Florbal: S přímým konkurentem v tabulce bral Klášterec jenom bod
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Vstup do nového roku se kláštereckým florbalistům příliš nepovedl. Na
dvojzápas v Dolní Dobrouči vyrazili v nejsilnější možné sestavě, ale
uhráli pouze jednu remízu. S Lanškrounem nechytili začátek.

Sokol Klášterec nad Orlicí x Devils Lanškroun – 0:6
Ranní zápasy Sokolům nesvědčí. Přestože všichni počítali s těžkým
zápasem proti týmu z čela tabulky, v první půlce zápasu nechávali
klášterečtí florbalisté soupeřům příliš mnoho prostoru. Kvůli tomu
musel Martin Janeček během prvních pěti minut čtyřikrát lovit míček ze
své branky. A rozhodně to nebylo chybou brankáře. V druhém poločase se
Klášterec nad Orlicí oklepal a začal být rovnocennějším soupeřem.
Přesto Ďáblové z Lanškrouna přidali ještě dvě branky. K čestné trefě
Klášterce byl nejblíže Jaroslav Franěk, který orazítkoval tyč.

Sokol Klášterec nad Orlicí x FCB Blackburn Rybná nad
Zdobnicí - 2:2
Diametrálně odlišný nástup do zápasu předvedli Sokolové ve druhém
duelu. Florbalisté se drželi domluvené taktiky a snažili se hrát s
míčkem na hokejkách. Hráči Rybné tolik nenapadali, takže poskytli
kláštereckým florbalistům dostatek prostoru na kombinace. Jako první
skóroval Martin Bílek starší, který si naběhl do předbrankového
prostoru. Krásnou přihrávku mu naservíroval Václav Bílek. Martin svou
razantní střelu poslal do nekrytého horního rohu branky. Do konce
poločasu přidali Sokolové ještě jednu branku a byli podstatně lepším
týmem. Přesto brali klášterečtí florbalisté ze zápasu pouze bod.
V druhém poločase nezvládli vedení. Udělali několik chyb, propadali
v soubojích a Rybné se nakonec podařilo vyrovnat. První gól padl po
zbytečné ztrátě na útočné polovině a následném protiútoku do otevřené
obrany. Tři minuty před koncem se navíc nechal Honza Králík hloupě
vyloučit. V oslabení sice skvěle držel míček Tomáš Vlk, ale nakonec
prohrál souboj a florbalistům z Rybné se povedlo se štěstím vstřelit
vyrovnávací gól.
Sestava: Martin Janeček (G), Martin Bílek senior, Martin Bílek junior,
Michal Vítek, Ondřej Kolda, Tomáš Vlk, Jakub Vlk, Honza Králík, Filip
Brůna, Václav Bílek, Jaroslav Franěk, Lukáš Honzák
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