
Zápas 3. kola ze dne 

HC Bílý Újezd - Orel Třebechovice 5 : 3 (0:2,3:0,2:1)
vylou čení: 5:4

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

5 + do konce utkání: -
branky:

21:27 Petera
33:06 Procházka
33:30 Vosyka
43:49 Cita V.
51:07 Cita V.

hvězda zápasu: Václav Cita - 2 góly
rozhod čí: Krejčí Vl., Moravec L.

Reportáž ze zápasu:
         Náš druhý zápas proti Orlu Třebechovice hraný na třebechovickém ledě svedl mužstva, která zatím v 
dosavadním průběhu soutěže nebodovala. Soupeř nastoupil k zápasu pouze s devíti hráči v poli, ale i přes 
tento handicap začal lépe. Úvod první třetiny patřil Orlům, kteří nebojácně okupovali naši třetinu a zaměstnávali 
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sestava:
branká ř: Vošlajer (22)
1. útok: Arnošt P. (28), Arnošt Zd. ml. (8)

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

Rygr (3), Cita V. (18), Cita J. (11)
3. útok: Smutný (17), -

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

info@hcbu.cz www.hcbu.cz

tento handicap začal lépe. Úvod první třetiny patřil Orlům, kteří nebojácně okupovali naši třetinu a zaměstnávali 
Vošlajera v brance, který musel likvidovat několik nebezpečných střel. Teprve vcelku nevinná akce, v končící 
12. minutě, Orla Jana Vlasáka skončila v síti naší branky.  Za necelých 75 sekund střela Jana Horáka od 
modré překvapuje našeho brankáře a vypadnutý puk z jeho lapačky končí v brance. Prohráváme 2:0, a teprve 
za tohoto stavu jsme se probrali z letargie a začali zaměstnávat obranu soupeře. Gólové šance Petery, 
Zrzavého, Procházky a J. City předznamenaly zlepšení naší hry, ale to přerušila přestávka mezi první a druhou 
třetinou. Po výměně stran se konečně štěstí přiklonilo na naše hokejky a P. Petera koriguje ve 22. minutě na 
1:2. Tento gól nám pomohl. Zlepšili jsme pohyb, kombinaci a důraz na soupeřovu branku a šance opět 
přicházely. Teprve 34. minuta přinesla kýžené vyrovnání. Přičinil se o ně útok ve složení Kroupa, Jiroud, 
Procházka, který svým forčekinkem donutil soupeře k chybě, a posledně jmenovaný dotlačil puk do soupeřovy 
branky. Ještě v téže minutě potvrzuje zlepšenou hru našeho mužstva Vosyka gólem na 3:2 a obrací tak stav 
zápasu. Soupeři po obdrženém gólu viditelně ubyly síly a byl to HCBÚ, kdo kraloval v tomto úseku zápasu. 
Další nevyužité šance Vosyky, V.City a Rygra kalily radost ze současného vedení. A jak to v hokeji bývá, když 
nedáš tak dostaneš. Toto pravidlo zafungovalo v 41. minutě. Radek Horák, po obléhání branky Orlů, díky 
samostatné akci vyrovnává na 3:3. Už za tři minuty poté dává Václav Cita náš vedoucí gól střelou do šibenice 
branky Orlů, patrně po nejhezčí akci zápasu a spolupráci celého útoku. Konečné vítězství a první body potvrdil 
na počátku 52. minuty opět Václav Cita gólem na 5:3. Soupeř hrající v posledních minutách pouze s osmi hráči 
v poli pak už neměl sil korigovat pro něj nepříznivý výsledek.  
Utkání opět s přehledem řídili rozhodčí Vl. Krejčí a L. Moravec.


