
Komentáře žáků (necenzurované):  

Musím uznat, že mají můj respekt, ty ošklivé pády brali úplně v pohodě a hra byla na 

profesionální úrovni. Jsem rád, že jsem měl tu možnost vidět je při hře :) 

Bylo to velice zajímavé, byť zápasy byly relativně jednostranné. Obdivuji ty lidi za 

jejich výkon a snahu. 

Skláním poklonu všem lidem na vozíku, musí to být pro ně velmi těžké a je skvělé, že 

se drží v kondici a snaží se být jako ostatní lidé. Pohybovat se na vozíku si neumím 

ani představit, natož sportovat. Bylo to neuvěřitelné a děkuji Vám, že jste nás vzala. 

Obdivuju je. I přes to co se jim stalo, mají stále chuť do života. 
 
Hra se mi velice líbila. Příjemně mě překvapilo, jak skvěle hrajou tito florbalisté, 

hlavně jak přistupují ke svým pádům, zvednou se a hrají dál. Např. viděla jsem, jak 

jeden z hráčů spadl na nos, jiní by se začali kroutit bolestí, ale on se zvedl, oklepal a 

dál pokračoval ve hře. Moc je za to obdivuji a doufám, že to nebylo naposledy, co 

jsem se na zápase byla podívat. 

Obdivuju, že se postavili svému hendikepu a stále sportují a vypadá to že jim to 

nedělá problémy. Dost mě překvapila jejich rychlost. 

Mají u mě obrovskou úctu a respekt. Bylo krásný na nich vidět, že se smějí a jsou 

šťastní za to co mají. Jsou to borci, že se tomu postavili čelem a bojovali a nevzali 

se. Protože kdyby se toto stalo mně ukončil bych to. Moc si přeji, aby to nikoho 

nepotkalo a byli všichni zdravý. 

Bylo opravdu zajímavé se koukat na ty hráče co i když nemůžou chodit hrajou, jako 
kdyby měli čtyři nohy.  
Myslím si, že to musí být opravdu hodně těžké a proto k těmto hráčům i hráčům z 
celého světa říkám ,,Děkuji, děkuji, že se dokážete i v takovéto těžké situaci odhodlat 
a vrhnout se do hřiště s florbalovým míčkem, hokejkou a vašim vozíkem, jste 
neskuteční lidé a proto se klaním!" 
 


