
Zápas 8. kola ze dne 

HC Bílý Újezd - HC Rychnov B 8 : 2 (3:1,3:1,2:0)
vylou čení: 1:2

2 min: 1 x Vosyka
10 min: -

5 + do konce utkání: -
branky:

4:14 Rygr
4:38 Cita V. (Pilc T.)
6:17 Vosyka (Arnošt Zd. ml.)

23:37 Dvořák (Štěrba M.)
31:00 Cita V. (Arnošt P.)
39:41 Arnošt Zd. ml. (Vosyka)
41:15 Dvořák (Rygr)
57:44 Pilc T.

hvězda zápasu: 

rozhod čí: Samek, Votroubek

Reportáž ze zápasu:
          Málokterý z přítomných diváků by stěží předvídal tak impozantní vstup do zápasu, jaký předvedl 
Újezdecký tým proti svému soupeři, tentokrát záloze Rychnova, mužstvu „B“. Vše začalo už v čase 4,14 
Lukášem  Rygrem, který po samostatné akci skóruje do rychnovské branky a zapisuje na ukazateli skóre 
jedničku pro domácí. Vzápětí po vhazování buly ve středovém kruhu,  rozjíždí parťáci z útoku Tomáš Pilc a 
Venda Cita další akci na branku soupeře, na jejímž konci je druhý  gól za zády rychnovského brankáře Antla. 
Po přihrávce Tomáše skóruje Václav.  Kalich hořkosti musela obrana Rychnova vypít do dna na začátku 
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Láďa Vošlajer - spolehlivý výkon, zlikvidoval několik 
nebezpečných šancí soupeře

sestava:
branká ř: Vošlajer (22)
1. útok: Effenberk (23), Arnošt P. (28)

Zrzavý (), Arnošt Zd. ml. (8), Vosyka (33)
2. útok: Dvořák (12), Pilc A. (44)

Pilc T. (4), Cita V. (18), Rygr (3)
3. útok: Smutný (17), Štěrba M. (77), Arnošt Zd. st. (10)

Po přihrávce Tomáše skóruje Václav.  Kalich hořkosti musela obrana Rychnova vypít do dna na začátku 
sedmé minuty, kdy nepokryla domácí útočnou dvojici Zd. Arnošt ml., J. Vosyka. Prvně jmenovaný přihrává a 
Jarda Vosyka skóruje. Skvělá bilance domácích hráčů, kteří během dvou minut 3x překonali rychnovskou 
obranu, donutila hosty zmobilizovat síly a zastavit tak valící se rozjetou mašinu z Újezda. Částečně se to 
povedlo kapitánovi Rychnova Milanu Kovářovi. Ten gólem v 18. minutě snižuje na 3:1 a dává šanci na lepší 
vyhlídky v dalším pokračování vývoje zápasu. V počátku druhé třetiny aktivitu rychnovských částečně omezil 
Jirka Dvořák čtvrtým gólem. Puk mu vybojoval a nezištně přihrál Míra Štěrba. I po tomto gólu se soupeř z 
Rychnova rychle otřepal a byl čím dál více nebezpečnější. Vsadil vše na brejky, při kterých využíval svých 
technických útočníků. Ti nechali vyniknout strážce újezdecké branky Láďu Vošlajera, který musel řešit několik 
jasných gólových příležitostí a své mužstvo podržel. Po úpravě ledu, v půlce zápasu našel v nedbalkách 
obranu Rychnova Pavel Arnošt a svým pasem nachází na útočné modré Václava Citu. Ten z očí do očí 
pomocí břevna překonává Antla a HCBÚ vede od 31. minuty zápasu už 5:1.  Ke konci druhé třetiny obě 
mužstva produkovala útočný hokej, jehož výsledkem bylo nejdříve snížení rychnovským Martinem Hovorkou 
na 5:2 a necelých 20 sekund před koncem zvyšoval Zdenda Arnošt na 6:2 střelou do pravého horního rohu 
rychnovské branky. Přihrával Jarda Vosyka. Do třetí třetiny domácí nastoupili pouze se dvěma útoky. Pro 
zranění museli odstoupit oba Zdenkové Arnoštovi. Tomu byl přizpůsoben i rytmus hry, kdy bylo důležité 
dotáhnout dobře rozehraný zápas do vítězného konce. Úvod poslední třetiny vyšel opět dokonale. Už ve 42. 
minutě Jirka Dvořák svým druhým dnešním gólem zvyšuje na 7:2 a bere tak veškeré naděje hostů na lepší 
výsledek. Skóre povedeného zápasu pak uzavírá dvě minuty před koncem Tomáš Pilc gólem na 8:2.  Nutno 
pochválit za předvedený výkon celý tým HCBÚ. Střelecky i bodově se zaskvěli Jirka Dvořák a Václav Cita – 
oba po dvou gólech, dále Zd. Arnošt ml., Lukaš Rygr a Jaroslav Vosyka – všichni  po gólu a asistenci. 

Zveme všechny příznivce na příští zápas o druhé místo s Predátory z Potštejna.

3. útok: Smutný (17), Štěrba M. (77), Arnošt Zd. st. (10)

pozn.: v závorce je číslo hráče

info@hcbu.cz www.hcbu.cz


