
Zápas 18. kola ze dne 

HC Bílý Újezd - HC Predators 2 : 3 (0:1,0:2,2:0)
vylou čení: 2:7

2 min: 1 x Jiroud, hráčská lavice
10 min: -

5 + do konce utkání: -
branky:

41:32 Arnošt Zd. ml. (-)
49:52 Zrzavý (Petera)

rozhod čí: Pavlíček, Votroubek

Reportáž ze zápasu:

RHL 2008 - 2009
3.3.2009

          Pro dobrotu na žebrotu by mohli říci újezdečtí hráči po skončení posledního zápasu sezóny s 
Potštejnskými Predátory. Utkání, které domácí prohráli 2:3, hlavně zajistil svým výkonem Luboš Martinec, 
brankář Predátorů (není na soupisce mužstva). Nastoupil k zápasu se souhlasem domácích, kterým za tuto 
laskavost vychytal i nemožné. 
          Vše podstatné však začalo až v 18 minutě zápasu, kdy po chybě domácí obrany skóruje Petr Šimek a 
posílá Predátory do vedení. Do této doby byl Újezd aktivnější a územní převahu nedokázal gólově zužitkovat. 
Po změně stran již ve 21. minutě zaváhal před brankou Vošlajera Petr Smutný a jeho chybu trestá Pavel 
Stehlík gólem na 0:2. Obdržený gól vybičoval domácí ještě k větší útočné aktivitě. Útok za útokem se valil na 
branku Martince, leč on i jeho obrana odolávala. Rozruch přinesla 37,22 minuta, kdy byl za filmování vyloučen 
domácí Jirka Jiroud a následná přesilovka Predátorů. Po nedůsledném vyhození z obranného pásma se puk 
dostává k Janu Kráčmerovi a ten od modré tečovanou střelou překonává již po třetí Vošlajera. Náhodný gól v 
oslabení, v době kdy hodiny ukazovaly čas 37,53, nesrazil domácí na kolena a ti i za nepříznivého stavu 
pokračovali v dobývání Martincovy tvrze. Hra na jednu branku pokračovala i ve třetí třetině. Teprve až Zdenda 
Arnošt ve 42. minutě svým gólem po individuální akci dává návod jak vyzrát na branku soupeře. 
Rozpumpovaní domácí diváci hnali své mužstvo do dalších útočných akcí, které však i s patřičným štěstím 
likvidoval brankář soupeře. Na lepší časy se zablýsklo v 50. minutě. To Láďa Zrzavý upravuje na 2:3. Gól při 
přesilové hře 5:4 a její využití za 40 s dává další naději na změnu nepříznivého výsledku. Posledních 10 minut 
zápasu se obranná třetina Predátorů stala velkým bojištěm o dobytí Martincovy branky. Jak u „Verdunu“ 
odstřelovali domácí hráči branku soupeře. Zvuk železa (tyčky a břevna) doprovázel snažení hráčů HCBÚ. A co 
nechytil Martinec, zachránili obětavě hrající spoluhráči (2x puk směřující do prázdné branky). Ubíhající čas byl 

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

Vosyka (33), Petera (21), Zrzavý (9)
2. útok: Pilc A. (44), Smutný (17)

Závěrečné zakon čení
         Ve čtvrtek 5.3.2009 proběhlo závěrečné slavnostní zakončení letošní Rychnovské hokejové ligy. Sezóna 
2008/2009 už byla v pořadí 9. ročníkem. Ceny věnované městem Rychnov nad Kněžnou předal zástupcům 
zúčastněných mužstev místostarosta  PaedDr.  Miroslav Richter za asistence ing Libora Mikuleckého. Oceněni 
byli i rozhodčí, kteří řídili celou soutěž.

nechytil Martinec, zachránili obětavě hrající spoluhráči (2x puk směřující do prázdné branky). Ubíhající čas byl 
však k domácím nemilosrdný. Ani závěrečná 40 s. power play nepomohla k vyrovnání výsledku a Predátoři tak 
s patřičným štěstím uhájili 3 body.  
          Konečný výsledek, nemění nic na tom, že HC Bílý Újezd obhájil své loňské druhé místo. Po bezvadně 
odehrané první části soutěže se hlavně poslední dva zápasy mužstvu moc nepovedli. Znalí poměrů by asi 
patrně řekli, ještě že je konec. Současné mužstvo ukázalo, že je schopné hrát rovnocennou partii s vítězem 
soutěže mužstvem Rychnov „A“, ale jeho hodnocení naopak sráží nevyrovnané výkony „ proti papírově 
slabším soupeřům“. Oba zápasy odehrané s vítězem soutěže přinesly pro diváky patrně to nej, co v letošní 
RHL bylo k vidění. I přes těsnou prohru v obou zápasech HC Bílý Újezd nastínil cestu ostatním týmům, jak 
zatřást s nadvládou současného vítěze. 

          Poslední slovo letošní sezóny však patří našim věrným divákům. Žádné jiné mužstvo RHL se nemůže 
pochlubit takovým počtem nadšenců pro sport zvaný hokej. Fandové HCBÚ podpořili mužstvo i tehdy, kdy se 
moc nedařilo, neutekli ze stadionu a neházeli po hráčích různé odpadky. Za to patří dík, s přáním zachování 
přízně do další sezóny.

Konečné po řadí 9. ro čníku: 
1. Rychnov „A“
2. HC Bílý Újezd
3. Rychnov „B“ 
4. Predators Potštejn
5. HC Častolovice 
6. IHC Kvasiny
7. HC Sibiř
8. HC Medvídci Dobruška
9. HC Lípa

2. útok: Pilc A. (44), Smutný (17)
Rygr (3), Cita V. (18), Pilc T. (4)

3. útok: Arnošt Zd. st. (10), Dvořák (12)
Jiroud (71), Arnošt Zd. ml. (8), Procházka (92)

pozn.: v závorce je číslo hráče

info@hcbu.cz www.hcbu.cz


