
    Zpravodajství z utkání Hodslavice - Tísek 

FK Hodslavice nezažíval v posledních týdnech dobré období, mnoho zraněných hráčů a 
nestabilní výkony se podepsaly na utkáních, které se FK Hodslavice nepovedly. 

 V sobotu 5. května zajížděl do Hodslavic favorizovaný tým z Tísku, kterému patří druhá 
příčka v okresním přeboru. A podle všech předpokladů a statistik se mělo jednat o 
jednoznačné utkání. Avšak opak se stal pravdou. Výborný výkon celého mužstva, obzvláště 
pak výkon brankáře Václava Cacka ukázal všem, že v Hodslavicích fotbal hrát umíme! 
Utkání nemělo po základní době vítěze, a tak se za konečného stavu 1:1 šly kopat penalty, ve 
kterých FK Hodslavice dokázal udolat Tísek a za vítězství 2:1 po penaltovém rozstřelu si 
připsal velmi důležité dva body do tabulky.  

Vyjádření trenéra Cacka po utkání: 

Do utkání jsme vstoupili s posíleným týmem oproti minulému týdnu v Lichnově a s novým 
rozestavením, a hlavně s pokorou vůči tabulkově silnějšímu týmu. V kabině jsme si řekli, že 
budeme hrát hlavně pro radost a ukázat soupeři, že v Hodslavicích už nikdo nevyhraje. Od 
začátku jsme drželi krok se silným soupeřem a pohlídali si jejich střelce díky kvalitnímu 
rozestavení obrany. V prvním poločase byly šance na obou stranách a jak nás, tak i soupeře 
podrželi gólmani.  

Ve druhém poločase jsme zkvalitnili hru po zemi a dopředu a přineslo to úspěch, když se 
prosadil hlavou Petr Dulák. Díky euforii jsme sice ihned inkasovali vyrovnávající branku a 
byli pod tlakem soupeře, ale opět nás podržel gólman. Konec zápasu jsme si vytvořili tlak na 
soupeře, ale nepodařilo se nám překonat brankáře Tísku. Zasloužená remíza se rozhodovala 
na penalty, které jsme zvládli na výbornou a dokázali, že do této soutěže patříme. 

Sestava: Cacek Václav – Kudělka Jan, Dulák Ondřej, Adam Lubomír, Žlebek Petr – Dulák 
Petr, Horák Jiří, Horák David, Horák Ondřej – Minář Václav, Mikšík Jakub  
Náhradníci: Špalek Petr, Hromádka Radim a Zelenka Miroslav 
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