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Házenkářky Slavie Praha chtějí zaplnit poslední volné místo ve Final 4 Českého poháru. Ve
středu 20. prosince od 18.00 hodin nastoupí v Písku proti domácí Sokolu. Vítězky doplní trojici
Sokol Poruba, SHK Veselí nad Moravou a Baník Most, které si to rozdají 29. a 30. prosince v
Jindřichově Hradci a první trofej v sezoně. Loni vypadly slávistky v semifinále s pozdějšími
vítězkami z Poruby.

Pro Písek i Slavii půjde o první soutěžní zápas po více než měsíci. Česko-slovenská MOL liga
se přerušili 17. listopadu kvůli startu národního týmu na mistrovství světa v Německu. Na něm
startovaly i tři slávistky Petra Kudláčková, Veronika Galušková a Alena Šetelíková, které
pomohly reprezentaci k postupu do čtvrtfinále a celkovému osmému místu, nejlepšímu výsledku
samostatného českého výběru od roku 1993.

Trenéři Richard Řezáč a František Štika během reprezentační přestávky ordinovali přípravu v
domácích podmínkách, zaměřili se na doplnění kondice a herní přípravu. Tým se o víkendu
zúčastnil silně obsazeného turnaje ve švýcarském St. Gallenu. Ani jedno z pěti utkání však
nevyhrál.

„Přesto jsem rád, že jsme se zúčastnili tak kvalitního turnaje, kde jsme se po měsíční přestávce
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od soutěžních zápasů mohli zase vrátit do herního rytmu. Turnaj nám odhalil spoustu chyb a
nedostatků, ale protože šlo pouze o přípravu, tak to nebereme tragicky. Naopak nám to
otevřelo, a především hráčkám, oči. Nerad bych, abychom proti Písku předvedli takové výkony
jako ve Švýcarsku. To by znamenalo, že bychom mohli takzvaně klopýtnout ve čtvrtfinále. To
samozřejmě nechceme, protože povinnost nám velí jasně postoupit do Final 4,“ tvrdí jasně kouč
Richard Řezáč a doplňuje: „Turnaj byl dostatečnou přípravou. Především, abychom se
konsolidovali v hlavách, abychom udělali ten důležitý krok do Final 4 Českého poháru. Postup
je samozřejmě naším cílem. Jiný ani mít nemůžeme.“

Řezáč a Štika dnes odpoledne „provedou“ hráčkám mobilizační trénink. „Protože stoprocentně
jediným soupeřem můžeme být my sami sobě,“ říká Řezáč a vysvětluje: „Musíme se
zmobilizovat hlavně v hlavách. Pak by neměl problém přes Písek postoupit. Musíme k tomu
přistoupit velice zodpovědně. Pro Písek jde o jedinou šanci něčeho dosáhnout a byl by to pro
ně velký úspěch. My však chceme potvrdit roli favorita.“

Řezáč přiznává, že ho trápí marodka: „Nejsme úplně fit. Máme hráčky, které doléčují zranění po
podzimní části. Ale věřím, že to náš výkon neovlivní.“

Slavia je po deseti kolech MOL ligy třetí se 16 body, Písek třetí od konce, tedy jedenáctý, se
třemi body.

Utkání Sokol Písek – Slavia Praha se hraje ve středu 20. prosince od 18.00 hodin v Písku.

2/3

Čtvrtfinále Českého poháru: Slavia hraje v Písku. Řezáč: Postup je povinnost
Napsal uživatel kzr
Úterý, 19 Prosinec 2017 10:10 - Aktualizováno Úterý, 19 Prosinec 2017 10:13

Výsledky čtvrtfinále Českoho poháru: Sokol Poruba – Zora Olomouc 26:19, SHK Veselí nad
Moravou – HK Hodonín 29:18, Baník Most – HC Zlín 28:22.
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