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Tygri
a Vlci

Objeví se jejich spolužačka Nikola.

Jen ať se
dřou.

Jsou to
hlupáci.

Florbalové týmy Vlků a Tygrů se utkávají ve
vesnickém poháru v tělocvičně Orla. Tygři
mají výrazně navrch, ale kapitán Vlků Martin
usiluje o změnu skóre. Boj mezi Tygry a Vlky
se začíná přiostřovat.

Hanka

Běží zápas mezi týmem Tygrů a Vlků.

Takhle vypadá trénink Tygrů.

Uvidíme!
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Lukáš doprovází
Nikol domů.
Je zábavný.

Nikola

Lukáš útočí na
bránu.
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A je tam.

Tohle musím
chytit.

Hanka a Jana jdou
domů z tréninku.

Tak zábavného
kluka jsem dlouho
neviděla.
Ležel jsi
mi u nohou,
ale góla jsem ti
šoupnul.
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Moc se
nevytahuj,
příště tam
budeš ležet
ty.

To ti tedy
povím.

Nechceš se
podívat na náš
zápas?

Tak já ti
něco ukážu. Takhle
jsem dal Martinovi
góla.

Stěrka!

Martinovo mužstvo Vlků
opět prohrálo.

Lukáš Martina obejde a dává gól.
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Víš, já fotím
jenom pěkný
věci.

Dopředu!
Dopředu!

Lukáš je kapitánem
Tygrů.

Proč máš
s sebou foťák?
Chceš si vyfotit
borce?
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Neprojdeš!

Lukáš

Ahoj, co
tady děláte?
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Přihraj!

Máme
trénink.

Ráda.
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Martin si čte časopis
o florbalu.

Ten Martin
nás hrozně
dře.

Aha, tak
takhle to je.

Jsme dobrý, jen
nemáme štěstí.

S tímhle
plánem hry
musíme
vyhrát.

Martin
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A jsme
unavený.

4
Jana

Vlci intenzivně trénují.

Martin je kapitánem Vlků a několikrát
za sebou už prohráli.
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Ale ne všem vyhovuje Martinův tvrdý
trénink.

Martin ji
povzbuzuje.
Zaber,
ještě jednu sérii!

Už nemůžu

No jo, hlavně aby
něco nenarušilo tu
tvoji pohodičku.

S tím mi dej
pokoj. Mě malí
kluci nezajímají.

Hele Lukáši,
nechtěl by ses
starat o mladší
ministranty?
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To jsi tedy
frajer. Neslyšel jsi
někde náhodou, že
víra bez skutků je
mrtvá?
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Co s tím
Lukášem je?
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V tělocvičně se
objeví Tygři.
Ale, ale, tady
někdo trénuje
ležení na zemi.
Takhle u země se
mi líbíte.

Týna
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Necháme je
makat, my si
uděláme vlastní
trénink.

Ty chytráku,
my nesoutěžíme v klikách,
ale v gólech.
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Nejdřív se
nauč hrát a
pak někoho
poučuj.

To říkej těm
svým chromým
Vlkům. Mě nech
na pokoji.
Makej, makej!
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Kluci se připravují na mši v kostele.

Marťas, já už
nemůžu, jsem
úplně mrtvá.
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Honza

Štěstí mě
nezajímá,
musíme víc
zamakat.
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