
Zápas 4. kola ze dne 

HC Bílý Újezd - HC Medvídci 16 : 1 (8:0,7:0,1:1)
vylou čení: 3:2

2 min: Procházka, Vaněček, Arnošt P.
2 + 2 min: -

2 + 10 min: -
branky:

0:20 Zrzavý (Arnošt Zd. Ml.) 22:19 Pilc T. (Cita V.)
3:23 Rygr  (Vaněček) 23:53 Arnošt Zd. ml. (Vosyka, Zrzavý)
5:03 Vaněček (-) 27:20 Pilc A. (Zrzavý)
6:50 Vaněček (Procházka) 28:50 Pilc T. (Cita V., Rygr)
8:36 Arnošt Zd. ml. (Vaněček) 35:35 Pilc T. (Rygr, Arnošt P.)

13:51 Pilc T. (Cita V.) 36:01 Arnošt P. (Smutný, Nejman)
14:11 Cita V. (Rygr, Pilc A.) 39:13 Vaněček (Rygr)
19:33 Smutný (-) 47:35 Vosyka (Zrzavý)

hvězda zápasu: 

rozhod čí: Samek, Martin

Reportáž ze zápasu:

Pavel Vaněček – 3 góly a 2 asistence
Rygr Lukáš – 1 gól a 4 asistence

RHL 2008 - 2009
13.11.2008

        Už ke třetímu vzájemnému utkání nastoupili domácí HCBU proti loňskému nováčkovi Medvídkům z 
Dobrušky. Shodou okolností ve stejné datu 13.11.  si Medvídci odbyli proti Újezdeckým premiéru, ve které 
podlehli 16:0.  Celková vzájemná bilance jasně hovoří pro domácí. Dvě vítězství a skóre 27:0 dávalo tušit, kdo 
bude pánem na ledě i při tomto zápasu.

        Prognózy se naplnily už ve dvacáté vteřině. Z prvního útoku se domácí ujímají vedení gólem L. Zrzavého 

sestava:
branká ř: Vošlajer (22)
1. útok: Vaněček (77), Arnošt P. (28)

Arnošt Zd. ml. (8), Vosyka (33), Zrzavý (-)
2. útok: Dohnal (16), Pilc A. (44)

Pilc T. (4), Cita V. (18), Rygr (3)

          Po obrátce stran domácí hráče chuť dávat branky neopustila. Od 23. minuty dělají Špačka v brance 
pouze přihlížejícím T. Pilc , pak Zd. Arnošt, A. Pilc a sérii ukončil opět T. Pilc. V polovině zápasu tak bylo pro 
přítomné diváky  tzv. vymalováno s výsledkem 12:0. Ještě do konce druhé třetiny pozměnili výsledek k libosti 
domácích T. Pilc (jeho čtvrtý gól), P. Arnošt a  P. Vaněček (třetí gól v zápasu). I v poslední dějství zápasu 
pokračovalo obléhání branky Medvídků. Tentokrát měl Dobrušský brankář dobře postavené tyče a pokud něco 
prošlo, tak to zazvonilo o ocelovou konstrukci jeho svatyně. Zmar nevyužitých šancí ukončil J. Vosyka až ve 48. 
minutě gólem po přihrávce L. Zrzavého. To, jak se později ukázalo, byl poslední počinek vítězného mužstva z 
Bílého Újezda. Labutí písní pro Medvídky vyzněl poslední gól zápasu z hole Josefa Kárnika, který upravil 
konečné skóre na 16:1.

          Brankové manévry skončily a doufejme, že si domácí nevystříleli všechen prach potřebný na další 
soupeře. Medvídci zatím musí vylízat zhořklý med až do dna, jako nováčkovskou daň, kde pouze zápal a 
nadšení nestačí. Kombinační hra domácích, kterou dovolil soupeř, okořeněná brankami se musela divákům 
líbit.  Zápas se nadmíru povedl Pavlovi Vaněčkovi (3 góly+2 asistence), který nastoupil ke svému prvnímu 
zápasu za HCBÚ. Dále mu sekundovali Lukáš Rygr (1 gól+4 asistence) a Tomáš Pilc (4 góly) . Nutno však 
pochválit celé mužstvo za předvedený kombinační a kolektivní výkon.
           
Fanoušky HCBÚ zveme na další, velmi důležité utkání s IHC Kvasiny. 

        Prognózy se naplnily už ve dvacáté vteřině. Z prvního útoku se domácí ujímají vedení gólem L. Zrzavého 
po přihrávce Zd. Arnošta. V úvodu zápasu přetížená obrana hostů včele s nerozchytaným brankářem Špačkem 
nevěděla kam dřív a kupila chybu za chybou. Už v polovině deváté minuty domácí vedou 5:0  a o vítězi je 
prakticky rozhodnuto. K tomuto skóre přispěli L. Rygr, 2x P. Vaněček a Zd. Arnošt.. Hra na jednu branku 
pokračovala a stav na ukazateli utěšeně stoupal.  Postupně skórovali T. Pilc , V. Cita a skóre první třetiny na 8:0 
uzavřel „nechytatelnou“ střelou od modré Petr Smutný. 

Pilc T. (4), Cita V. (18), Rygr (3)
3. útok: Nejman (-), Smutný (17), Procházka (92)

pozn.: v závorce je číslo hráče
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