
výroční zpráva 2016
českÁ federace powerchair hockey

powerchairhockey.cz



JARNÍ ČÁST ČESKÉ POWERCHAIR HOCKEY LIGY
2015/2016

školíme nové 
rozhodčí a trenéry!

play-off 2016
vyhráli new cavaliers

Jarní část České Powerchair Hockey 2015/2016 jsme 
zahájili 27. února v Praze III. ligovým kolem, jehož 
uspořádáním byl pověřen tým Jaguars Praha. Kola se 
zúčastnily všechny čtyři české týmy – Jaguars Praha, 
New Cavaliers Praha, Red Dragons Praha a SK Indians 
Plzeň a zápasy se odehrály ve Sportovní hale Radotín. 
Vítězem prvního jarního kola se stal tým Jaguars Praha 
popo vítězstvích 15:2 nad týmem Red Dragons Praha, 5:1 
nad SK Indians Plzeň a 10:1 nad New Cavaliers Praha. Na 
druhém místě se umístil tým SK Indians Praha po 
překvapivém vítězství nad prvním týmem minulého 
kola New Cavaliers 6:1 a vítězství nad týmem Red 
Dragons 7:5. New Cavaliers se tentokráte umístili na 
třetí příčce s výhrou 12:4 nad Red Dragons, kteří 
obsadili čtvrté místo. obsadili čtvrté místo. 

V sobotu  26. 3. 2016 se v prostorách sportovní haly SOŠ 
Jarov konalo IV. kolo České EWH ligy 2015/2016. 
Závěrečné kolo základní části určilo konečné pořadí 
týmů před Play-off, které se bude konat 23. 4. v Praze 
ve sportovní hale TJ Ruzyně.

Organizací IV. ligového kola, kterého se zúčastnily 
všechny čtyři české týmy, byl pověřen sportovní klub 
Flor-in. K turnaji byli nominováni rozhodčí: Zdeněk 
Kamínek, Tereza Košťálová a Antonín Krejčík. Časomíru 
zajišťovala Městská policie Praha - tradiční partner 
ligových turnajů České EWH ligy.

VVýsledky utkání dle rozpisu dopadly takto: New 
Cavaliers porazili Red Dragons 10:5, z druhého utkání 
mezi týmy SK Indians Plzeň a EWSC Jaguars Praha vyšli 
lépe Jaguars, když porazili svého soupeře přesvědčivě 
10:3. Nejvyrovnanější utkání kola proběhlo mezi týmy 
Indians a Red Dragons, po strhujícím obratu 
nepříznivého vývoje se vítězi nakonec stali hráči Red 
DragonsDragons v poměru 5:4. Jaguars přehráli New Cavaliers 
9:3, Red Dragons podlehli Jaguars 3:21 a New Cavaliers 
v posledním utkání základní části přemohli Indians 3:1.

Pořadí týmů po ukončení základní části:
1. EWSC Jaguars Praha (33 b)
2. New Cavaliers Praha (24 b)
3. SK Indians Plzeň (8 b)
4. Red Dragons Praha (7 b)

V sobotu 23. 4. 2016 se v TJ Ruzyně konal historicky 
první ligový turnaj Play-off českého Powerchair 
hockey, jehož pořadatelem byla Česká federace 
Powerchair Hockey.

Herní systém Play-off spočíval ve vzájemných 
postupových bojích na dvě vítězná utkání: 
1. EWSC Jaguars Praha vs 4. Red Dragons
2. New Cavaliers vs 3. SK Indians Plzeň. 2. New Cavaliers vs 3. SK Indians Plzeň. 

