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9. února 2014 proběhl první ze tří přátelských turnajů mezi týmy New Cavaliers, EWSC Jaguars Praha a
SK INDIANS Plzeň. Přátelské turnaje sloužili jako příprava na nový ročník ligové soutěže, která změnila
svůj kalendář na systém PODZIM – JARO. Plzeňané na každém ze 3. přátelských turnajů obsadili 3.
místo.
24. února byl natočen dokument s názvem "Život na kolečkách" v rámci projektu "Pomáháme smíchem
II" s rodinou Táborských.
5. března jsme na světě přivítali prvního potomka manželů Michala a Adély Bryšových Matyáše. Ztvrdili
tak napevno a natrvalo jeden ze svých svatebních slibů, který si dali dne 16.11. 2013 na městské radnici
v Plzni. Díky těmto milým povinnostem se Adéla vzdala funkce předsedkyně Asociace Octopus, kterou
vykonávala od roku 2010. Zároveň také opustila řady osobních asistentů u týmu Cavaliers Praha.
14. března 2014 se v klatovském kulturním domě představil Lukáš Pavlásek, Josef Polášek a Daniel Čech
v rámci pořadu "Na Stojáka" v Klatovech jenž byl součástí projektu "Pomáháme smíchem II".
Představení bylo vyprodáno a podařilo se získat 115 000 Kč na podporu organizace LENOX.
K datu 1. května. až 4. května se váže účast na turnaji Mini Prague Cup 2014, jehož pořadatelem je klub
EWSC Jaguars Praha. Turnaje se zúčastnili 3 české a 1 zahraniční tým. Indiáni si připsali 2 cenné výhry
nad německým týmem Ballbusters Würzburg 4:3 získali 3 místo. Jednalo se o první výhry nad
zahraničním soupeřem.
21. června 2014 se datuje první a jediná porážka modrobílých v historii vzájemných utkání s týmem
Rejnoci Zlín v poměru 2:5, díky 4 brankám Tomáše Suchého.
27. 6. - 4. 7. PROBĚHL 4.ročník EWH kempu v Autokempu Buňkov. Týdenního soustředění se zúčastnilo
celkem 16 hráčů z toho 7 hráčů SK INDIANS Plzeň.
1. a 2. srpna Tým SK INDIANS Plzeň se účastnil mezinárodního turnaje pořádného týmem New Cavaliers
Praha. Z 6 účastníků (3 z ČR, 2 z Německa, 1 ze Slovinska) se západočeský celek umístil na 6. místě s
bilancí 1 výhry 6 porážek. Jediného vítězství jsme se dočkali nad týmem z Německa - Huricanes Bochum
3:2.
27 .9. pořádala organizace LENOX II. ročník Memoriálu Petra Sulanského pořádaný v Plzni jako IV. ligové
kolo ročníku 2014. Domácí skončili na třetím místě po porážkách od týmů New Cavaliers Praha a EWH
Rejnoci Zlín. Poprvé v historii byl střelen gól z pozice brankáře. Konkrétně Lukášem Kroupou (hráče SK
INDIANS) v utkání s New Cavaliers Praha při závěrečné powerplay ze standartní situace.
22. 11. V rámci VI.kola české EWH ligy proběhl i slavnostní večírek vyhlášení celkových výsledků ve
Sportovní hale Třebešín v Praze. Konečné pořadí týmů pro sezónu 2014: 1. New Cavaliers Praha (61
b.), SK INDIANS Plzeň (30 b.), EWH Rejnoci Zlín (29 b.), Red Dragons Praha (3 b.). Nejlepší střelec a
nejužitečnější H-stick: Markéta Petráčková, Nejužitečnější T-stick: Jitka Kodadová (na 3.místě L.
Kroupa), Nejlepší brankář: Ondřej Tomeš (na 2. místě L. Kroupa).

