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Výsledky a komentář k sehraným zápasům mužstva HC Bílý Újezd 
v Rychnoské UNET hokejové lize 

SEZÓNA 2013 – 2014  
 
Zápas ze dne 5.11.2013 
HC Bílý Újezd - HC Sibiř, Zdelov 
Výsledek 8 : 1, po třetinách 1:0, 1:1, 6:0 
Vyloučení 4:2. Za HC BÚ – Jiroud J., Pilc A. po 2 min., Arnošt P. 2x 2min.  
Využití přesilovek 0:0 
 
Branky za HCBÚ: 
6 min.  Arnošt Zd. ml. (Petera P.) na 1:0 
33 min. Petera P. (Arnošt Zd. ml.) na 2:1 
43 min. Petera P. (Arnošt Zd. ml.) na 3:1 
48 min. Effenberk L. (Smutný P.) na 4:1 
52 min. Cita V. (Rygr L.) na 5:1 
54 min. Petera P. (Vosyka J.) na 6:1 
57 min. Effenberk L. (Cita V.) na 7:1 
58 min. Pilc T. (Petera P.) na 8:1 
  
Sestava: 
V brance Vošlajer Vl. 
 
Obrana: 
Arnošt P., Pilc T., 
Effenberk L., Pilc A.  
 
1. útok 
Vosyka J., Petera P., Arnošt Zd. ml. 
2. útok 
Švorc J., Cita V., Rygr L. 
3. útok 
Jiroud J., Dvořák J., Smutný P. 
 
 
Po tříletém odpočinku od Rychnovského tzv. bezkontaktního hokeje, kdy náš tým působil 
v Třebechovické hokejové lize a posléze založené Novoměstské KHL lize, jsme nastoupili 
k premiérovému zápasu nově vzniklé a snad i renovované Rychnovské UNET lize.  

Zápas jsme začali náporem, který byl dovršen brankou Zdendy Arnošta po spolupráci 
s Pavlem Peterou. Naše převaha pokračovala až do 21. minuty, kdy z náhodné akce soupeř 
vyrovnal a obraz hry se rázem změnil. Sibiřský chlad sedl na naše hráče a tím umrtvil naši 
aktivitu. Soupeři narostla křídla, byl až do půlky zápasu lepší a hýřil neskutečnou aktivitou.  
Nebýt Ládi Vošlajera v brance, který zneškodňoval nebezpečnou akci za akcí, tak tým podržel 
a pomohl přečkat opravdu krušné chvíle našeho mužstva. Úlevu od nabrusleného sněhu a 
tlaku soupeře přinesla půlka zápasu a tím i úprava ledu. Tři minuty po velké přestávce naše 
šance na úspěch podpořil opět Pavel Petera, vedoucím gólem na 2:1 po spolupráci se Zd. 
Arnoštem. Trvalo pomalu 10 minut, aby si naši hráči uvědomili, kdo má být pánem v tomto 
zápasu. Gólovou přestřelku započal v 48. minutě Leoš Effenberg a skončil ji t ěsně před 
koncem zápasu (58. minuta) Tomáš Pilc.  Výčet střelců a jejich asistentů je v úvodu 
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komentáře. Šestigólová kanonáda v poslední třetině zápasu ještě byla okořeněna vyloženě 
gólovými šancemi Jirky Jirouda , Vendy City , Jirky Dvořáka a Pavla Petery.  

Těšit naše příznivce může zisk prvních tří bodů v soutěži, která díky rozměrům hřiště 
a známé kvality ledu bude patrně velmi vyrovnaná. Premiéru v našem mužstvu si velmi 
solidním výkonem odbyl Honza Švorc. Celý tým však může hřát pocit, že hrál na ledu, který 
upravila nová rolba „Olympia IceBEAR“ , stroj za zhruba tři a půl milionu korun, který 
údajně brázdí stadióny slavné severoamerické NHL a zimáky západní Evropy. Dokonce má 
dělat led i na nastávající olympiádě v Soči.  

A nakonec pro naše příznivce, kteří se nemohli zúčastnit našeho prvního zápasu, je 
následující odkaz, kde celý zápas můžete sledovat offline.  Koukněte na stránky RHL  
www.rhliga.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


