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"Není slabých soupeřů." Přesně tak zní klišé, které každoročně opakují
hokejisté, když reprezentují Českou republiku na MS v ledním hokeji. A
podobnou větu by bylo možné říci i k vyrovnané Orlické amatérské
florbalové lize. Sokol Klášterec nad Orlicí překvapivě prohrál se
Sokolem Letohrad a následně porazil Městečko Trnávku.
Klášterec v sobotu 16. prosince nastoupil v oslabené sestavě. Chyběli
oba stabilní centři (Tomáš Vlk a Vašek Bílek), ale i střelec Jaroslav
Franěk. Z marodky se naopak vrátili Filip Brůna a Martin Bílek, kteří
byli, zejména v druhém zápase, hodně vidět. Premiérovou trefu si
zapsal nejmladší hráč týmu Zdeněk Kalous.

Sokol Klášterec nad Orlicí x Sokol Letohrad - 1:2
Vstup do utkání se Klášterci povedl. Hned v prvních minutách zahráli
florbalisté několik pěkných akcí, ale i soupeř z Letohradu ukázal, že
mu nasazení nechybí. První se ale mohli radovat klášteráci. Ondřej
Kolda se dostal k míčku, odclonil obránce a střílel na branku.
Letohradský gólman střelu vyrazil, ale z druhé vlny doběhl Milan
Severýn, který skákající míček neomylně poslal do branky.
Radost kláštereckým florbalistům nevydržela dlouho. Ještě před
poločasem dokázali hráči Letohradu vyrovnat. Po zmatcích za
kláštereckou brankou se se štěstím dostali k míčku, který nakonec
skončil za zády Martina Janečka.
V druhé půlce byla hra vyrovnaná. Letohradští Sokolové byli nabuzení
nadějným výsledkem. Naopak hra Klášterce byla nepřesná. Nakonec
udeřili několik minut před koncem opět soupeři z Letohradu. Kousek za
půlkou napřáhl hráč Letohradu ke střele. Neměla razanci, ale byla
schovaná za hráčem. Míček nakonec prošel kolem tyče do branky a
znamenal rozdílovou branku zápasu.

Sokol Klášterec nad Orlicí x Fbk Panthers Městečko
Trnávka - 4:2
V prvních minutách se musel Klášterec bránit náporu florbalistů z
Městečka Trnávky. Z ojedinělého protiútoku ale dokázali klášterečtí
florbalisté skórovat a tím rozbili soupeřův tlak. Během celého zápasu
bylo vidět maximální nasazení Sokolů, které bohužel v několika
případech znamenalo porušení pravidel a následné vyloučení. Klášteráci
dohromady odehráli tři oslabení, ale všechna zvládli na výbornou.
Neinkasovali. Naopak jeden gól v oslabení vstřelili.
Ještě pět minut před koncem byl stav utkání 2:2. Rozhodující trefu
zasadil nejmladší hráč Klášterce - Zdeněk Kalous. Přímo ze vzduchu
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trefil plachtící míček a připsal si svůj první gól v OAFL. Vítězství
pojistil Martin Skalický.
V zápase se ještě trefil skvěle hrající Filip Brůna a Martin Bílek
junior.
Sestava: Matin Janeček (G), Martin Bílek senior, Michal Vítek, Martin
Skalický, Lukáš Honzák, Matin Bílek junior, Milan Severýn, Ondřej
Kolda, Filip Brůna, Zdeněk Kalous

www.sokolklasterec.cz
Phoca PDF