FavorizovaníFavorizovaní EWSC Jaguars Praha přehráli Red Dragons 
přesvědčivě výsledky 11:1 a 12:3. New Cavaliers porazili 
SK Indians v poměru 4:2 a 5:1. Strhujícím zážitkem pro 
hráče i diváky stala se konečná utkání o 3. místo a velké 
finále České EWH ligy 2015/2016. Přestože se Red 
Dragons v boji s SK Indians o 3. místo 5 minut před 
ukončením základní hrací doby těšili pohodlnému 
dvoubrankovémudvoubrankovému vedení, výsledek zápasu nakonec 
překvapivě dopadl vítězně pro tým Indians, když 
dokázal v samotném závěru utkání stav nejen srovnat 
na 6:6, ale v nastaveném čase dokonce proměnit ve své 
vítězství - 7:6. Finále České EWH ligy 2015/2016 patřilo 
tedy favorizovaným týmům EWSC Jaguars Praha a New 
Cavaliers Praha. Vyrovnanost souboje byla patrná od 
saméhosamého počátku. Utkání bylo doprovázeno mohutnou 
podporou diváků směřovanou k oběma týmům. 
Šťastnějšími se ale nakonec stali hráči New Cavaliers, 
kteří v tomto tuhém finálovém boji dokázali přehrát 
mimořádně těžkého soupeře a favorita soutěže EWSC 
Jaguars Praha v poměru 5:3.



slavnostní vyhlášení výsledků
české powerchair hockey ligy 2015/2016

Slavnostní ukončení sezóny a vyhlášení výsledků České 
EWH ligy 2015/2016 proběhlo  v prostorách Starého 
Kina na Praze 13 za účasti partnerů České federace 
Powerchair Hockey. Moderátor Dominik Heřman Lev 
provedl účastníky bohatým programem. Připraveno 
bylo taneční vystoupení SKV Praha pod vedením 
Martiny Henrichové, slavnostní raut zajištěný 
restauracírestaurací Staré Kino, vyhlášení výsledků a předání cen 
partnery České federace Powerchair Hockey, koncert 
hudební skupiny Rudollfine a mnoho dalšího. 

Děkujeme především našim partnerům, kteří se večera 
zúčastnili: Jana Majerová (marketing manager, 
Weldplast, s.r.o.), Radka Kučírková (předsedkyně 
ČSTPS), Martin Vaculík (předseda TJ Tatran) a Gabriel 
Izsak (jednatel firmy Adore, s.r.o.). 

DěkujemeDěkujeme také Městské policii Praha za zajišťování 
přípravy sportovišť, časomíry a zpracování statistik po 
celou dobu sezóny. Děkujeme rozhodčím, trenérům, 
dobrovolníkům a v neposlední řadě také všem hráčům, 
kteří Powerchair Hockey věnovali svůj čas a úsilí.

Konečné pořadí týmů:
New Cavaliers Praha - Mistr České EWH ligy 2015/2016
EWSC Jaguars Praha - 2. místoEWSC Jaguars Praha - 2. místo
SK Indians Plzeň - 3. místo
Red Dragons Praha - 4. místo

Individuální ocenění:
Nejlepší T-stick - Iva Zemková, EWSC Jaguars Praha
Nejlepší střelec - Stanislav Cimpa, EWSC Jaguars Praha
Nejlepší brankář - Jana Stárková, EWSC Jaguars Praha
Nejlepší hráč - Stanislav Cimpa, EWSC Jaguars PrahaNejlepší hráč - Stanislav Cimpa, EWSC Jaguars Praha



obnovili jsme českou reprezentaci
krok 1.
OO víkendu 28. - 29. 5. 2016 proběhlo v Praze na Jarově 
první setkání zájemců o účast v české reprezentaci 
Powerchair Hockey. Akce se zúčastnilo 13 hráčů ze 
všech českých klubů Powerhair Hockey. Setkání mělo 
veliký význam, neboť prokázalo reálný zájem o 
znovuobnovení reprezentačního týmu včetně jeho 
nejvyšších ambicí.

SportovníSportovní program byl plný individuálních cvičení a 
testování různých herních kombinací. Vedoucí 
víkendového programu, Andrea Kuncová a Jiří 
Táborský, na základě získaných podkladů vytvoří herní 
profily jednotlivých hráčů, které budou sloužit 
oficiálním reprezentačním trenérům v sestavování 
užšího kádru družstva.

