
Zápas 6. kola ze dne 

HC Bílý Újezd - HC Lípa 6 : 1 (1:0,1:0,4:1) 
vylou čení: 4:5

2 min: 1 x Pilc A., Jiroud, Dohnal, Vaněček
10 min: -

5 + do konce utkání: -
branky:

8:34 Arnošt Zd. ml. (Zrzavý)
38:01 Pilc A. (Arnošt P.)
43:20 Arnošt P. (Arnošt Zd. ml.)
48:05 Pilc T. (Cita V.)
49:27 Jiroud (Procházka)
57:10 Pilc T. (Rygr L.)

hvězda zápasu: 

rozhod čí: Samek, Rada

Reportáž ze zápasu:

RHL 2008 - 2009
25.11.2008

Tomáš Pilc – 2 góly
Arnošt P. a Arnošt Zd. ml. - 1 gól a 1 asistence

          Mezi domácími diváky oblíbená fráze „Kácení lípy“ spojovaná s dnešním soupeřem HCBÚ a loňskými 
přesvědčivými výsledky, do poloviny zápasu spíše vyzněla na frázi „ Jak dřevorubec málem o všechny zuby 
přišel“. Lípa odhodlaná bránit svůj život hlava nehlava vsadila vše na obranu. Útoky domácích zaměstnávaly 

sestava:
branká ř: Vošlajer (22)
1. útok: Effenberk (23), Vaněček (77)

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

Pilc T. (4), Cita V. (18), Rygr (3)
3. útok: Arnošt Zd. st. (10), Arnošt P. (28)

Jiroud (71), Nejman (21), Procházka (92)
pozn.: v závorce je číslo hráče

info@hcbu.cz www.hcbu.cz

          Tak po roce hojnosti (loňské výsledky s Lípou 16:0, 9:0) přišel rok menší úrody, který naznačuje pokrok v 
obranné činnosti a patrně i zkvalitnění kádru soupeře. Pomohl k tomu i značně zvlhlý střelný prach domácích. 
Doufejme, že k dalšímu důležitému zápasu, tentokráte s Rychnovem „A“ najdou naši borci chuť střílet góly i 
tolik potřebné štěstí při zakončení. Zveme fandy HCBÚ na čtvrtek 4.12. od 16,30 hod. 

přišel“. Lípa odhodlaná bránit svůj život hlava nehlava vsadila vše na obranu. Útoky domácích zaměstnávaly 
obranu soupeře a z nevyužitých šancí tuhla přítomným divákům krev v žilách. Kupa štěstí i dobře postavená 
branka pomohla hostujícímu brankáři udržet čisté konto až do 9. minuty zápasu. To se konečně trefil Zd. 
Arnošt ml. po akci Ládi Zrzavého. Zmar, chabá produktivita a trápení domácích ukončila až půlka zápasu.  Po 
úpravě ledu se na nechuť útočníku dávat góly nemohl dívat Aleš Pilc a dělovkou překonal do té doby 
vynikajícího gólmana Lípy. Na ukazateli skóre byl stav 2:0 a čas 38:01 vléval Lípě nové síly do bránění 
skvělého výsledku. Jejich snaha kulminovala gólem ve 41 minutě, po zaváhání domácí obrany. Snížení na 2:1 
nemohl předvídat ani ten největší optimista z Lípy. Sebevědomí domácích útočníků musel opět podpořit další 
muž obranných řad Pavel Arnošt. Ten po přihrávce bratra Zdenka, obstřeluje clonícího protihráče a nedává 
brankáři Lípy žádnou šanci. Rozvlněná síť soupeřovi branky a stav 3:1 nabudil ostatní střelce ještě k většímu 
úsilí. Necelým pět minut na to, opět z levé strany útočného pásma prostřeluje lapačku gólmana Lípy Tomáš 
Pilc a zvyšuje na 4:1. Na útočné modré ho svou přihrávkou našel V. Cita. Už skomírající Lípu vážně nahlodal 
„Dříví“ Jirka Jiroud, který doklepává puk za záda soupeřova brankáře, po předchozí střele Karla Procházky. 
Poslední ránu zasadil Lípě opět Tomáš Pilc, svým druhým gólem, který ze své oblíbené levé strany opakuje 
střelu ze 49. minuty zápasu a uzavírá skóre 6:1 pro HCBÚ. Tentokrát po přihrávce Lukáše Rygra. 


