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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 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 benefiční rockový fes-
tival Kárafest. A 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 v Powerchair Hockey 
2018 - zisk čtvrtého titulu Mistr ČR v Powerchair Hockey 
2019 - zisk pátého (třetího v řadě) titulu Mistr ČR v Powerchair Hockey 



 

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 změnil – deseti členný tým tvoří dvě brankářky, tři hráči s T-
stick hokejkou a pět hráčů s florbalovou hokejkou. Na pozici trenérky je 
stále Andrea Kuncová, která je u týmu  od roku 2007, kdy při Development 
Event, školení mezinárodní organizace ICEWH ve Zlíně 2007, získala certifi-
kát 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 PH v sezóně 2016/2017, 2017/2018 a 
2018/2019. A taktéž je úspěchem, že jak v minulosti, tak i v přítomnosti 
jsou hráči Jaguars nedílnou součástí reprezentačního družstva. 
 
Tým Jaguars se účastnil České ligové soutěže i v roce 2019, jarní části sezó-
ny 2018/2019 a poté podzimní části ročníku 2019/2020. Ligy se v sezóně 
2018/2019  účastnili čtyři české týmy – Jaguars Praha, New Cavaliers Pra-
ha, Red Dragons Praha a SK Indians Plzeň. Od sezóny 2019/2020 se tým 
Jaguars rozdělil dle výkonsti na dva týmy A a B. 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 2018/2019 
 

Prvním soupeřem na III. kole 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. Vyhráli jsme 9:5. Poslední zápas proti SK Indi-
ans Plzeň jsme vyhráli 7:3 a opět si tak pojistili první místo pro Play off. 
  
Čtvrté kolo se konalo v dubnu v pražském Radotíně. Pro Jaguáry to byl 
především trénink bez hlavního střelce týmu. První zápas proti New Cava-
liers 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 Play off, které rozhodlo o novém 
Mistru ČR. 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 obháji-
li titul Mistrů Power-chair Hockey ČR. 
 

Podzimní část České PH ligy 2019/2020 
 

Do ligy se nově zapojil slovenský tým BlueSky Butterflies Bratislava. Z ligy 
naopak odešel tým Red Dragons Praha, ale vznikl tým Jaguars B. Ligová 
kola zůstávají čtyři + Play-off – musel se tedy trochu upravit herní systém. 
  
První kolo proběhlo v září v Klatovech, které Jaguáři odstartovali vzájem-
ným soubojem – A proti 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 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 vzájem-
ný. 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 Cavaliers a 7:1 
nad Jaguars B. Tým Jaguars B předvedl opět dobrý výkon a zlepšení – vý-
hra 12:1 nad BlueSky Butterflies a prohra 6:0 s New Cavaliers. 



 

Turnaje 
 

2. MINI Prague Cup 2019 
 

Turnaj se konal v květnu a jde o menší verzi našeho tradičního turnaje Pra-
gue Cup. Letos se účastnilo celkem pět týmů – tři české (Jaguars, New Ca-
valiers Praha a SK Indians Plzeň) a dva zahraniční (Iron Cats B ze Švýcarska 
a Star Drivers z Německa). 
 
V pátek se odehrály zápasy základní skupiny. Hrací den otevíral zápas Jagu-
ars a New Cavaliers. V první polovině padl jen jeden gól, ale celý zápas 
jsme 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. Nakonec 
jsme byli rádi za remízu 6:6. Třetím soupeřem 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. Základní 
skupinu vyhrál tým Jaguars před druhými Star Drivers a třetími Iron Cats.  
 
Druhý den nás čekaly zápasy Play-off a naším soupeřem byli New Cava-
liers. Zápas jsme zvládli v pohodě vyhrát 10:3. Po zápase mezi týmy Iron 
Cats a New Cavaliers o třetí místo (vyhrál tým Iron Cats 6:5 po samostat-
ných nájezdech), nás čekalo finále s týmem Star Drivers. Soupiska Star Dri-
vers 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 vyhrál tým Star Drivers Bad Kreuznach z Německa. 
Jaguars se umístili na druhém místě před třetími Iron Cats Zurich ze Švý-
carska. 
 

