
Zápas 6. kola ze dne 

HC Bílý Újezd - HC Skalka 4 : 3 (1:1;2:0;1:2)
vylou čení: 4:5

2 min: 2 x Švorc, Petera, 1 x Arnošt Zd. ml., Arnošt P.
10 min: -

5 + do konce utkání: -
branky:

16:02 Stodůlka (-)
26:01 Kroupa (-)
31:16 Vosyka (-)
37:24 Procházka (-)

hvězda zápasu: 

rozhod čí: Svoboda, Moravec

Reportáž ze zápasu:

Třebechovická liga 2010 - 2011
2.1.2011

Martin Stodůlka - 1 gól debutanta

          Až Třebechovická liga svedla k historicky prvnímu hokejovému derby mužstva Skalky a Bílého Újezdu.  

sestava:
branká ř: Vošlajer (22)
1. útok: Arnošt P. (28), Zrzavý (9)

Vosyka (33), Petera (21), Procházka (92)
2. útok: Arnošt P. (28), Švorc ()

Stodůlka (), Cita V. (18), Kroupa ()
3. útok: -, -

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

info@hcbu.cz www.hcbu.cz

          Až Třebechovická liga svedla k historicky prvnímu hokejovému derby mužstva Skalky a Bílého Újezdu.  
HCBÚ opět s 11 hráči v poli (chyběli A.Pilc, A.Dohnal, L. Rygr, P. Smutný, J.Cita)  začali utkání opatrně. 
Soupeř se tomuto způsobu hry podřídil, a tak početné publikum vidělo prvních deset minut bojovný hokej bez 
vážnějších gólových záblesků. Teprve v čase 10,23 skalecký Milan Kovář po nevinné akci překonává našeho 
brankáře. Obdržený gól spíše pomohl újezdeckým, kteří zpřesnili hru a zvýšili důraz v útočném pásmu. Díky 
tomu se dostávali častěji před Brandejsovu branku. Nasazení a snaha se nakonec vyplatila na počátku 17.  
minuty, kdy debutant v našem týmu Martin Stodůlka po samostatném nájezdu blafákem do bekhendu přelstil 
soupeřova brankáře a srovnal stav na 1:1. Ve stejné notě pokračovali hosté i ve druhé třetině. Dokonce při 
vlastním oslabení (vyloučen Ondra Švorc) využil zmatku před skaleckou brankou Martin Kroupa a zvyšuje na 
2:1 pro HCBÚ.  Sebedůvěru skaleckého týmu pak dorazily góly Jardy Vosyky a Karla Procházky, které uzavřely 
účet po dvou třetinách na 4:1 pro HCBÚ.  Poslední třetina byla ve znamení zvýšené aktivity skaleckého útoku a 
bezchybně chytajícího Ládi Vošlajera, který kapituloval až ve 49. minutě. Šťastným střelcem byl Václav 
Kletečka. Necelé tři minuty na to,  při vlastním oslabení, využívá chyby v obranném pásmu Újezda opět V. 
Kletečka a dotahuje skalecký tým na 4:3. V závěrečné power-play  už HCBÚ nedal svému soupeři šanci a 
zaslouženě zvítězil. 


