Slavia se vrací do ligové reality, v sobotu hraje v Šale
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Trenér Jan Salač dal svým svěřenkyním jeden den volno, aby ze sebe dostaly vyřazení a
především cestu z Rumunska, kde se statečně rvaly o postup do třetího kola kvalifikace Pohár
EHF. To se nakonec nepodařilo, ale trenér Salač ocenil výkony i přístup hráček. Od úterý se
tým připravoval na sobotní duel šestého kola MOL ligy, ve kterém se slavistky představí od
18.00 hodin v Šale proti domácímu Duslu.

„Život jde dál a nás teď čeká MOL liga, na kterou se musíme upnout,“ říká před sobotním
duelem Salač, své „ovečky“ za dvě prohry s Rumunsku ocenil. Ale důležitější je pro něj a
především pro samotné hráčky, co si ze dvojduelu proti rumunským favoritkám odnesly. „Byla to
velká škola. Pro každou z našich hráček, při jejich mezinárodní nezkušenosti oceňuji, jak to
zvládly a věřím, že jim v hlavách zůstane, jak vypadá evropská házená a že si hodně přenesou
také do MOL ligy. To by je mohlo posunout hodně dopředu,“ doplňuje Salač a popisuje, co
následovalo po pondělním návratu z cest: „Po náročném víkendu jsme dali hráčkám v pondělí
volno a sešli jsme se v úterý odpoledne.“

Jenže, když viděl prořídlý kádr, nestačil se divit: „Kromě pár drobných šrámů nás po Rumunsku
daleko více trápí marodka, kdy ulehly hned tři hráčky. To, zda budou moci nastoupit a v jakém
stavu po nemoci budou, je ve hvězdách. Jinak stále nebudou dlouhodobě zraněné Galušková,
Večeřová a Novotná,“ objasňuje Salač, který v posledních hodinách a dnech více komunikuje s
Martinou Tulipánovou, do loňska dlouholetou hráčkou Dusla Šala „S Martinou samozřejmě
komunikovat budeme, jistě si své bývalé spoluhráčky vybaví a budeme snadněji hledat řešení,
jak na ně,“ vypráví Salač a říká dál: „Jinak se na utkání připravujeme standardně bez nijakých
specialit. Chceme navázat na kvalitní výkony z pohárových utkáních a tyto potvrdit. Soupeř nás
čeká kvalitní s podporou domácího publika. Očekáváme, že náš výkon bude muset být
stoprocentní, proto abychom mohli pomýšlet na zisk bodů. Děvčata jsou velice dobře naladěná
a odhodlaná se o zisk bodů ‚porvat‘“.
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Program 6. kola MOL ligy – pátek 19. října: SHK Veselí nad Moravou – Baník Most; sobota
20. října – 18.00 hodin:
Duslo Šala – Slavia Praha, Zora Olomouc – DHC Plzeň, Sokol Poruba – Sokol Písek; neděle
21. října: HC Zlín – ŠŠK Prešov; dohrávka – 8. prosince: Iuventa Michalovce – Bánovce nad
Bebravou.

2/2

