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V dubnu se uskutečnil společný trénink studentů Západočeské univerzity a hráčů našeho týmu ve
sportovní hale Lokomotiva. Účastnici z řad studentů si mohli vyzkoušet jízdu na elektrickém vozíku
nebo přesnout vozíčkáře z vozíku na vozík. Závěrem byl sehrán exhibiční zápas mezi dvěma týmy, jež
tvořili jak studenti, tak hráči našeho týmu.
Pokračuje také program „Pomáháme smíchem“ již bez podpory nadace O2, jehož náplní je pořádání
kulturních akcí na podporu organizace LENOX a sportovního klubu. V roce 2015 se uskutečnilo 3.
představení Na stojáka, v jehož rámci vystoupili Lukáš Pavlásek, Jakub Žáček, Marek Daniel.
Návštěvnost představení dosahuje 490 diváků. Na podzim téhož roku se koná premiérový ročník Plesu
handicapovaných, který si klade za cíl přispět k integraci osob se zdravotním postižením do společnosti.
První ročník si nechalo ujít 150 návštěvníků. Jako účinkující vystoupil např. taneční klub SKV Praha.
K týmu přichází Ivana Drugdová studentka Západočeské univerzity v Plzni, která si jako téma své
bakalářské práce vybrala právě náš sport. Od poloviny roku 2015 je součástí trenérského týmu
sportovního klubu INDIANS Plzeň.
V tomto roce jsme se účastnili 2 tradičních mezinárodních turnajů. V Květnu nás čekal mezinárodní
turnaj Prague Cup. V průběhu turnaje se nám výsledkově nevedlo ale přesto jsme si připsali historickou
remízu s týmem New Cavaliers Praha, nestačilo to na lepší než 8. místo. Na druhém mezinárodním
turnaji, který každoročně pořádá organizace LENOX se nám vedlo o trochu lépe. V základní skupině
jsme skončili na 2. místě, když jsme porazili Red Dragons z Prahy a tým Rolrs z Německa. V prvním kole
play off jsme ovšem prohráli s pražskými Jaguáry a skončili na 6. místě z 8 účastníků.
Od roku 2015 se pravidelně představujeme na Festivalu sportu, kde si mohou žáci základních škol
vyzkoušet jízdu na elektrických vozích i vyzkoušet si náš sport.
5. září si řekli své ano Michal Enge a Eva Zemanová na zámku Jemčina. V srpnu roku 2017 se manželům
Engeovým narodila dcera Sára.
V říjnu tohoto roku se opět rozběhl nový ročník ligové soutěže. V rámci 1. ligového kola se uskutečnil
první ročník projektu Asistent na zkoušku, který každoročně realizujeme se Západočeskou univerzitou.
Cílovou skupinou jsou studenti, kteří se připravují na své budoucího povolání (např. učitel, vedoucí
sportovní aktivity, vedoucí volnočasové aktivity apod.). Hlavním cílem je účastníkům projektu přiblížit
jednotlivé odlišnosti života osob s tělesným handicapem interaktivní formou. Snahou je umožnit
studentům absolvovat několika konkrétních životních situací a jejich řešení z pozice vozíčkáře.
Výjimečnost celého projektu je založena na přímé realizaci příprav jednotlivých aktivit samotnými
vozíčkáři, kteří se s účastníky podělí o své životní zkušenosti. Stejně tak jako o způsoby řešení
jednotlivých modelových životní situací. Dále jsou představeny různé volnočasové aktivity pro
vozíčkáře, které si budou moci studenti sami vyzkoušet. Součásti praktické části projektu je možnost
vykonání osobní asistence u sportovních týmů při ligovém turnaji. V teoretické části jsou účastnící
seznámeni s různými typy tělesného handicapu včetně jejich projevů a omezení. Součástí jsou i besedy
s několika handicapovanými vrcholovými sportovci.

