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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 – dvanácti členný tým tvoří dvě brankářky, čtyři hrá-
či s T-stick hokejkou a šest hráčů s florbalovou hokejkou. Na pozici trenér-
ky je stále Andrea Kuncová, která je u týmu  od roku 2007, kdy při Develo-
pment 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, 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 2020, jarní části sezó-
ny 2019/2020 a poté podzimní části ročníku 2020/2021. Do obou ročníků 
se přihlásili dva týmy Jaguárů. V sezóně 2019/2020 se tým Jaguars rozdělil 
dle výkonosti na dva týmy A a B. V sezóně 2020/2021 pak na dva vyrovna-
né týmy. Bohužel ani jeden ročník nemohl být dohrán z důvodu epidemie 
nemoci Covid-19 a platných opatřeních. 
 
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 2019/2020 
 

Dne 7. 3. se ve sportovní hale VŠE konalo 3. kolo 2019/2020. Jaguars Pra-
ha A ovládl zimní část a usídlil se na čele tabulky. Jaguars B měl po odehra-
ných zápasech 6 bodů a v tabulce držel čtvrtou příčku. Už během podzimu 
však ukázal svůj potenciál a tendenci se zlepšovat. 
Jaguars A vyhráli zápas s New Cavaliers 7:1 a s vyhráli i s týmem BlueSky 
Butterflies (15:0). Jaguars B porazili  tým SK Indians 5:3. A poté těsně pod-
lehli New Cavaliers 5:4. Při střetu týmů Jaguars A a B byl výsledek 7:1. 
Jaguars A se tak stal vítězem základní části už po třech kolech. Jenže to 
jsme ještě nevěděli co nastane. Pár dnů po třetím kole byla vyhlášena ce-
lostátní karanténa a tím přerušena i veškerá sportovní aktivita. Čtvrté kolo 
bylo zrušeno. Poslední nadějí bylo odehrát alespoň Play-off v nejzazším 
termínu 6. června. Jenže Slovenský tým Bluesky Butterflies nedostal povo-
lení přijet do Prahy. A tak bylo rozhodnuto – jediným regulérním, byť pro 
naše dva týmy poněkud smutným, řešením bylo celý ligový ročník 
2019/2020 anulovat, a Mistra ČR nevyhlašovat. 
 

Podzimní část České PH ligy 2020/2021 
 

Do nové sezóny jsme opět nastoupili se dvěma týmy - Jaguars Black a Whi-
te. Jaký je v tom rozdíl? Jaguars A a B dělil hráče podle výkonnosti a zkuše-
ností. Oba týmy ale prokázaly herní posun, a tak náš trenérský tým přišel s 
novou strategií – postavit dva výkonnostně vyrovnanější týmy. 
V sobotu 3. 10. se konalo I. kolo nové sezóny. Sice s řadou hygienických 
opatření a bez slovenského týmu. Oběma týmům se dařilo a I. ligové kolo 
naprosto ovládly. Tým Jaguars Black, ve kterém hrají kapitánka Iva, bran-
kářka Jana, Markéta, Standa, 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 branářka 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 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 2. kolo tak bylo nejprve 
posunuto a následně zrušeno. Doufáme v dohrání sezóny v příštím roce. 



 

Turnaje 
 

Turnaje dvojic 
 
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 slovenského 
týmu Bluesky Butterflies Peter Lovaš + Norbert Suchánek. 
 
I třetí vydání ovládli stylem start – cíl favorité z týmu Jaguars Iva Zemková 
+ Stanislav Cimpa, kteří projeli dnem bez jediné porážky a společnými sila-
mi 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 Táborský ml. (86 vstřelených gólů, 49 obdržených). Stejně jako v listo-
padu se na třetím místě umístila dvojice z New Cavaliers Michaela Brabco-
vá + Jiří Táborský st. (93 vstřelených gólů, 52 obdržených). 
 
V listopadu se mělo konat již čtvrté vydání tohoto oblíbeného turnaje, ale 
špatná epidemiologická 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. 



 
 
 
Mezinárodní turnaje 
 
Bohužel k celosvětové epidemii nemoci Covid-19 se tým Jaguars, stejně 
jako mnoho jiných týmů, nemohl zúčastnit žádného mezinárodního turna-
je. Turnaj v Itálii, na který byl tým přihlášen byl z obav ze situace zrušen a 
jinak to nebylo i v jiných lokalitách. 
 
Pevně věříme, že se situace do budoucna vyvine příznivěji, a obnoví se 
postupně i činnost kolem mezinárodních turnajů. 



 

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 jedenácté v řadě v Nové Roli. Ubytová-
ní v areálu kempu a tréninky v blízké sportovní hale 2x denně po dvou ho-
dinách. Tréninkové jednotky sestavila hlavní trenérka týmu Andrea Kolát-
ková 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 - 14 700,- Kč 

• MHMP - 75 000,- Kč 

• MŠMT - 210 000,- Kč 

• Tržby z prodeje služeb a zboží - 2 100,- Kč 

• Členské příspěvky - 107 750,- Kč 

• Ostatní výnosy - 35 584,09 Kč 
 

CELKEM 445 134,09 Kč 

 

Náklady 
 

• Materiál - 57 948,19 Kč 

• Služby - 165 681,13 Kč 

• Mzdové náklady - 94 735,- Kč 

• Odpisy - 61 239,94,- Kč 

• Ostatní - 58 872,34 Kč 
 

CELKEM 438 476,60 Kč 



 

Výhled na příští rok 
 

Ligová soutěž 
Česká PH liga 2020/2021 nejspíš nebude moci kvůli pokračující epi-

demii pokračovat jarní částí v příštím roce, kdy nás mělo čekat 3. a 4.  

kolo a především závěrečné play-off kolo, kde by se rozhodovalo o titu-

lu Mistra ČR ve florbalu na elektrických vozících. 

 

Mezinárodní turnaje 
V roce 2021  nevypadají nadějně ani plány zúčastnit se alespoň jedno-

ho mezinárodního turnaje. 

 

Soustředění 
Na letní týdenní sportovní soustředění se opět chystáme do Nové Role, 

kde máme výjimečně dobré podmínky. A vzhledem k letnímu termínu 

by mohly být i vhodné epidemiologické podmínky. 

 

 

 

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 


