
Zápas 5. kola ze dne 

HC Bílý Újezd - HC Kvasiny 4 : 0 (2:0,1:0,1:0)

vylou čení: 5:3
2 min: 2 x Arnošt P., 1 x Vosyka, Jiroud, Dvořák

10 min: -
5 + do konce utkání:

branky:
6:38 Pilc T. (-)
9:26 Zrzavý (Dvořák)

32:15 Pilc T. (Rygr)
47:31 Vosyka (Dohnal)

hvězda zápasu: 

rozhod čí: Samek, Pavlíček

Reportáž ze zápasu:

Tomáš Pilc – 2 góly
Láďa Vošlajer - čisté konto

RHL 2008 - 2009

          Už k pátému kolu RHL nastoupili odvěcí hokejoví rivalové v rychnovském hokejovém stánku, domácí 
ambiciózní tým IHC Kvasiny proti zatím neporaženému HC Bílý Újezd. Od úvodního vhazování se na ledové 
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sestava:
branká ř: Vošlajer (22)
1. útok: Dvořák (12), 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)
3. útok: Jiroud (71), Štěrba (-), Procházka (92)

pozn.: v závorce je číslo hráče
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ambiciózní tým IHC Kvasiny proti zatím neporaženému HC Bílý Újezd. Od úvodního vhazování se na ledové 
ploše pořádně blýskalo. Bojovalo se o každý kousek ledu, útočné akce obou týmů se přelévaly z jedné strany 
na druhou a brankáři úspěšně čelili střelám protivníků. Zlom nastal v sedmé minutě zápasu, ve které újezdecký 
Tomáš Pilc ujíždí svému strážci a z levé strany útočného pásma, dva metry za modrou čarou, vystřeluje dělový 
projektil, který končí v lapačce domácího brankáře. Puk však z lapačky padá do branky a koulí se za 
brankovou čáru. HCBU vede 1:0 a rázem je pánem na ledě pouze vedoucí mužstvo. Útlum Kvasin využil v 10. 
minutě Láďa Zrzavý odskokovým gólem na 2:0 po kombinaci s Jirkou Dvořákem. HCBU neustále ohrožovalo 
kvasinskou branku, ale její strážce byl vždy na místě. Respektive jeho precizní lapačka. Domácí pak spoléhali 
na své bukaře a jejich brejky, které však spolehlivě likvidoval Ládá Vošlajer za pomoci svých obránců. Ve 
druhé třetině se Kvasiny pomalu dostávali z útlumu a byli pro hosty čím dál více nebezpečnější. V tuto chvíli 
mužstvo Újezda podržel skvělý Vošlajer, který zneškodnil několik nebezpečných akcí soupeře. Po půlce 
zápasu ve 33. minutě zchladil elán Kvasin opět Tomáš Pilc brankou na 3:0 po akci Lukáše Rygra. Obdržený 
gól srazil hřebínek kohoutům z Kvasin a HCBU tak mohlo současně přijatelný výsledek pouze udržovat. V 
poslední třetině pak korigoval konečný stav 4:0 gólem Jarda Vosyka. Akci vymyslel Aleš Dohnal ve 48. minutě. 
Do konce zápasu pak domácí hokejisté nevyzráli ani jednou nad bezchybně chytajícím Vošlajerem, a proto si 
hosté z Bílého Újezda do celkové tabulky připsali za vítězství další, tentokrát velmi cenné tři body. 