Turnaje dvojic 
 

V únoru a listopadu proběhly v Praze 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 samozřejmě 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. Touto zajímavou obměnou Powerchair Hockey, která 
je i výborným tréninkem schopností do klasické hry, tak vyplňujeme zimní 
pauzu. 



 
 
 
Obou turnajů se účastnilo deset dvojic rozdělených do dvou skupin. Vždy 
se sestavily čtyři jaguáří dvojice a jeden další hráč hrál s hráčem z jiného 
týmu. Turnaje nabídly plno zajímavých zápasů a v listopadu se navíc ukázal 
velký herní posun všech jaguářích hráčů. První turnaj ovládla dvojice Jan a 
Jarda, druhý však stylem „start-cíl“ naprosto ovládli favorité Iva + Standa. 
 
Právě posledně dva zmiňovaní hráči se v červenci vydali i na mezinárodní 
turnaj dvojic do Dánska. Během turnaje ve Vejenu měli možnost v nabité 
konkurenci evropských hráčů získat opravdu cenné zkušenosti. V Dánsku 
jejich hra ovšem stačila pouze na předposlední osmé místo. 
 

Reprezentační turnaje 
 

V roce 2019 bylo cílem reprezentace uspět Kvalifikačním turnaji na ME, 
který musel Český národní tým vyhrát, pokud se chtěl účastnit Mistrovství 
Evropy v roce 2020. Ostrý test v podobě účasti na mezinárodním turnaji 
reprezentační tým absolvoval v srpnu v nizozemském Eindhovenu. Akce se 
zúčastnil výběr osmi hráčů – hráče Jaguárů doplnil jeden hráč z týmu Indi-
ans Plzeň. Český tým čekalo šest zápasů v základní skupině. První den jsme 
zaznamenali dvě poměrně jasné výhry a dvě stejně jasné prohry. Druhý 
den už byl národní tým rozehranější a oba zápasy druhého dne byly tak 
vyrovnanější, ale bohužel česká reprezentace neuspěla. V základní skupině 
jsme skončili pátí. Zápas se šestými ze skupiny A (Sharks Monza) národní 
tým prohrál až v šesté sérii penaltových rozstřelů. V boji o konečné 11. 
místo jsme uspěli. 
 
V říjnu se v Praze konal Kvalifikační turnaj na ME. Účastnily se tři týmy - 
ČR, Slovinsko a Španělsko. Kdo chtěl na ME, musel QT vyhrát. Hrálo se dva 
dny, dvakrát s každým. Náš první zápas proti Slovinsku jsme zvládli, ale 
hned po zápase proběhla kontrola rychlosti 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 tý-
mu zasaženého vyhrocenou situací z prvního dne a neustálými změnami v 
bodové klasifikaci hráčů, která ovlivňovala sestavu na hřišti. ČR na turnaji 
skončila na druhém místě a na Mistrovství Evropy 2020 se nekvalifikovala. 



 

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 desáté 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 - 127 053,- Kč 

• MHMP - 115 000,- Kč 

• MŠMT - 240 000,- Kč 

• Tržby z prodeje služeb a zboží - 61 523,10 Kč 

• Členské příspěvky - 95 200,- Kč 

• Ostatní výnosy - 44,10 Kč 
 

CELKEM 638 820,20 Kč 

 

Náklady 
 

• Materiál - 149 456,20 Kč 

• Služby - 229 299,76 Kč 

• Mzdové náklady - 93 700,- Kč 

• Odpisy - 52 482,- Kč 

• Ostatní - 15 496,94 Kč 
 

CELKEM 540 434,90 Kč 



 

Výhled na příští rok 
 

Ligová soutěž 
Česká PH liga 2019/2020 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 2020  máme v plánu zúčastnit se alespoň jednoho mezinárod-

ního turnaje dle aktuální nabídky. A stejně tak se některých našich hrá-

čů bude týkat výjezd na mezinárodní turnaj s reprezentačním týmem. 

 

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 


