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Skončí Slavia v MOL lize čtvrtá, pátá nebo šestá? To je poslední tajenka, kterou je nutné z
pohledu týmu trenérů Jana Salače a Petry Vítkové. Rozhodnou o tom tři zápasy posledního
kola základní části společné česko-slovenské ligy. Kromě toho tak bude známé pořadí mezi
českými kluby, z něhož vzejdou dvě semifinálové dvojici pro play-off. Slávistky hrají v neděli 14.
dubna od 15.00 hodin na palubovce posledního Sokola RMK Bánovce nad Bebravou, který v
předchozích 21 utkáních uhrál jediný bod.

Co je jasné? Rozdělení medailí v MOL lize. Zlato bere Iuventa Michalovce a k němu finanční
odměnu 63 000 korun, stříbro Baník Most (45 000 korun) a bronz Duslo Šala (27 000 korun).
Také to, že Baník Most je po základní části soutěže nejlepším českým týmem, v semifinále
nastoupí proti čtvrtému celku a bude mít výhodu domácího prostředí v případné rozhodujícím
duelu. České play-off se hraje na dvě vítězná utkání, začíná se u hůře postaveného v tabulce,
další jeden či dva zápasy následují u toho lepšího. Slovenské play-off jede v systému na tři
vítězná utkání.

Pořadí MOL ligy na 4. až 6. místě

4. Sokol Poruba

26 bodů

5. Slavia Praha

25 bodů

6. SHK Veselí nad Moravou

25 bodů
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Z toho vyplývá a jasné je také to, že v boji o druhé místo mezi českými kluby má nejlepší pozici
Sokol Poruba, o svém osudu rozhodne sám svým výsledkem. Ke druhému místu mezi českými
družstvy mu stačí bod z domácího střetnutí s DHC Plzeň. Poruba má lepší vzájemnou bilanci
jak se Slavií, tak i s Veselím. Případná prohra Poruby dává šanci Slavii i Veselí.

Aby slávistky přeskočily Porubu, musejí vyhrát v Bánovcích nad Bebravou a doufat v prohru
Poruby s Plzní, která se v posledních týdnech velmi výkonnostně zlepšila pod novým trenérem
Richardem Řezáčem. Ale…

Zároveň musí Pražanky uhrát minimálně stejně bodů jako Veselí, aby zůstaly v tabulce před
ním a vyhnuly se tak semifinálovému souboji s Mostem. To v případě, že by Poruba bodovala.
Pokud by Poruba prohrála, stačil by bod, být lepší než Veselí.

Může se stát, že všechny týmy dosáhnou stejného počtu bodů, ať 26 nebo 27, v tom případě
zůstane pořadí stejné. Poruba před Slavií a Veselím.
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Vše by mělo být jasné v neděli 14. dubna před pátou odpoledne.

Z pohledu Slavie existuje jediná otázka: Jak nedopustit podcenění beznadějně posledního
celku z Bánovců?
Odpovídá trenér Slavie Jana
Salač: „Noooo. (smích) Doufám, že k tomu skutečně nedojde. Mluvíme o tom už delší dobu, teď
skoro na každém tréninku. Děvčatům jsem řekl, že jsme sice udělali dva obrovské kroky k tomu,
abychom mohli mít úspěšnou sezonu, ale že je potřebu udělat ten poslední krok. A tím je vyhrát
v Bánovcích. Přestože jsou poslední, opakuji pořád, že podcenění by nás mohlo mrzet. Co
proto ještě udělat? Zdůrazňovat, zdůrazňovat, zdůrazňovat. Po cestě k zápasu, těsně před ním
budeme burcovat k tomu nejlepšímu výkonu. Myslím si, že holky jsou na tolik zodpovědné, že k
utkání přistoupí tak, jak je potřeba a že tam vyhrajeme.“

Salač si uvědomuje, že nějakému podvědomému podcenění může v hlavách hráček dojít,
přesto věří v sílu týmu, jeho inteligenci a chuť dotáhnout sezonu, která se rozjížděla poněkud
„kostrbatě“, k výrazně lepšímu konci.

Ačkoliv sám nerozumí a nechápe, jak je možné, že se aspoň poslední kolo základní části
soutěže nehraje ve stejný den a hodinu, přiznává však, že vědět výsledky soupeřů z Poruby a
Veselého, kteří hrají již v neděli, bude „příjemné“.

Na otázku, zda pošle nějakou zajímavou motivaci do Plzně, Salač reaguje se smíchem: „To by
asi koukali. Bylo by hezké, kdyby Plzeň v Porubě vyhrála, ale myslím si, že domácí si to
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nenechají utéct.“

Podle sobotních výsledků bude kromě nepodcenění Bánovců nabádat Salač k ostražitosti,
protože je třeba uhrát minimálně stejně bodů jako Veselí. „Ano, o tom víme my, i hráčky.
Samozřejmě je to téma našich hovorů. Ale do not nám hraje to, že v neděli již budeme vědět, co
je třeba ‚zahrát‘. A tomu se přizpůsobíme,“ uzavírá trenér Slavie Praha Jan Salač.

Slávistky se do 360 kilometrů vzdálených Bánovců nad Bebravou na středním Slovensku
přesunou v neděli dopoledne. Do autobusu nenasedne Magdalena Svobodová, která se
momentálně pohybuje o berlích s poraněným kotníkem. Otazníky visí nad startem některých
dalších hráček.

Po základní části následuje dvoutýdenní přestávka, boje o tituly startují poslední dubnový
víkend.

Program závěrečného 22. kola základní části MOL ligy – sobota 13. dubna 2019: Sokol
Poruba – DHC Plzeň, SHK Veselí nad Moravou – HC Zlín, Zora Olomouc – Duslo Šala, Baník
Most – Sokol Písek;
neděle 14.
dubna – 15.00 hodin: Sokol RMK Bánovce nad Bebravou – Slavia Praha
, Iuventa Michalovce – ŠŠK Prešov.
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Termíny českého semifinále play-off – 1. zápasy: 27. nebo 28. dubna (u hůře postaveného
týmu po základní části); 2. a případné 3. zápasy: 4. a 5. května (u lépe postaveného po
základní části).

Termíny českého finále play-off – 1. utkání: 11. nebo 12. května (u hůře postaveného týmu
po základní části); 2. a případné 3. utkání: 18. a 19. května (u lépe postaveného po základní
části).
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