
Zápas 17. kola ze dne 

HC Bílý Újezd - HC Rychnov B 2 : 7 (1:2,0:3,1:2)
vylou čení: 3:4

2 min: 1 x Smutný, Arnošt P., hráčská lavice
10 min: -

5 + do konce utkání: -
branky:

16:48 Cita V. (Rygr)
58:40 Zrzavý (-)

hvězda zápasu: 
rozhod čí: Samek, Pavlíček

Reportáž ze zápasu:

RHL 2008 - 2009
26.2.2009

neudělena

          S velkým motivačním nábojem nastupovala rychnovská rezerva ke svému předposlednímu utkání 
letošní RHL. Domácí celek RK „B“ potřeboval bodovat, aby si zajistil celkové třetí místo v tabulce a obhájil tak 
pozici z loňské sezóny. To mu mělo znepříjemnit mužstvo z Bílého Újezda, které už tři kola před koncem 
soutěže definitivně skončilo na druhém místě.  

          Úvod zápasu sousedů v tabulce se povedl lépe domácím, kteří se už v druhé minutě brankou Martina 
Hovorky  ujímají vedení. Předcházel tomu propad Újezdecké obrany na útočné modré a ne zcela spolehlivý 
zákrok brankáře HCBÚ. Neproteklo mnoho vody v místní Kněžně, kdy ještě prokřehlý Vošlajer si sráží do 

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)
3. útok: Arnošt Zd. st. (10), Arnošt Zd. ml. (8)

Jiroud (71), Smutný (17), Procházka (92)
pozn.: v závorce je číslo hráče

zákrok brankáře HCBÚ. Neproteklo mnoho vody v místní Kněžně, kdy ještě prokřehlý Vošlajer si sráží do 
vlastní branky přihrávku rychnovského Kováře a mění výsledek na 2:0. Obdržená branka přinutila hosty k větší 
aktivitě, která přinesla plané dobývaní Rychnovské branky, bez gólového efektu. Domácí brankář Antl se 
překonával a jen díky jemu se skoré neměnilo. Jiskřičku naděje na obrat v zápasu zažehl v 17.minutě Venca 
Cita, který zužitkoval přihrávku Lukáše Rygra v první gól HCBÚ. V počátcích druhé třetiny přítomní diváci 
HCBÚ konečně poznávali na hře svého týmu jisté zlepšení, které zastavil ve 27. minutě domácí Kovář. Ten 
doklepává puk letící vzduchem za Vošlajerovy  záda. K tenisovému gólu ve druhé třetině připojují další dvě 
branky, střelci Mervart a Kovář. RKB tak potrestal nedůrazný a laxní výkon hostujícího mužstva. Výsledek 5:1 
po dvou třetinách mrazil natolik, že v úvodu třetí třetiny (25 s)  ztuhlí hosté opět inkasují z hole Dostála, další již 
šestý gól. Týmu HCBÚ se evidentně nedařilo. Útoky naráželi na zkonsolidovanou obranu soupeře a v pohodě 
hrající domácí tým s pilířem v brance Antlem pouze hlídal výsledek. Šance přicházely, leč úspěšnost byla 
nulová. Necelých pět minut před koncem zápasu ještě Dostál svým druhým gólem v zápasu zvyšuje na 7:1. 
Přítomné a zklamané diváky na cestu domů malinko obšťastňuje Láďa Zrzavý , který upravuje stav zápasu na 
konečných 7:2 pro RKB.  
          Doufejme, že to byl v letošní hokejové sezóně poslední nejhorší výsledek a nevýrazný výkon, které 
mužstvo HCBÚ předvedlo svým věrným divákům V tomto nevydařeném zápasu vázla souhra, důraz před 
soupeřovou brankou,  chyběl pohyb a nasazení jednotlivých hráčů. O obranné činnosti radši ani nemluvit. A co 
se podařilo, bezpečně pochytal Rychnovský Antl, který má lví podíl na zaslouženém vítězství domácích. V 
útoku mu sekundovali střelci Kovář (3 góly) a Dostál (2 branky). I přes tuto nemilou prohru zveme naše diváky 
k poslednímu zápasu sezóny, proti Predátorům z Potštejna.
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