krok 2.krok 2.
VíkendVíkend 18. - 19. 6. 2016 patřil II. setkání zájemců o 
znovuobnovení českého reprezentačního týmu. Náplň 
tréninků samostatně vedla trenérka Andrea Kuncová. 
Soustředění se zúčastnilo 15 hráčů, obsahovalo soubor 
nejrůznějších individuálních i skupinových cvičení 
včetně simulace herních situací. Trenérka získané 
podklady zpracovala do přehledných herních profilů 
jednotlivých hráčů.jednotlivých hráčů.

krok 3.
Na základě výsledků předchozích setkání nic nebránilo 
tomu, abychom v našem úsilí o znovuobnovení 
reprezentačního týmu směle pokračovali. 5. - 6. 11. 2016 
proběhlo tedy setkání třetí a také první oficiální 
soustředění širšího výběru českého reprezentačního 
družstva Powerchair Hockey. Byl zvolen realizační 
výbor ve složení hlavního trenéra a manažera družstva. 

TTop hráče českého Powerchair Hockey i nově zvolený 
realizační tým české reprezentace čeká dlouhá cesta. 
Všichni jsou ale připraveni dát do společné práce své 
maximum. Víkend byl věnován praktickým tréninkům i 
teorii Powerchair Hockey a vedení týmu. Hostem 
setkání byl zkušený trenér Milan Šafr z Metropolitní 
univerzity Praha, který přispěl k teoretické průpravě 
hráčůhráčů svou krátkou prezentací na téma 
psychologického aspeku sportovního výkonu a 
struktury fungování týmu. Děkujeme.

Sledujte s námi další kroky k znovuobnovení českého 
reprezentačního družstva Powerchair Hockey a připoj 
se k našemu úsilí. Všichni máme jeden cíl - 
reprezentovat svou zem v tom, co milujeme a co nám 
jde nejlépe - Powerchair Hockey.



j

14.14. 8. 2016 pražské týmy New Cavaliers a Jaguars 
představili Powerchair Hockey na předním evropském 
florbalovém turnaji Czech Open. Před zraky stovek diváků 
sehrály dvě krátká exhibiční utkání v jejíž průběhu byli 
hosté seznámeni se specifiky pravidel našeho sportu, s 
činností ČFPH i klubů jako takových. 
JednaloJednalo se o již čtvrtou prezentaci Powerchair Hockey. 
Účast našich hráčů na tomto na tomto atmosférou 
strhujícím turnaji je vždy velice prestižní událostí. 

powerchair hockey již počtvrté 
na czech open! 

powerchair hockey poprvé na slovensku

V sobotu 10. 9. 2016 proběhlo v Bratislavě historicky první 
představení Powerchair Hockey na Slovensku. Akce byla 
pořádána Oganizací muskulárních dystrofiků ve 
spolupráci s Českou federací Powerchair Hockey.

ExhibičníExhibiční utkání týmů New Cavaliers Praha a Jaguars 
Praha představilo náš sport přítomným zájemcům. Více 
než deset potencionálních hráčů si poté mohli vyzkoušet 
náš sport přímo v zápase. Nově vznikající tým "Belasý 
motýľ" nastoupil v rámci exhibičního dne ke svému vůbec 
prvnímu utkání, kdy si zahrál proti výběru z českých týmů.
PokudPokud půjde vše tak, jak si přejeme, bude tým Belasý 
Motýl od příští sezóny součástí České Powerchair Hockey 
ligy! Držíme palce a podporujeme! Děkujeme uctivě 
českým týmům za účast a podporu slovenského týmu!



všechny české týmy si zahrály
na prague powerchair open 2016
23. - 24. 7. 2016 se všechny české týmy zúčastnily 7. Prague 
Powerchair open, který je od roku 2010 každoročně 
pořádán sportovním klubem Flor-in. Zastoupení v tomto 
tradičním mezinárodním turnaji měly také týmy ze 
Slovinska, Itálie a Německa. Z českých týmů se nejvíce 
dařilo Jaguars Praha, který skončil na 4. místě.

