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Sice se na stránkách TJ Sokolu Klášterce dlouho neobjevila zmínka o oddílu florbalistů, ale to
neznamená, že by nehráli. Pouze se nahromadilo mnoho událostí a povinností, takže nebyl čas
sepisovat články. Každopádně vše doženeme v následujícím shrnutí.
Optimistickým cílem, se kterým vstupovali florbalisté do sezóny, byl útok na příčky, které
zajišťují přímý postup do play off. Právě 28. ledna sehráli kluci z klášterce dva důležité duely se
sousedy z tabulky, které mohly znamenat upevnění solidní 7. příčky. Bohužel hráči nestačili na
své soky a oba zápasy prohráli.

Sokol Klášterec nad Orlicí x Čermáci 0:2
Sokol Klášterec nad Orlicí x Firesport team 0:1

Jednalo se sice o vyrovnané zápasy, ale Klášterec nedokázal vstřelit ani jeden gól. Prohrami
přišel Sokol o důležité body, proto se kouč Ondřej Kolda rozhodl pro zásah do sestavy do
příštích bojů.
Dalším hracím dnem byla neděle 5. února Sokol Klášterec se představil opět ve dvou
zápasech, ale už s pozměněnou sestavou. Byla utvořená jedna elitní formace, která měla
rozhodovat zápasy a druhá pětka jim měla zdárně sekundovat. Hlavním cílem mělo být podpořit
útočné snahy, protože produktivita zatím Klášterec docela trápí.

Sokol Klášterec nad Orlicí x Devils Lanškroun 2:1 pn
Sokol Klášterec nad Orlicí x Zhytomir 1:2

I když to nebyly žádné gólové hody, podařilo se dosáhnout poměrně slušných výsledků.
Soupeře z Lanškrounu, kteří v té době okupovali první příčku tabulky, dokázali dostat v
závěrečných minutách pod tlak a nakonec srovnat na 1:1. V nájezdech se ukázali jako
šikovnější hráči Klášterce, protože gólman Honza Králík zlikvidoval oba nájezdy soupeře a
klášterečtí florbalisté (Tomáš Vlk a Václav Bílek) se nemýlili. Díky tomu získal Klášterec nad
Orlicí dva vybojované body.
V druhém zápase nastoupili klášterečtí florbalisté proti Zhytomiru. Sice prohrávali 0:2, ale díky
bojovnosti snížili na 1:2 a v samotném závěru měli ještě několik slibných šancí, které nakonec
bohužel gólem neskončily.
A tím se pomalu dostáváme k nejnovějším událostem, které se odehrály 18. února. V tento
hrací den se Klášterec utkal dohromady se tři soupeři, které měli být hratelní. Bohužel se
podařilo z těchto utkání vytěžit pouze tři body.

Sokol Klášterec nad Orlicí x FCB Blackburn Rybná n. Z. 1:0
Sokol Klášterec nad Orlicí x Červená Voda 2:4
Sokol Klášterec nad Orlicí x 1:3

K zápasům nastoupil Klášterec znovu v upravené sestavě, kdy se měla první pětka postarat o
více gólů, ale bohužel se tento krok ukázal jako chybný, protože Klášterec nebyl tak jistý v
obraně a nevstřelil ani výrazně více gólů. Nutno podotknout, že chyběli také někteří důležití
hráči, ale na to se nelze vymlouvat.
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Kvůli fotbalovým povinnostem chyběl v prvním utkání Honza Králík, takže roli jedničky zaujal
Martin Janeček, který se své role zhostil velice zkušeně. Zápas s Rybnou měl být spíše
formalitou, ale nakonec z toho byla vyrovnaná partie. Sice měli florbalisté z Klášterce mírnou
převahu, ale dokázali vstřelit pouze jeden gól a museli se spoléhat na dobré zákroky gólmana.
A brankář rozhodně nezklamal. Martin Janeček vytáhl několik dobrých zákroků a s rozvahou si
počínal i při rozehrávce, takže si řekl o post jedničky i v druhém zápase, kdy už byl k dispozici i
Honza Králík.
Ve druhém zápase sice Martin Janeček 4x inkasoval, ale nelze říct, že by některý z těch gólů
byla vyloženě jeho chyba. Florbalisté z Červené vody hráli aktivněji a hlavně poměrně dobře
stříleli. Bohužel se moc nedařilo druhé pětce a soupeři toho dokázali využít.
Šanci na reparát měli florbalisté Klášterce v posledním zápase, kdy se postavili proti
Jablonnému. Ale už po několika minutách bylo jasné, že to nebude jednoduché. Do branky se
postavil Honza Králík, ale v průběhu několika minut dvakrát inkasoval, protože Jablonné bylo
rychlejší, dravější a dokázalo si vytvořit dostatečný prostor k zakončení. Sice se klášteráci
snažili srovnat hru, ale podařilo se nakonec pouze zmírnit porážku, když Filip Brůna vybojoval
míček a 8 sekund před koncem hry přesně zamířil.
Suma sumárum. Klášterec nad Orlicí měl šanci získat postupovou pozici a udělat si aspoň
minimální náskok. Bohužel, vše dopadlo trochu jinak a Klášterec spadl až na 10. místo. Ještě
stále zbývá několik zápasů do konce základní části, takže nezbývá nic jiného, než vyladit formu
na předkolo play off.
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