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Pevně věříme, že všichni čtenáři, kteří zavítají na náš web, sdílí společnou lásku ke sportu. Nyní, více než kdy jindy, si lidé začínají
uvědomovat, že zdravý pohyb a pravidelný sport jsou pro naše zdraví velice důležité činnosti. A to jak pro fyzické zdraví, tak pro to
psychické. Zatímco současná situace pro většinu z nás představuje obtíž a překážku v cestě za provozováním oblíbeného sportu, stále
máme možnost cvičit pravidelně doma, jít si kdykoliv zaběhat či zvolit jinou formu individuálního sportu. Je ale důležité si uvědomit, že ne
každý má tu možnost. A to i za normálních okolností.
Proto se náš tým rozhodl podpořit sbírku pořádanou neziskovou organizací Lenox z.s. a spolkem FLOR-IN. Peníze ze sbírky budou
použity na náklady spojené s organizací soustředění ve florbale pro handicapované sportovce. Konkrétně na ubytování a osobní
asistenci. A jak přesně budou pomáhat BLACK ANGELS a jak můžete přispět vy? To se dozvíte na následujících řádcích.

Hráči A-týmu, včetně členů realizačního týmu, se shodli, že se společně složí na příspěvek do sbírky. Kolik to bude? To ještě nikdo neví.
Dohoda zní 1000 Kč za každou vstřelenou branku v TV utkání proti Ostravě. Což by vzhledem k ofenzivnímu pojetí hry, kterým se Bleci v
letošní sezóně prezentují, mohla být velice pěkná částka. Co kdyby se ale střelci špatně vyspali? I na tuto variantu se hráči BLACK
ANGELS připravili. “Góly jsou koření florbalu a věříme, že jich v pondělí vstřelíme dostatek, aby to pro Powerchair Hockey hodilo
zajímavou sumu. Nicméně v záloze máme i variantu, kdyby utkání bylo defenzivnějšího charakteru,” prohlásil brankář A-týmu, Ondřej
Matiášek.
Po tomto utkání budete mít možnost pomoci i vy, naši členové a fanoušci. Dresy, ve kterých Bleci odehrají televizní utkání, půjdou do
veřejné dražby. Budete si tak moci zakoupit dres svého oblíbeného Bleka a zároveň tak podpořit dobrou věc. Pokud se vám však nevejde
do skříně další dres a i tak byste rádi přispěli, nezoufejte. Zároveň s dražbou bude možné zakoupit si “virtuální vstupenky” na naše
poslední 2 domácí utkání ve Kbelích. Hrajeme 27.2. proti Vítkovicím a 28.2. proti Otrokovicím.
Jsme si jistí, že akce splní svůj účel. Tím je nejen vybrat peníze a přispět na dobrou věc, ale také šíření povědomí o sportu s názvem
Powerchair Hockey. Pokud by vás zajímaly dodatečné informace o sbírce, najdete je zde. Doporučujeme také pustit si následující video,
abyste věděli, na co přispíváte.

Pokud se chcete dozvědět více o Power Hockey, pusťte si i druhé video.
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