
Zápas 10. kola ze dne 

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

2 min: 1 x Jiroud, Smutný, Cita V., Arnošt Zd. ml.
10 min: -

5 + do konce utkání: -
branky:

8:55 Jiroud (-)
30:30 Pilc A. (-)

hvězda zápasu: 
rozhod čí: Svoboda J., Krejší Vl. st.

Reportáž ze zápasu:
          Proti mladému týmu třebechovických juniorů náš nový trenér Václav Cita starší udělal několik změn v 
sestavě. Obranné řady zkusil vyztužit debutantem v naší brance Lubošem Martincem a obráncem Alešem 

Arnošt Zd. st. - návrat po letech…

Třebechovická liga 2010 - 2011
5.2.2011

sestava:
branká ř: Martinec
1. útok: Smutný (17), Švorc ()

Arnošt Zd. ml. (8), Petera (21), Zrzavý (9)
2. útok: Dohnal (16), Pilc A. (44)

Kroupa (), Cita V. (18), Pilc T. (4)
3. útok: -, -

Jiroud (71), Arnošt Zd. st. (10), -
pozn.: v závorce je číslo hráče

info@hcbu.cz www.hcbu.cz

sestavě. Obranné řady zkusil vyztužit debutantem v naší brance Lubošem Martincem a obráncem Alešem 
Dohnalem, který nastoupil po delší pauze způsobené zraněním. Nemohoucnost našich útočníků chtěl oživit 
zkušeným stářím, Zdeňkem Arnoštem st., na pozici levého křidla ve třetím útoku. 
          Při absenci P. Arnošta, J. Vosyky, K. Procházky, L. Rygra, J. City  a nových posil (Novotný P., Paštika K., 
Stodůlka M.) se značně oslabený tým postavil soupeři, který od počátku zápasu hýřil aktivitou a neustále 
obléhal naší třetinu. Nasazení se mu vyplatilo a to korunoval v 7. minutě dvěma slepenými góly. Teprve až ke 
konci 8. minuty Jirka Jiroud snižuje na 2:1 po přihrávce V. City. Gól nám pomohl nabrat síly a šance Zd.Arnošta 
st. a Václava City toho byly důkazem. Ale přišla 16. minuta a potrestání naší chyby 3. gólem v síti Luboše 
Martince. Druhou třetinu začal opět gólově lépe soupeř, který ve 26. zvyšuje na 4:1. Paradoxně jsme to byli my, 
kdo má další gólové šance, ale nevyužité dva samostatné nájezdy Pavla Petery potvrdily naši nemohoucnost 
při zakončení.  Jiskřička naděje zasvitla v 33. minutě z hole Aleše Pilce. Ten nádhernou střelou pod víko 
dotahuje na 4:2. Radost z gólu trvala pouze 28 sekund, po kterých jsme opět inkasovali na 5:2. Laciné vedení 
soupeře uklidnilo a ve třetí třetině ještě třemi góly dovršil úspěšné tažení tímto zápasem. Za stavu 6:2 mohl 
skóre korigovat Zdenda Arnošt ml. a Jiří Jiroud za stavu 7:2 neproměnil trestné střílení.


