
Zápas 7. kola ze dne 

HC Bílý Újezd - HC Rokytno 3 : 4 (2:1;0:2;1:1)
vylou čení: 8:5

2 min: 3 x Arnošt P., 1 x Petera, Jiroud, Smutný, Arnošt Zd. ml., Vošlajer
2 + 2 min: -

5 + do konce utkání: -
branky:

8:38 Zrzavý (-)
19:04 Cita J. (-)
49:10 Petera (-)

hvězda zápasu: 

rozhod čí: Svoboda J., Moravec L.

Reportáž ze zápasu:

Láďa Vošlajer

12.12.2010

Třebechovická liga 2010 - 2011

          Úvod odvetného zápasu s mužstvem Rokytna se nám moc nevyvedl. Už v 8. sekundě zápasu využil 
nedorozumění naší obrany protihráč Martin Šejba a sám proti Vošlajerovi nedal našemu brankáři šanci. 1:0 pro 
soupeře a tomu patřičně narostla křídla. Teprve až v 9. minutě jsme otupili ostří soupeřova útoku brankou Ládi 
Zrzavého po nádherné akci celého útoku. Postupně jsme přebírali iniciativu a minutu před koncem první třetiny 
se zaslouženě ujímáme vedení brankou Jana City. Opět po spolupráci celého útoku. 
          Zato druhá třetina se nám opět proti tomuto týmu nepovedla. Ve 27. minutě dělovkou podruhé skóruje 

sestava:
branká ř: Vošlajer (22)
1. útok: Arnošt Zd. ml. (8), Pilc A. (44)

Vosyka (33), Petera (21), Zrzavý (9)
2. útok: Arnošt P. (28), Švorc ()

Procházka (92), Cita V. (18), Kroupa ()
3. útok: -, -

Jiroud (71), Smutný (17), Cita J. (11)
pozn.: v závorce je číslo hráče

          Zato druhá třetina se nám opět proti tomuto týmu nepovedla. Ve 27. minutě dělovkou podruhé skóruje 
Martin Šejba a využívá přesilovku svého mužstva. Zakletí druhé třetiny dokonává tentýž hráč, ve 32. minutě 
svým třetím gólem dociluje hattricku, a obrací stav zápasu. Náš tým nesložil zbraně a donutil soupeře k silné 
defenzívě. Přicházely šance, avšak bez kýženého gólového úspěchu. Navíc se těsně před koncem druhé 
třetiny zranil Karel Procházka po nezaviněné srážce se soupeřovým brankářem. V poslední části hry 
pokračujeme v ataku soupeře. Celých 7 úvodních minut mačkáme soupeře v jeho obranném pásmu a byl to 
opět střelec dnešního zápasu Martin Šejba, který využil své rychlosti a ujel celé naší pětce. Samostatný nájezd 
s přehledem využil a díky tomu nám soupeř odskočil o dva góly. Naděje nám svitla ve 46. minutě zápasu. Ve 
vyložené šanci byl faulován Václav Cita a rozhodčí nařídili trestné střílení. Sám faulovaný se však darované 
šance nezhostil úspěšně. Až 3 minuty na to Pavel Petera snižuje opět po akci celého útoku na konečných 3:4 
pro našeho soupeře. Poslední minuty zápasu jsme pak hráli spíše v oslabení, za nelogická vyloučení našich 
hráčů. Navíc jsme museli oželet zraněného Pavla Arnošta. Takže ani závěrečná power play se neuskutečnila.
          I přes prohru se přítomným divákům musel zápas líbit. Patrně remíza by pro nás byla zasloužená. Leč 
proti tomu se postavil pouze jediný střelec soupeře Martin Šejba, který nám uštědřil všechny čtyři góly. 
Mimochodem syn Jiřího Šejby, legendy pardubického hokeje (mistr ligy, mistr světa). Pochvalu zaslouží i Láďa 
Vošlajer, který vyřešil kupu zapeklitých situací a svým bezchybným výkonem náš tým podržel. Dobře zahrála i 
obrana, až na ten zkrat v úvodu utkání. A našim útočníkům nutno popřát hodně zdaru při proměňování šancí v 
dalších zápasech.
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