
Zápas 5. kola ze dne 

HC Bílý Újezd - Black Team 1 : 6 (0:3;0:2;1:1)
vylou čení: 3:5

2 min: 2 x Arnošt Z., 1 x Švorc
10 min: -

5 + do konce utkání:
branky:

46:25 Petera (-)

hvězda zápasu: 

rozhod čí: Svoboda J., Krejčí Vl.

Reportáž ze zápasu:

Třebechovická liga 2010 - 2011

Láďa Vošlajer - i přes 6 obdržených gólů skvělý výkon

          Favorit celé třebechovické soutěže, který doposud nepoznal hořkost porážky Black Team, nastoupil v 
obvyklé sestavě s dvěma pětkami. Od prvních minut zápasu na nás vlítnul velmi technicky a hokejově vyspělý 

18.12.2010

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), Kroupa ()
3. útok: -, -

Jiroud (71), -, -
pozn.: v závorce je číslo hráče

info@hcbu.cz www.hcbu.cz

obvyklé sestavě s dvěma pětkami. Od prvních minut zápasu na nás vlítnul velmi technicky a hokejově vyspělý 
soupeř. Lehkost bruslení, akce na jeden dotek, snadný přechod do útočného pásma a vše zakončeno kvalitní 
střelbou. To byl soupeř, kterému musel čelit náš ne zcela kompletní tým.  Už v prvních minutách zápasu jsme 
se dostali pod tlak soupeře, který vyvrcholil ve třetí minutě jeho vedoucím gólem. Šťastným střelcem byl Filip 
Novotný.  Další góly v naší síti pak přibyly po kombinačních akcích v 10. a 17. minutě.  V úvodu druhé třetiny 
prohráváme 0:3, ale postupně si zvykáme na styl soupeře. Přišly i tzv. ložené gólové šance, ale štěstěna našim 
střelcům nepřála. Naopak to byl soupeř, který přidal ve druhé třetině další dva góly a upravil stav po dvou 
třetinách na hrozivých 0:5. V poslední třetině jsme opticky vyrovnali hru, ale přesto to byl opět soupeř, který 
pojistil své vítězství dalším gólem. Teprve 4 minuty před koncem zápasu snižuje na konečných 1:6 Pavel 
Petera. 
          Nutno vyzdvihnout výkon našeho brankáře. Láďa Vošlajer si skutečně zachytal. Musel řešit několik 
zapeklitých akcí a pomohl tak zmírnit krutost naší porážky. Naopak naše proměňování šancí je žalostné. Výkon 
a celkový dojem z našeho týmu tento fakt podstatně snižuje.