Výsledky turnaje:
1. Black Knights Dreieich (Německo)1. Black Knights Dreieich (Německo)
2. Dream Team Milano (Itálie)
3. Trouble Makers (Slovinsko)
4. EWSC Jaguars Praha (Česká republika)
5. New Cavaliers Praha (Česká republika)
6. SK Indians Plzeň (Česká republika)
7. Red Dragons Praha (Česká republika)
Individuální ocenění:Individuální ocenění:
Fair play
Denis Goll - EWSC Jaguars Praha
Nejlepší T-stick
Jiri Taborský - New Cavaliers Praha
Nejlepší střelec
Nasim Hamoud (Afrah) - Black Knights Dreieich
Nejlepší brankářNejlepší brankář
Ondřej Tomeš - New Cavaliers Praha
Nejlepší hráč
Nasim Hamoud (Afrah) - Black Knights Dreieich

  26. - 29. 8. 2016 se tým New Cavaliers účastnil turnaje 21. 
Munich Cup 2016. Síly porovnávali s kluby Torpedo 
Ladenburg - Německo, Munich Animals - Německo, 
Trouble Makers Ljublijana ze Slovinska, GB Bulls 
Eindhoven - Holandsko, Black Knights Dreieich - 
Německo, Iron Cats Zürich - Švýcarsko a E. W. Tigers 
Bozen z Italie. 

TTýmu New Cavalires Praha se povedlo vybojovat šesté 
místo na turnaji v Mnichově. Z turnaje si odvezl mnoho  
nových zkušeností, poznatků a také zážitků ze skvělé hry. 

Turnaj pořádal domácí tým Iron Cats a konal se o víkendu 
14. a 15. 5. 2016. Kromě Jaguars Praha a domácích Iron 
Cats zúčastnily se týmy Rolling Thunder Bern ze 
Švýcarska, GP Bulls Eindhoven z Nizozemí, Viadana 
Warriors z Itálie a tři týmy z Německa – Torpedo 
Ladenburg, Munich Animals a Black Knights Dreiech.

FináleFinále si nakonec zahrály dva německé týmy, které 
ovládly už základní skupinu B, ve které byl i tým Jaguars – 
Black Knights a Torpedo. Tým Torpedo Ladenburg 
nakonec získal trofej pro vítěze. Na třetím místě se umístil 
tým GP Bulls. Tým Jaguars na turnaji obsadil 8. místo.

jaguáři na turnaji v zurichu

new cavaliers v mnichově



podzimní část české powerchair hockey ligy
2016/2017

školíme nové 
rozhodčí a trenéry!
školení nových
rozhodčích a trenérů

Pro novou sezónu byly připraveny změny, které si 
kladly za cíl zvýšení kvality a regulérnosti soutěže. 
Uveďme alespoň ty nejdůležitější. Herní čas byl 
upraven na tzv. čistý čas, dle oficálních mezinárodních 
pravidel, z org. důvodů přizpůsobených na 2 x 15 min. 
Dále se změnil vliv základní části na závěrečné Play-off. 
Také došlo ke změně výpočtu individuálních cen pro 
titultitul nejlepší T-stick České Powerchair Hockey ligy, tak, 
aby bylo dosaženo větší objektivity hodnocení. Česká 
Powerchair Hockey liga 2016/2017 byla zahájena prvním 
kolem, které se konalo v sobotu 8. 10. 2016 se v Praze 
na Třebešíně. Turnaj byl organizován spolkem Flor-in. 
Nejvíce se dařilo týmu Jaguars, který porazil svého 
největšího ligového soupeře, tým New Cavaliers, v 
poměru branek 5:4. Třetí skončili Indiáni, kteří po 
bezbrankovém prodloužení zdolali tým Red Dragons 
na penalty.
DruhýDruhý ligový turnaj se konal 19. 11. 2016 tradičně v Plzni 
po taktovkou týmu SK Indians Plzeň. Turnaj nesl název 
Memorial Petra Sulanského a Filipa Jakeše. Nejlépe se 
dařilo týmu Jaguars Praha, který si z turnaje znovu 
odvezl celých 9 bodů. Na druhém místě skončil tým 
New Cavaliers se 6 body, třetí místo obsadili Indians 
Plzeň s 3 body, když po vydařeném obratu přemohli 
čtvrtýčtvrtý tým, Red Dragons Praha. Děkujeme spolku 
Lenox za pečlivě zorganizovaný ligový turnaj a těšíme 
se na viděnou na III. kole České Powerchair Hockey ligy, 
které se bude konat 4. 3. 2017 v Praze.

