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Začátek roku 2013 nám přichystal velmi těžké období. Po krátké těžké nemoci nás 21. února 2013 

navždy opustil kamarád, spoluhráč a kapitán týmu SK INDIANS Plzeň Petr Sulanský. Petr působil v české 

ligové soutěži také jako rozhodčí. Petr odehrál celkem 51 utkání v české lize a připsal si 18 kanadský 

bodů za 9 branek a 9 asistencí.   

Poslední únorový den se v rámci projektu "Pomáháme smíchem" uskutečnilo představení "Na Stojáka" 

v Klatovech. Jako účinkující vystoupili Ester Kočičková, Karel Hynek a Richard Nedvěd. Prodejem 

vstupenek se podařilo získat částku 95 850 Kč. 

V polovině března téhož roku v rámci projektu „Pomáháme smíchem“ členové občanského sdružení 

LENOX  (Lukáš Kroupa, Eva Zemanová, Michal Enge) navštívily Základní školu Čapkova v Klatovech a 

Střední školu zemědělskou a potravinářskou také v Klatovech. Se studenty debatovali o životě s 

handicapem, a umožnili studentům vyzkoušet si manipulaci s mechanickým vozíkem, a to jak z pozice 

vozíčkáře, tak z pozice osobního asistenta. Podělili se s nimi také o své každodenní problémy, kterým 

musí čelit a prezentovali posluchačům několik kompenzačních pomůcek pro běžný život vozíčkáře. 

7. června byla odeslána přihláška druhého pokračování projektu "Pomáháme smíchem" do programu 

Think big. Projektový tým tvoří Lukáš Kroupa, Jiří Pšajdl, Kateřina Znojová a Sabrina Kopečná 

Od roku 2013 se každoročně účastníme akce města Klatovy s názvem "Den na jedné lodi". Cílem akce 

je přiblížit žákům a studentům ZŠ a SŠ život s handicapem praktickými ukázkami. Akce se zúčastnili 

Lukáš Kroupa, Jan Thenot, Klára Štálichová 

O víkendu 13. a 14. července 2013 se po 6 letech nečinnosti uskutečnilo soustředění české 

reprezentace, aby se připravila na turnaji ve Šýcarsku za účasti 4 reprezentační výběrů. Trenérem 

reprezentace se stala trenérka týmu Jaguars Praha Andrea Kuncová. Do širšího výběru byli z týmu Plzně 

nominováni Michal Enge, Lukáš Kroupa a Jan Vaněk. 

25. července jsme byli opět potěšeni schválením projektu "Pomáháme smíchem II" regionální komisí 

programu Think big. Celkem se do 5. výzvy přihlásilo 370 projektů, podpořeno bylo 158 celkovou 

částkou 7 832 994 Kč. 

V srpnu se několik hráčů našeho týmu stalo součástí týmu Transformers Praha, který tvořili také hráči 

New Cavaliers Praha. Společně se tak vydali na mezinárodním turnaji v Holandsku. Akci zajišťovala 

Asociace Octopus. Turnaje se z plzeňského týmu účastnili Lukáš Kroupa, Jan Thenot a Jan Vaněk. 

Transformers se s dvěma výhrami z 8 utkání umístil na 12.místě ze 14 účastníků. 

O měsíc později proběhlo závěrečné soustředění reprezentace před turnajem ve Švýcarsku. Do 

závěrečné nominace se z plzeňského týmu probojovali Lukáš Kroupa a Michal Enge. 

27. září až 30. září se obnovená česká reprezentace účastnila mezinárodního turnaje 3 reprezentací ve 

Švýcarsku. Po odhlášení dánské reprezentace, sestavila švýcarská reprezentace dva týmy. Česká 

reprezentace se uspěla v boji o 3. místo, ve kterém porazila Švýcarsko "B" v poměru 12:8. Skóre utkání 

uzavřel svým premiérovým reprezentačním gólem Michal Enge. 



Následující víkend se příznivci florbalu na elektrických vozících potkali znovu, tentokráte na ligovém 

turnaji pořádaného v Plzni pod názvem "Memoriál Petra Sulanského". Poprvé v historii se utkání české 

ligy musely rozhodnou samostatné nájezdy. Stalo se tak v souboji New Cavaliers Praha a Jagurs Praha. 

Cavaliers zvítězili 4:3 a stali se vítězi turnaje. 

10. 10. 2017 byla zahájena realizace projektu "Pomáháme smíchem II". 

Závěrečné listopadové kolo ligového ročníku 2013 se konalo v Trutnově a v Janských Lázních. 

Západočeši obhájili jak turnajovou, tak celkově bronzovou příčku. 

V prosinci proběhla beseda se studenty Tělovýchovné fakulty na Západočeské univerzitě v Plzni v rámci 

předmětu Aplikovaná Tělovýchova. Studentům bylo představen florbal na el. vozících. Byla tak 

zahájena spolupráce s katedrou Pedagogické fakulty v PLZNI.   

 


