
Zápas 9. kola ze dne 

HC Bílý Újezd - HC Predators 4 : 3 (1:1,1:2,1:0-1:0)
vylou čení: 6:8

2 min: 1 x Arnošt P., Štěrba M., Jiroud, Pilc T., Dvořák, hráčská lavice
10 min: -

5 + do konce utkání: -
branky:

12:24 Zrzavý (Petera)
28:04 Petera (Zrzavý)
58:32 Zrzavý (Pilc A.)

65:00 Pilc T. (rozhodující samostatný nájezd, jediný střelec)

hvězda zápasu: 
rozhod čí: Rada, Votroubek

Reportáž ze zápasu:

RHL 2008 - 2009

          Ten, kdo čekal vyrovnaný zápas, nebyl daleko od pravdy. Od počátku zápasu bojovní Predátoři hýřili 
nasazením, kdežto Býci z Újezda  začali rozvážně a snad i na půl plynu. Újezdecké mužstvo probudil až gól ve 
vlastní síti v začátku šesté minuty od Predátora Petra Šimka. Trvalo dalších šest minut, než kanonýři HC BÚ  

          V historii RHL vůbec k prvnímu vzájemnému zápasu nastoupilo mužstvo Predátorů proti HC Bílý Újezd. 
Náboj zápasu umocnilo i pořadí obou týmů v průběžné tabulce soutěže, kde druhé HC BÚ pronásledují třetí 
Predátoři. I velký počet diváků (105), který zavítal na stadion, tušil zajímavý vývoj zápasu.

Zrzavý Ladislav – 2 góly + 1 asistence

18.12.2008

sestava:
branká ř: Vošlajer (22)
1. útok: Arnošt Zd. ml. (8), Arnošt P. (28)

Zrzavý (), Petera (21), Vosyka (33)
2. útok: Dohnal (16), Pilc A. (44)

Pilc T. (4), Cita V. (18), Rygr (3)
3. útok: Dvořák (12), Smutný (17)

Jiroud (71), Štěrba M. (77), Procházka (92)
pozn.: v závorce je číslo hráče

vlastní síti v začátku šesté minuty od Predátora Petra Šimka. Trvalo dalších šest minut, než kanonýři HC BÚ  
zjistili prostorové souřadnice Viktorínovy branky. Do té doby většina jejich střel končila na zadním mantinelu a 
branku soupeře neohrozila. S přibývajícími minutami lepšící se tým hostů začal být čím dál víc nebezpečnější. 
Svou snahu konečně korunoval gólem ve 13. minutě Láďa Zrzavý po přihrávce Pavla Petery. S nástupem 
druhé třetiny začali aktivněji Újezdečtí. Zatlačili soka do jeho obranného pásma a lépe forčekovali. Úspěch 
přišel ve 29. minutě, kdy Zrzavý bruslí nahrává Peterovi a ten prostřeluje Viktorína v brance Predátorů. HC BÚ 
konečně poprvé v zápase vede 2:1 a díky tomu se postupně zlepšovala předvedená hra. Pohroma  pro Újezd 
přišla v čase 32:43, kdy rozhodčí Rada vylučuje Míru Štěrbu za nedovolené bránění a za 40 sekund na to 
Pavla Arnošta za napadení. V prvním případě šlo o vzájemnou srážku ve středu hřiště nic netušících protihráčů 
s faktem, že Štěrba tuto srážku ustál a naopak soupeř spadl. V druhém případě šlo o čistý obranný zákrok na 
soupeře, který měl v držení puk. Tento verdikt poslal soupeře do početní výhody 5 na 3, kterou po minutě 
přesilové hry v čase 33:56 zužitkuje Predátor Daniel Skála. Ještě ve hře v oslabení 5 na 4, 20 sekund před 
skončením přesilovky Aleš Dohnal špatně vyhazuje puk z vlastní třetiny a jeho chybu trestá  Jan Kráčmer 
třetím gólem v síti HC BÚ. Oba góly uvadající Predátory opět nažhavily a ti dotáhli zatím vynikající výsledek do 
konce druhé třetiny.  Do třetí části zápasu nastoupil Újezd pouze na dva útoky. Vznikající šance postupně 
likvidovala nadšeně hrající obrana domácích a brankář Viktorín. Ten musel řešit i sólo Zdendy Arnošta z vlastní 
třetiny v 56. minutě. Štěstí se na hosty pousmálo až v čase 58:32, kdy po střele Aleše Pilce skóruje, už 
podruhé v tomto zápasu, Láďa Zrzavý. Ten i uzavřel výsledek na 3:3, který znamenal určení konečného vítěze 
pomocí tří samostatných nájezdů.    

          Z HC BÚ tíhu odpovědnosti na svá bedra vzali postupně Jiří Dvořák, Tomáš Pilc a Venda Cita. Pouze ve 
druhé sérii uspěl Tomáš Pilc, který nedal šanci Viktorínovi a dotlačil tak svůj tým do vítězného konce. Újezd 
získává dva body do tabulky a potvrzuje své druhé místo v polovině soutěže.

pozn.: v závorce je číslo hráče

info@hcbu.cz www.hcbu.cz


