub o pár lidech, ale o to více si 

umíme vážit každého z lidí, kteří se k nám přidají. Důležité je, 

abychom sdíleli společné cíle - mít smysl pro sport, ale i pro 

humor, a také být připraveni si navzájem pomoci. Robert toto 

vše splňuje a i když se k nám jednoho dne dostal zcela ná-

hodně, tak se od té doby pravidelně účastní všech klubových 

akcí, na kterých si vyzkoušel nejen roli rozhodčího, ale také roli 

osobního asistenta, řidiče a i například opraváře zlomených téček. 



Stránka 5 

ČÍSLO 21 

jsem se, co všechno můžu udělat špatně, anebo že něco 

vůbec nedokážu. Přístup Denise a to, že jsme se rychle ska-

marádili, ty začátky hodně ulehčilo. 
 

Stal ses asistentem týmu Jaguars… Je to v něčem třeba 

složité? Napadlo by tě dřív, že bys něco takového mohl dě-

lat? Co si o tom myslíš teď? 

Složité – to bych ani neřekl. Spíš například vícedenní sou-

středění s týmem, které zahrnuje spoustu dalších úkonů 

oproti jednodennímu turnaji, bývá náročnější.  

Dřív by mě to určitě nenapadlo. Ani jsem nevěděl, že takový 

sport vůbec existuje. Poznal jsem nový sport, nové lidi a 

nové kamarády. Zjistil jsem, že i já můžu pomáhat, tak jak 

by mě to dřív ani nenapadlo, a že mě to bude bavit. 
 

Kde už jsi s týmem Jaguars byl? Vždy jako asistent nebo i 

jako rozhodčí? 

Kromě turnajů v ČR a soustředění jezdíme i na mezinárodní 

turnaje do zahraničí. Byl jsem s týmem na turnajích v Ně-

mecku, Švýcarsku a nebo Nizozemí. Jezdím vždy nejen jako 

asistent, ale i jako rozhodčí. 
 

Jak se ti pískalo v zahraničí? Bylo to hodně jiné než v ČR? 

Je to velký rozdíl. Kvalita hry i zázemí je v těchto státech na 

jiné úrovni. Je to dáno tím, že odehrají za rok mnohem větší 

počty zápasů. Ligy tam mají několikanásobně větší počet 

týmů než u nás. Účast na mezinárodních turnajích přináší jak 

hráčům a trenérům tak i rozhodčím nenahraditelné zkušenos-

ti do další práce a zlepšování úrovně PH v ČR. 
 

Je nějaký zážitek, na který rád vzpomínáš? 

Paradoxně to pro mě nebyl pozitivní zážitek, ale na mém 

myslím dokonce prvním nebo druhém mezinárodním turnaji v 

Německu jsem byl (údajně pro dobré výkony v základních 

skupinách) nominován jako rozhodčí na finálový zápas dvou 

dost možná nejlepších týmů v Evropě. Pro mě jako nezkuše-

ného rozhodčího to bylo absolutní peklo. A to i proto, že se 

během zápasu rozdalo hodně karet za nedovolené zákroky, a 

dokonce i proběhl protest kvůli rychlosti vozíků jednoho 

týmu. 

 

Řekl bys, že ti zkušenost s Jaguáry dala nějakou zkušenost 

do života, máš pocit, že tě to nějak změnilo? 

Určitě to změnilo můj pohled na vozíčkáře a asistenci. Trošku 

se stydím za to, že jsem si dřív představoval, jak bych tako-

vou práci nemohl dělat. Lidé si drží odstup od věcí, kterých 

se bojí nebo je neznají, a přitom téměř každý může nějak 

pomoct. A teď jsem rád, že u toho můžu být. PH je jedna z 

možností, jak sportovat, najít kamarády, v něčem se zdoko-

nalovat a zaplnit potřebu hry, která je v každém z nás. 

Znáte ten pocit, když stojíte na hřišti těsně před zahajovacím 

hvizdem rozhodčího? To napětí? Tak přesně o tom mluvím. 



Sportovní klub EWSC Praha se specializuje na florbal na elektric-

kých vozících, tedy v originálu Powerchair Hockey. Ale pod oběma 

názvy se skrývá kolektivní hra plná adrenalinu vhodná pro lidi s 

těžkým tělesným handicapem. Jako spolek vznikl sportovní klub na 

podzim roku 2003. Hlavní činnost klubu je věnována pravidelným 

tréninkům, soustředěním, účasti v ligové soutěži a na mezinárod-

ních turnajích. Klub také zajišťuje osobní asistenci hráčům, materi-

ální 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 na-

šem mezinárodním klubovém turnaji Prague Cup, který pořádáme 

od roku 2009. Více informací na: http://praguecup.jaguars.cz/ 
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NAJDĚTE S I NÁS I NA FACEBOOKU! 
https://www.facebook.com/jaguars.cz/ 

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

