
Zápas 11. kola ze dne 

HC Bílý Újezd - HC Častolovice 9 : 5 (1:4,2:0,6:1)
vylou čení: 4:4

2 min: 2 x Jiroud, 1 x Arnošt P., Arnošt Zd. ml.
10 min: -

5 + do konce utkání: -
branky:

1,56 Cita V. (Dohnal)
25,44 Cita V. (-)
39,11 Jiroud (Arnošt P.)
45,35 Rygr (Cita V., Pilc T.)
48,09 Arnošt Zd. ml. (Rygr)
49,14 Dvořák (Jiroud)
49,30 Petera (Arnošt Zd. ml., Zrzavý)
51,34 Procházka (Jiroud)
56,01 Jiroud (Pilc A.)

hvězda zápasu: 
rozhod čí: Samek, Pavlíček

Reportáž ze zápasu:

Jiří Jiroud 2 góly + 2 asistence

RHL 2008 - 2009
15.1.2009

          Jak na houpačce si asi připadali věrní příznivci domácího mužstva HCBÚ ve svém úvodním zápasu 
druhé časti soutěže. Jednou nahoře, pak dole a nakonec nahoře. To je zkráceně průběh zápasu z pohledu 
domácího mužstva. Přehupovačka začala už ke konci druhé minuty, kdy Venca Cita po přihrávce Aleše 
Dohnala překonává střelou nerozchytaného brankáře Častolovic. Kde kdo z přítomných diváků pak v mysli 
patrně kalkuloval s jasným výsledkem, zvlášť když Častolovice nastoupili pouze s osmi hráči v poli. Od začátku 
hosté přizpůsobili svou taktiku počtu a fyzické kondici svých hráčů. Pomalu střídali, vyhazovali puky ze svého 
obranného pásma a těžili hlavně z brejků svých  vysunutých útočníků. Tento způsob boje se naplnil již minutu 

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: Jiroud (71), Dvořák (12), Procházka (92)

obranného pásma a těžili hlavně z brejků svých  vysunutých útočníků. Tento způsob boje se naplnil již minutu 
po vedoucím gólu domácího mužstva. Vyhozený puk nachází na útočné modré Častovického Miloše Šimerdu, 
který spíše nepovedenou střelou po ledě k tyči překonává zkoprnělého Vošlajera. Gól nastartoval hosty, kteří 
bezzubé domácí mužstvo svou hrou zcela rozhodili. Další brejk v podání Šimerdy  v 9.minutě opět končí 
úspěchem Častolovického útočníka, který z očí do očí překonává Újezdeckého brankáře. Ten za krátko, ke 
hrůze domácích diváků, musel ještě dvakrát tahat puk ze své sítě a to ve 12. a 14. minutě (branky Fabiána a 
Sajdla). Oba góly padly vesměs po chybách domácích ve vlastním obranném pásmu. První třetinu tak neúplní 
hosté převálcovali svého soupeře 4:1. Laxní projev domácích osvěžil opět Václav Cita, gólem ve 26.minutě. 
Korektura výsledku na 2:4 pak rozdělila půlka zápasu a úprava ledu. Z kabin pak přišlo úplně jiné domácí 
mužstvo. Bojovné, hýřící nápady a taky konečně střílející. To se projevilo těsně před koncem druhé třetiny, kdy 
Pavel Arnošt do tandemu přihrává Jiřímu Jiroudovi a ten švihem pod víko  upravuje výsledek na 3:4. Třetí 
třetina začala opět chybou domácích, kterou ztrestal Častolovický Radek Šmída. Pátý gól však byl vrchol 
hostujícího mužstva, kterého v tomto zápasu dosáhlo. Stále lepšící se Újezdecké mužstvo, čím dále častěji a 
nebezpečněji ohrožovalo pásmo svého soupeře.  Nádhernou kombinační akci po ose Tomáš Pilc, Václav Cita 
a Lukáš Rygr dopravuje do branky Častolovic , poslední v řadě. Ani ne tři minuty na to, střelou od modré, 
konečně vyrovnává  Zdenda Arnošt, přihrával Lukáš Rygr. Po tomto gólu padla únava do nohou a paží 
Častolovických hráčů, která samozřejmě ubrala i jejich bojovnosti. Vidina slibného výsledku tak začala z jejich 
myslí ustupovat v rozmezí  49. až 52. minuty zápasu. To se podařilo domácím třikrát v řadě skórovat a 
rozveselit tak věrné domácí fandy. Nejprve to byl Jirka Dvořák po přihrávce Jirky Jirouda, pak kombinační akci 
Zdendy Arnošta a Ládi Zrzavého zakončoval Pavel Petera a do třetice po přihrávce Jirouda střílel Karel 
Procházka. Zklamaný tým Častolovic pak dorazil, svým druhým gólem v zápase, Jirka Jiroud a uzavřel skóre 
na konečných 9:5. 

          Domácí tým tak otočil nepříznivý výsledek proti dobře takticky hrajícím Častolovicím. Hlavní dík však 
patří divákům, kteří neutekli do tepla domovů už v půlce zápasu, v době nepříznivého výsledku.

3. útok: Jiroud (71), Dvořák (12), Procházka (92)

pozn.: v závorce je číslo hráče

info@hcbu.cz www.hcbu.cz


