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První obrysy organizce LENOX začaly vznikat na konci roku 2010, kdy Vašek Uher přišel s myšlenkou 

založit po pražském klubu FLOR-IN klub v Plzni. S touto myšlenkou oslovil svého spolubydlícího na 

vysokoškolských kolejích Lukáše Kroupu. V březnu roku 2011 se v Plzni uskutečnilo EXHBIČNÍ KLÁNÍ, 

jehož se zúčastnili hráči týmu Cavaliers Praha a Tigers Janské Lázně. A takto celou akci zachytil se 

svou kamerou Václav Uher.  

Jako možní zájemci o tento sport se na akci objevili Michal Enge a Ladislav Nedbal. Z týmu Cavaliers 

Praha byli do nového týmu uvolněni Lukáš Kroupa a Jan Thenot a z týmu Janských Lázní přišli Jan 

Vaněk a Petr Sulanský. Byla tak vytvořena základní kostra týmu SK INDIANS. Jako dobrovolníci se do 

týmu zapojili Alena Pokomándyová, která společně s Janem Thenotem a Lukášem Kroupou přišla 

s týmu Cavaliers Praha, Jaroslav Cincibus, bratr Petra Suanského, Pavel Nedbal, otec Ládi Nedbala, 

Petr Estergályos, asistent Honzi Thenota a Michal Enge společně se svým kamarádem a spolubydlícím 

na vysokoškolských kolejích v Plzni Michalem Bryšem  

  Od 10. do 12.prosince 2012 se konalo první soustředění týmu SK INDIANS Plzeň v Praze spolu s 

týmem Cavaliers Praha. Došlo k navázání spolupráce s Asociací Octopus. 

 

Oficiální založení organizace LENOX se datuje na 10. ledna roku 2012. A jak vznikl samotný název ? 

V naší organizaci není žádný LENOCH a název organizace byl na světě. Jméno sportovního klubu 

věnující se florbalu na elektrických vozících ve městě hokeje nemohlo být jiné než indiánské.     

Od počátku pracuje vedení organizace LENOX ve složení Lukáš Kroupa, Jan Thenot a Michal Enge. 

17. a 18. března se plzeňský tým účastnil 1. ligového kola v Praze v hale TJ Pankrác pořádaném 

týmem Jaguars Praha. Byl zde pak odehrán první oficiální zápas týmu SK INDIANS Plzeň. První 

soupeřem byl tým Tigers Jánské Lázně, který zvítězil 5:2. 

Hned na dalším ligovém kole, které se konalo 12. a 13. května v Praze si indiáni připsali první vítězný 

soutěžní zápas. Výhru si západočeský celek připsal nad týmem Jánských Lázní v poměru 5:1.  

29. června Došlo k odeslání přihlášky projektu “Pomáháme smíchem” do programu Nadace O2 a 

Nadace rozvoje občanské společnosti Think big. Hlavním cílem programu bylo motivovat mladé lidi 

od 13–26 let k realizaci projektů, kterými zlepší své okolí. Cílem našeho projektu bylo získání financí 

pro občanské sdružení. LENOX a propagaci EWH. 

První červencový víkend patří každoročně týdennímu sportovnímu soustředění v kempu v Buňkově u 

Přelouče pořádaného Asociací Octopus ve spolupráci s organizacemi FLOR IN a LENOX. Úlohou této 

akce je přispět k rozvoji sportovního výkonu jednotlivých hráčů a sehranosti týmů  SK INDIANS Plzeň 

New Cavaliers Praha a od roku 2015 i Red Dragons. Oba dva POSLEDNÍ jmenované týmy zastřešuje 

spolek FLOR-IN.   



2. srpna. - 5. 8. Účast na mezinárodním turnaji Joint he Game pořádaném týmem New Cavaliers v 

Praze. Turnaje se účastnilo celkem 10 týmů z toho 7 zahraničních (3 x Itálie, 3 x Německo, 1 x 

Nizozemsko). Indiáni se umístili při svém premiérovém střetnutí se zahraniční konkurencí na 8. místě. 

Dva dny po naší první mezinárodní zkušenosti komise Think big vybrala z celkem 397 žádostí ve III. 

výzvě programu 168 projektů, které podpoří. Mezi podpořené byl zařazen i projekt “Pomáháme 

smíchem” na jehož realizaci Nadace O2 uvolnil 60 700 Kč.  

18. téhož měsíce náš tým Plzeň sehrál exhibici s týmem Tigers Jánské Lázně na mezinárodním turnaji 

CZECH OPEN ve florbale v Praze před několika stovkami diváků. 

Poslední zářijový víkend se ligový turnaj ve florbale na elektrických vozících představil v Plzni pod 

názvem LENOX CUP. Vítězem se stal tým New Cavaliers Praha. Pořadatelé skončili na 3. místě. 

8. 10. Zahájena realizace projektu “Pomáháme smíchem” přípravou scénáře dokumentu o 

propagaci florbalu na elektrických vozících . 

16. 11. - 18. 11. Natáčení dokumentu o EWH v České republice, v rámci V.kola české EWH ligy v 

Janských Lázních a Trutnově. 

18. 11. Tým SK Indians Plzeň zakončil první ligovou sezónu na celkové bronzové pozici s celkovou 

bilancí 8 výher a 12 porážek. 


