
Zápas 2. kola ze dne 

HC Bílý Újezd - Orel T řeb. 4 : 3 (0:2;2:1;2:0)
vylou čení: 6:7

2 min: 1 x Arnošt P., Arnošt Zd. ml., Jiroud, Vosyka, Petera, Pilc T. 
10 min: -

5 + do konce utkání: -
branky:

32:08 Petera (-)
33:03 Cita V. (-)
40:20 Arnošt Zd. ml. (-)
44:30 Arnošt Zd. ml. (-)

hvězda zápasu: 
rozhod čí: Krejčí Vl., Vodička O.

Reportáž ze zápasu:

12.2.2011

          K našemu poslednímu zápasu třebechovické ligy jsme nastoupili proti soupeři, který se jako jediný mohl 
pyšnit vítězstvím nad současným suverénem této soutěže, mužstvem „Black teamu“.  Oproti našemu prvnímu 
vzájemnému zápasu Orel posílil své řady o několik kvalitních hráčů, kteří svými výkony patrně měli vliv, na již 
zmíněný úspěšný výsledek.
          Překvapivě úvodní minuty zápasu patřily našim hráčům. Šance Karla Procházky, Martina Kroupy a 
nakonec i Pavla Arnošta zůstaly nepotrestány. Soupeř spoléhající na své rychlé útočníky se začal kombinačně 
prosazovat teprve v polovině první třetiny. Až akce J. Hanouska v končící 11. minutě po samostatném úniku 

Arnošt Zd. ml. – 2 góly; Arnošt P. - tvrdá, ale čistá hra

Třebechovická liga 2010 - 2011

sestava:
branká ř: Vošlajer (22)
1. útok: Arnošt P. (28), Pilc A. (44)

Vosyka (33), Petera (21), Zrzavý (9)
2. útok: Novotný (), Pilc T. (4)

Arnošt Zd. ml. (8), Cita V. (18), Rygr (3)
3. útok: Smutný (17), -

Jiroud (71), Kroupa (), Procházka (92)

překonává našeho Vošlajera poprvé. Necelé 4 minuty na to náš strážce branky neudržel střelu obránce Orlů od 
modré a prohráváme 0:2.
          Do druhé třetiny nastupujeme v početním oslabení a dvě vteřiny před vstupem vyloučeného Zdendy 
Arnošta na led inkasujeme třetí gól. Běžela pouze 21. minuta zápasu a skóre ve prospěch soupeře nevěstilo 
nic dobrého. Až utěšená akce prvního útoku ve 33. minutě přinesla gól z hokejky Pavla Petery, přihrával Láďa 
Zrzavý. Gólu předcházely nevyužité šance celého útoku a kvalitní výkon brankáře soupeře. Naděje na zvrat 
zápasu přišla o minutu později, kdy střelu Petra Novotného doklepává do soupeřovy branky Venda Cita.  Od 
této chvíle náš tým důkladněji napadal soupeře v jeho obranném pásmu a v neposlední řadě se zvýšil důraz 
našich obránců na technicky a rychlostně vybavené soupeřovy útočníky.  Mohli by o tom vyprávět bratři 
Hanouskovi (č. 35 a 7), kteří postupně okusili sílu újezdecké betonové zdi v podobě Pavla Arnošta. Nejdříve 
narazil Jiří Hanousek (č. 35), který neunesl čistý zákrok a po odplácení inkasoval od rozhodčího 2+2 za hrubost 
a podobný střet s Pavlem přišel ve 37. minutě. Aktérem byl tentokrát Michal Hanousek. Též on neudržel své 
emoce na uzdě a po nevybíravém napadení našeho hráče dostal 2 min. + OK (trest do konce zápasu). Tak se 
během okamžiku vyfaulovali dva nejlepší hráči soupeře. 
          K potěšení našich fanoušků jsme na začátku poslední třetiny dělovkou Zdendy Arnošta vyrovnali a tím 
využili naši přesilovku. V tu dobu dezorientovaný soupeř vypadl z tempa a dorazil ho opět Zdenda Arnošt, 
střelou z pravé strany hřiště, která skončila v síti Orlů. Vedoucí gól nás navnadil a tři nevyužité šance Pavla 
Petery ještě před koncem zápasu mohly pojistit naše těsné, ale cenné vítězství. Posledních pět minut zápasu 
jsme soupeře k ničemu nepustili. Stínem zápasu je zranění hráče Orlů Horáka, který narazil v 6. minutě 3. 
třetiny v sólovém nájezdu na Pavla Arnošta a ze zápasu musel odstoupit.   
          Utkání celkem s přehledem řídili rozhodčí Vl. Krejčí a O. Vodička, kteří se zapotili hlavně ke konci druhé 
třetiny.

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