
Zápas 2. kola ze dne 

HC Bílý Újezd - HC Častolovice 5 : 2 (0:2,2:0,3:0)
vylou čení: 11:7

2 min: Rygr L., Pilc A., Cita V, Jiroud J., Nejman P., Dohnal A., Arnošt P.
branky:

20:47 Procházka (Cita V.)
23:26 Cita V. (Procházka)
46:30 Pilc A.
56:47 Rygr
57:55 Cita V.

hvězda zápasu: Václav Cita - 2 góly a 1 asistence
rozhod čí: Votroubek, Rada 

Reportáž ze zápasu:

RHL 2008 - 2009
28.10.2008

          V pořadí devátý ročník RHL se symbolicky 9 účastníky se rozběhl na plné obrátky. Oproti loňské sezóně 
chybí silný tým Gladiátorů, který ze soutěže odstoupil. Hráče tohoto klubu si rozebrala mužstva Rychnova a 
Kvasin. Hrací systém je dvoukolový, kde vítěze určí nejlepší umístění na konci soutěže. 

          K úvodnímu zápasu nám los přiklepl domácí mužstvo HC Častolovice, které v prvním kole nečekaně 
překvapilo, když uzmulo všechny body Rychnovu „B“. HC BÚ na úvod sezóny nečekaně oslabený o stabilní 
hráče (P.Petera, L. Effenberk, J. Dvořák, J. Cita, P. Smutný, L. Zrzavý) začal nebojácně a již v úvodu první 
třetiny orazítkoval břevno častolovické branky J. Jiroud. Další šance na skórování měli na svých holích 
Procházka i V. Cita. Domácí se časem osmělili a jejich chvíle přišla v deváté minutě, kdy po nevinně 

sestava:
branká ř: Vošlajer (22)
1. útok: Arnošt Zd. st (10), Arnošt P. (28)

Arnošt Zd. ml. (8), Procházka (92), Vosyka (77)
2. útok: Dohnal (16), Pilc A. (44)

Pilc T. (4), Cita V. (18), Rygr (3)
3. útok: Jiroud (71), Neuman ()

pozn.: v závorce je číslo hráče

Procházka i V. Cita. Domácí se časem osmělili a jejich chvíle přišla v deváté minutě, kdy po nevinně 
vyhlížejícím útoku z rohu hřiště přihrává častolovický R. Šmída spoluhráči Saidlovi a ten nedává újezdeckému 
brankáři šanci. Domácí vedou a šok pro hosty přichází na počátku jedenácté minuty. Neobsazený obránce 
Provázník střelou od modré posílá Častolovice do dvoubrankového vedení. Úvod druhé třetiny začal pro hosty 
impozantně. Už ve 47. sekundě V. Cita za brankou soupeře vybojoval puk a jeho přihrávka nachází volného 
Procházku před branou domácích. Ten pak propasíroval puk podél betonů do branky soupeře. Radost 
přítomným divákům HCBÚ přinesla 24. minuta zápasu, kdy vyrovnávající gól zajištuje V. Cita po přihrávce 
Procházky. Tento gól srazil domácí mužstvo do kolen. Od této doby byli hosté lepším mužstvem a jen škoda, 
že svoji snahu nezužitkovali dalšími góly. Třetí - závěrečná část zápasu -  pokračovala v duchu konce druhé 
třetiny. Hosté zvyšovali tlak na soupeřovu branku a jejich snaha slavila úspěch ve 47. minutě. Při obléhání 
častolovické branky prostřelil vše, co bylo v cestě, tedy i brankáře Aleš Pilc a dostal poprvé újezdecký tým do 
vedení. Výsledek 2:3 kupodivu více zaktivoval domácí mužstvo Častolovic, které převzalo iniciativu a až do 56. 
minuty bylo lepším mužstvem. Vše rozhodl L. Rygr v čase 56:47 pojistným gólem na 2:4, gólem, který sejmul 
strach  a křeč z holí hostujícího mužstva. Pomyslnou třešničku na dortu pro újezdecké diváky pak přidal svým 
druhým gólem V. Cita a uzavřel tak skóre zápasu na 2:5 pro hostující Bílý Újezd. 

          Domácí tým Častolovic i přes prohru ukázal, že jsou silným týmem, kterému se budou těžko brát body. 
Mužstvo Bílého Újezda, jako vždy stabilně podpořené svými početnými diváky, nutno pochválit za bojovnost a 
nesložení zbraní v průběhu nepříznivého výsledku.  

info@hcbu.cz www.hcbu.cz