Česká federace Powerchair Hockey poprvé uskutečnila 
workshop pro rozhodčí. Proběhl v Praze na Jarově 28. - 
29. 5. 2016 pod vedením předsedy Komise rozhodčích 
Zdeňka Kamínka a zúčastnilo se ho 5 nových adeptů.

VVzácnými hosty byla Lenka Zemančíková z Bratislavy, 
která přijela, aby získala co nejvíce informací o našem 
unikátním sportu a mohla je uplatnit při chystaném 
založení prvního týmu Powerchair Hockey na 
Slovensku. Druhým vzácným hostem byl Martin Rác z 
Brna, který má se svými přáteli velký zájem o založení 
týmu právě v Brně.

ProběhlProběhl také I. workshop pro trenéry Powerchair 
Hockey. Sportovní program i náplň workshopu vedla 
trenérka Andrea Kuncová. Školení se zúčastnilo 6 
nových zájemců o získání titulu trenér Powerchair 
Hockey.

Průběžné výsledky po první části České 
Powerchair Hockey ligy 2016/2017:

Pořadí týmů:
1. JAGUARS PRAHA
2. NEW CAVALIERS PRAHA
3. SK INDIANS PLZEŇ
4. RED DRAGONS PRAHA

Nejlepší střelci:Nejlepší střelci:
1. Stanislav Cimpa, Jaguars Praha (47 branek)
2. Václav Uher, Red Dragons (19 branek)
3. Denis Goll, Jaguars Praha (19 branek)

Nejlepší brankáři:
1. Jana Stárková, Jaguars Praha
2. Jaroslav Novotný, New Cavaliers Praha
3. Lukáš Kroupa, Indians Plzeň3. Lukáš Kroupa, Indians Plzeň

Nejlepší T-stick:
1. Jiří Táborský st., New Cavaliers
2. Iva Zemková, Jaguars Praha
3. Jitka Kodadová, Indians Plzeň



V pátek 12. 8. 2016 nás navždy opustil Filip Jakeš, hráč týmu SK Indians Plzeň.
 
Filip se věnoval Powerchair Hockey téměř 10 let. Působil v týmech Tigers Janské Lázně odkud v roce 2013 
přestoupil do klubu SK Indians Plzeň. Se svými spoluhráči se zúčastnil šesti ročníků České Powerchair Hockey 
ligy, pěti ročníků pražského mezinárodního turnaje Prague Powerchair open a dvakrát si zahrál také na 
mezinárodním turnaji Prague Cup.
  
Od roku 2013 patřil mezi hlavní opory týmu SK Indians. Filip mezi svými spoluhráči vynikal především svým 
chytrým přístupem ke hře, komunikační schopností motivovat svůj tým a v neposlední řadě také herním 
projevem v duchu Fair-play.
 
FilipFilip byl Fair-play hráčem i v osobním životě. Na vozík se dostal jako mladý kluk, kdy si při nešťastném skoku do 
vody poranil míchu v oblasti krční páteře a usedl na elektrický invalidní vozíček. S pohybovým omezením 
fatálního rozsahu se ale dokázal vyrovnat. V kolektivu byl velice oblíbený předešvím pro svůj vnitřní klid a 
pohodový přístup k životu i lidem, kteří ho obklopovali.
 
Ve svém volném čase se věnoval především své dlouholeté přítelkyni Tereze a své mamince, které při něm 
stály nejen v dobách nejtěžších životních zkoušek. Filip i přes svůj handicap dokázal podpírat druhé.
  
Česká federace Powerchair Hockey je ztrátou Filipa Jakeše zdrcena. Nezbývá nám nic jiného, než si v sobě 
uchovat vše dobré, čím se Filip do našich srdcí zapsal a mít radost z toho, z čeho on by měl radost, žít v radosti 
a porozumění, tak, aby se za nás tam nahoře nemusel stydět.
 

filip jakeš, pohodový přístup k životu i lidem



výkaz zisků a ztrát 2016



děkujeme za podporu

powerchairhockey.cz
info@powerchairhockey.cz


