
Zápas 16. kola ze dne 

HC Bílý Újezd - HC Rychnov A 3 : 4 (0:1,1:3,2:0)
vylou čení: 6:12

2 min: 1 x Dvořák, Arnošt Zd. ml., Arnošt P., Petera
10 min: Dvořák

5 + do konce utkání: Arnošt P.
branky:

23:44 Zrzavý (Petera)
45:39 Pilc A. (Smutný, Arnošt Zd. ml.)
50:03 Arnošt Zd. ml. (Effenberk)

hvězda zápasu: 
rozhod čí: Machač, Votroubek

Reportáž ze zápasu:

diváci HC BÚ

RHL 2008 - 2009
19.2.2009

          Dlouho očekávaný, avšak nic neřešící, vzájemný zápas prvních dvou celků RHL přilákal do ochozů 
Rychnovského stadionu na místní poměry úctyhodný počet diváků.  Očekávané drama neváhalo navštívit 98 
příznivců hokeje, kteří byli zvědavi, zda se tentokrát domácímu HCBÚ podaří zdolat letos nepokořenou obranu 
Rychnova. 

          Od úvodních minut se  obraz hry  podobal prvnímu letošnímu vzájemnému zápasu. Rychnov byl 
aktivnější, lépe kombinoval, ale do šancí se prakticky nedostal. Až chyby v obranné činnosti poskytly Rychnovu 
šance, které stoprocentně zužitkoval. První potrestání přišlo z hokejky Petra Moravce v 15. minutě. Zakončoval 
střelou po ledě a pomohl tak svému týmu k prvnímu gólu v zápasu. V úvodu druhé třetiny ve 23. minutě domácí 
obrana opět zakolísala v rozehrávce a všude přítomný Moravec zvyšuje na 2:0.  V této fázi zápasu se ukázalo, 
že výkon Rychnova roste a padá s výkonem tohoto útočníka. Pokud se důkladně nepohlídá, tak je nebezpečný 

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

Vosyka (33), Petera (21), Zrzavý (9)
2. útok: Pilc A. (44), Dohnal (16)

Rygr (3), Cita V. (18), Pilc T. (4)

          Zápas se však přítomným divákům musel líbit a jeho průběh jim ukázal, že současný tým HCBÚ 
výkonnostně má na to, aby vítěze letošní RHL mohl porazit. Díky fanouškům za účast a podporu. Zveme je k 
dalšímu zápasu, tentokrát proti rezervě Rychnova, mužstvu „B“.           

že výkon Rychnova roste a padá s výkonem tohoto útočníka. Pokud se důkladně nepohlídá, tak je nebezpečný 
a hlavně rozhoduje zápasy. Sotva se stačili domácí oklepat z obdrženého gólu, přišla další rána z hokejky 
Libora Umlaufa, který zvyšuje na hrozivých 3:0 pro Rychnov. Necelých  22 vteřin poté se konečně střelecky 
chytl  Újezd a brankou Ládi Zrzavého dotahuje na 3:1. Přihrával Pavel Petera. Gól povzbudil domácí hráče, kteří 
postupně přebírali iniciativu a čím dál více zaměstnávali Brandejse v brance Rychnova. Vítr z plachet vzal 
domácím Tomáš Macháček brankou ve 32. minutě. Ani nepříznivý stav 1:4 nevzal chuť a elán pokračovat v 
dobývání branky Rychnova, které pak přerušila přestávka před poslední částí zápasu.Poslední dějství se pak 
plně odehrávalo v režii Újezdeckého mužstva. Přetížená obrana Rychnova kupila chyby, které pak musela 
korigovat fauly. Rázem padla pověst o neslušné a přehnaně tvrdé hře týmu Bílého Újezda. Opak je pravdou. 
Pověst zlého týmu chtě nechtě na sebe nabalil tým Rychnova. Po řadě vyloučení Lukáška (podražení), Moravce 
(sekání)  a opět Lukáška (podražení) přichází ve 46. minutě střela Aleše Pilce, která znamená snížení stavu na 
2:4. Akce po ose Zdenek Arnošt ml., Petr Smutný se divákům musela líbit.  Početná převaha fandů HCBÚ hnala 
své hráče do útoku a hosté pod tlakem museli sáhnout k obranným faulům. Lavici hanby postupně zahřívali 
Lánský a Vozdek. Těsně před návratem posledně jmenovaného, z trestné lavice, využívá přesilovku Zdenda 
Arnošt ml. pumelenicí pod víko Brandejsovy svatyně. V brankové pozici ho našel Leoš Effenberk.Újezd v 51. 
minutě snižuje na 3:4 a pro přítomné diváky začíná další napínavá epizoda trvající až do konce zápasu. Gólové 
šance Karla Procházky a Leoše Effenberka potvrdily vzrůstající nápor domácího týmu. Jen díky dobře 
postavené brance soupeře a smůle při zakončení se výsledek na ukazateli skóre neměnil.  Drama vrcholilo 40 
sekund před koncem zápasu odvoláním brankáře a závěrečnou pover play domácího týmu. Hra  6:4 (na trestné 
lavici seděli za vzájemné napadení Pavel Arnošt a Petr Macháček, který navíc dostal 2.minuty za nedovolené 
bránění) pak kýžené vyrovnání nepřinesla a Rychnovská neporanitelnost opět odolala. 

Rygr (3), Cita V. (18), Pilc T. (4)
3. útok: Dvořák (12), Arnošt Zd. ml. (8)

Arnošt Zd. st. (10), Smutný (17), Procházka (92)
pozn.: v závorce je číslo hráče

info@hcbu.cz www.hcbu.cz


