Čtvrtá výhra v řadě znamená trhák soupeřkám v boji o play-off
Napsal uživatel kzr
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Házenkářky Slavie Praha zvítězily ve 14. kole MOL ligy ve Zlíně nad tamním HC 38:24, po
poločase 17:13, zaznamenaly čtvrté vítězství v řadě, kterým se odpoutaly od svých dnešních
soupeřek v boji o postup do českého play-off. A na skóre se posunuly již na páté místo tabulky
před Sokol Poruba, který doma prohrál s vedoucí Iuventou Michalovce. Nejlepší střelkyní Slavie
ve Zlíně byla s osmi brankami Tereza Pokorná. V příštím kole česko-slovenské soutěže hostí
svěřenkyně trenérů Jana Salače a Petry Vítkové v neděli 10. února od 17.00 ve vlastní hale ve
Vršovicích Sokol Písek.

MOL liga – 14. kolo
HC Zlín – Slavia Praha 24:38 (13:17)
Vydařené představení mají za sebou slávistky ve Zlíně. První branku vstřelila už po pár
sekundách Svobodová. Domácí drželi krok pouze do osmé minuty, kdy bylo naposledy
vyrovnané skóre 4:4. Pak už se projevila převaha Pražanek. V 18. minutě vedly o sedm gólů,
když jich zaznamenaly šest za sebou, aniž by jedinkrát inkasovaly.

Zlíňanky následně využily polevení slávistek a do poločasu snížily na rozdíl čtyř branek. Na víc
se však nezmohly. Druhé dějství se změnilo v exhibici týmu Jana Salače a Petry Vítkové, když
mu fungovalo úplně všechno. Od brankářky Mateji Serafimové, bravurní obranu až po skvělé
střelecké hody. Venkovní výhra od 14 branek se prostě cení.

„Když jsme vedli 14:7 v prvním poločase, tak děvčatům přestala fungovat koncentrace na
zápas, což se projevilo v útoku, ale především v obraně, kde jsme nehráli tak, jak bychom měli.
Do té doby to fungovalo skvěle,“ vysvětlil výpadek po 18. minutě Jan Salač a popsal sled
dalších událostí: „Sice jsme dali soupeřákám příležitost náskok snížit. Ale… V šatně jsme si pár
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věcí vyříkali a proto druhá půle proběhla v naší režii. A to jsme ještě udělali zbytečně moc
technických chyb v průběhu celého utkání. To by nás jindy mohlo mrzet, ale takticky jsme
utkání ve Zlíně odehráli velmi slušně. Až na ten výpadek v průběhu prvního poločasu to bylo
výborné a přesně tak, jak bychom si to představovali.“

Také ve druhém poločase přišly střelecké série bez inkasovaných branek. „Soupeř vsadil ve
druhé půli na riskantní hru sedmi proti šesti, proto jsme několik gólů dali i do prázdné branky.
Jsem rád, že jsme velice slušně odbránili i těch sedm hráček soupeře v poli, takže jsme chodili
do rychlých protiútoků a dávali jsme snadné góly. Padalo nám to tam dnes velmi slušně,“
pochvaloval si Salač, který také ocenil výkon makedonské brankářky Mateji Serafimové:
„Mateja zachytala velmi slušně. Na začátku druhé půle měla chvilkový výpadek, kdy jsme s
Petrou Vítkovou začali uvažovat, že bychom brankářky střídali. Ale v okamžiku, kdy jsme o tom
začali mluvit, tak se zase ‚chytla‘ a dochytala zápas na jedničku. Jen to potvrdilo fakt, že když
nám gólmanky pomohou, tak se to projeví i na hře celého týmu, kterému se hraje lépe a jeho
výkonnost násobně poskočí nahoru.“

Téměř jen slova chvály měl Salač pro své svěřenkyně: „Dnes bylo vidět, že holky hrály
zodpovědně, s nasazením a prostě chtěly. Zahrály si všechny, až na Báru Večeřovou také
všechny vstřelily góly. Utkání po všechny stránkách proběhlo v naší režii. To nechci zlehčovat a
snižovat výkon soupeřek, protože jsme sem jeli s pokorou a obavami. I pro nás je trochu
překvapením, že jsme to zvládli až takto dobře. Za to jsem samozřejmě rád, jsem spokojený,
děvčata jsem pochválil, protože výborně odvedli svoji práci a zisk dvou bodů byl naprosto
zasloužený.“

Pohled na tabulku a už průběžné páté místo Jana Salače těší. A může být ještě lépe, protože
Slavii k tomu nahrává los a větší počet domácích zápasů v jarní části základní části MOL ligy.
„Určitě už jsme v oblasti mírného optimismu. Ale je důležité hned ten příští zápas doma proti
Písku zvládnout a vyhrát. Stejně jako o týden později v Prešově, kde to bude kvůli cestování
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náročnější, ale když už jsme najeli na vítěznou vlnu, tak se na ní chceme pohybovat co
nejdéle,“ uzavřel trenér Slavie Praha Jan Salač.

Nejvíce branek HC Zlín: Hradilová 5/2, Nygrýnová 4, Kolářová, Křičková po 3.

Sestava a branky Slavie Praha: Serafimová, Hillebrandová, Šlejtrová – Míšová 4, Večeřová,
Jačková 3, Tulipánová 1, Pokorná 8/3, T. Fryčáková 4, V. Fryčáková 3, Svobodová 5,
Galušková 5/2, Chlupová 4, Borgesová Limaová 1. Trenéři: Salač a Vítková.

Rozhodčí: Fukala, Mohyla. Sedmimetrové hody: 3/2 – 5/5. Vyloučení: 4:2. Diváci: 137.

Výsledky 14. kola MOL ligy: Sokol Písek – DHC Plzeň 21:25, Zora Olomouc – Baník Most
24:27, Duslo Šala – SHK Veselí nad Moravou 30:21, ŠŠK Prešov – Sokol RMK Bánovce nad
Bebravou 31:24, Sokol Poruba – Iuventa Michalovce 20:24.

Program 15. kola MOL ligy – sobota 9. února 2019: SHK Veselí nad Moravou – Zora
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Olomouc, Sokol RMK Bánovce nad Bebravou – Duslo Šala, Baník Most – Iuventa Michalovce,
HC Zlín – Sokol Poruba;
neděle 10. února – 17.00 hodin:
Slavia Praha – Sokol Písek
; pátek 1.
března: ŠŠK Prešov – DHC Plzeň.
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