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Někdy se daří, jindy ne. V sobotu 10. 12. 2016 se florbalistům z Klášterce nad Orlicí příliš
nevedlo. Los byl nepříznivý a postavil jim do cesty silné soupeře, kteří pravidelně bojují o čelo
tabulky. Navíc první utkání se hrálo od brzké ranní hodiny. Od 8:00.

Sokol Klášterec nad Orlicí - FBC Králíky 2:3

Časná rána nejsou pro mnohé ideálním časem k podání nejlepšího výkonu sezóny. Bylo to
znát i na hráčích Klášterce. Vstup do zápasu byl velice rozespalý. Pohyb pomalý. Hráči
nedůslední.
Nutno podotknout, že obdobné problémy měl i tým soupeřů. Nakonec hrál v jejich prospěch
fakt, že měli méně hráčů na střídání, takže se dostali do tempa rychleji.
První gól vstřelili florbalisté Králík. Zblokovaná střela vylétla vysoko do vzduchu, takže se zdálo,
že je nebezpečí zažehnané, ale nakonec zapadla přesně za záda Honzy Králíka.
Do druhé půle vstupoval Klášterec nad Orlicí pouze s drobným mankem, takže utkání bylo stále
otevřené. Králíky hrozily spíše z protiútoků, ale o to byly akce nebezpečnější.
Další gól padl po střele Králík. Rozhodčí si nebyli jisti, zda míček přešel přes brankovou čáru,
ale nakonec se florbalisté Klášterce přiznali, že míček pravděpodobně za čárou byl. A to
navzdory tomu, že rozhodčí často rozhodují špatně v opačných případech. A to nejen ve
florbale.
Některé florbalisty Klášterce nad Orlicí to však správně naštvalo, protože odjakživa platí, že
poslední slovo má sudí. Takže si to měli rozhodčí vyříkat mezi sebou a nikdo jim neměl radit.
Zvlášť za otevřeného stavu.
V posledních několika minutách tým z Klášterce zabral a nadechl se k obratu, když po přihrávce
zpoza branky snižoval na 1:2 obránce Michal Vítek. Vidina vyrovnání donutila florbalisty otevřít
hru a více útočit. Bohužel efekt byl opačný, než si klášterečtí florbalisté přáli. Po pěkné akci
zvýšili vedení hráči Králík na 1:3. Klášteráci však nechtěli dát body zadarmo a několik desítek
sekund před koncem zápasu prošel celé hřiště Tomáš Vlk a úspěšně zakončil.
Výsledné skóre bylo z pohledu Klášterce nad Orlicí po divokém závěru utkání 2:3.

Klášterec nad Orlicí - Zhytomir 0:3

Sokol

Na první pohled se může podle výsledku zdát, že zápas byla jasná záležitost. Ale není to
úplně pravda. I když je nutné přiznat, že Zhytomir zvládl zápas skvěle a hrál přesně tak, jak
potřeboval.
V brance Zhytomiru se znovu objevil nelepší brankář soutěže - Vlastimil Skalický. Za jeho záda
v tomto ročníku prošly jen tři míčky, takže se nedaly očekávat žádné gólové hody.
Zhytomir neměl nikoho na střídání, takže odehrál celý zápas pouze s pěti hráči v poli a
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gólmanem. Přesto je florbalisté Klášterce nedokázali přehrát.
Chybou bylo, že Klášterec inkasoval po nahození a následné dorážce gól krátce po začátku
utkání. Následně florbalisté zvýšili aktivitu, napadali, forčekovali, ale kýžený efekt to nepřineslo.
Zhytomir byl velice silný na míčku, roztahoval hru, a gólman chytal všechny střely i dorážky.
Poměrně dlouho Klášterec tlačil soupeře, takže byla vidět únava protihráčů, ale nakonec se
povedlo Zhytomiru skórovat po druhé a tím doslova ukončil naději na obrat. Klášteráci se ještě
snažili s výsledkem něco udělat, ale po otevření obrany inkasovali třetí gól.
V určitých pasážích předvedli florbalisté z Klášterce výborný výkon, který by na ostatní soupeře
stačil, ale Zhytomir si vedl opravdu zkušeně a zahrál přesně to, co potřeboval. Díky tomu
zvítězil naprosto zaslouženě poměrem 3:0.
Sestava: Jan Králík, Martin Bílek senior, Martin Bílek Junior, Michal Vítek, Filip Brůna, Václav
Bílek, Tomáš Vlk, Milan Severýn, Ondřej Kolda, Jakub Ševčík, Kryštof Plevák
Poslední dvě utkání před Vánoci odehrají klášterečtí florbalisté v neděli 18.12. 2016. Síly
poměří s týmem FBC Králíky a Orel Dolní Dobouč.
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