Slavii čeká v neděli Zora Olomouc, první z přímých konkurentů v bojích o play-off a medaili z MOL ligy
Napsal uživatel kzr
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Házenkářky Slavie Praha zakončí v neděli od 17.00 hodin ve své hale ve Vršovicích trojboj
domácích duelů MOL ligy. V tomto 18. kole hostí Zoru Olomouc, nejtěžšího protivníka a
přímého konkurenta v boji nejen o účast v české části play-off, ale také o medaili ze společné
česko-slovenské soutěže. Oba týmy dělí jediný bod a jsou sousedy v tabulce, Zora je pátá,
Slavia šestá. První vzájemné utkání v této sezoně skončilo v Olomouci výhrou domácích 26:25.

„Ne, ne, ani nejsem překvapený tím, jak vysoko v tabulce v probíhající soutěži Zora je. Její kádr
je delší dobu spolu, hráčky jsou na sebe zvyklé a k tomu mají štěstí, že je neprovází taková
marodka jako nás. To také hraje roli,“ říká trenér Slavie Praha František Urban a vyjmenovává
osu kádru soupeřek a zároveň hráčky, na které ty své upozorní: „Gajdošíková, Patrnčiaková,
Salčáková či Tereza Fryčáková.“ Urban svému týmu jako přípravu připraví dva sestřihy. Jednak
k nedávného utkání Olomouce doma z Mostem, ve kterém Zora ještě v poločase vedle 14:13.
„Most do prvního poločasu nasadil děvčata, která obvykle nedostávají tolik herního prostoru. A
Olomouc toho dokázala využít. Když Most po přestávce prostřídal, nebylo co řešit.“ Ale také ze
vzájemného duelu, v němž slávistky v říjnu téměř po celé utkání v Olomouci vedly a o výhru
přišly až v samotném závěru. „Ano, i na toto se podíváme, ukážeme si chyby, kterých jsme se
dopustili a připravíme se tak, aby se již neopakovaly,“ popsal Urban.

Tímto střetnutím vstoupí Slavia také do „období“ přímých soubojů o play-off a medaili z MOL
ligy. Urban si uvědomují a hráčkám důrazně připomene, že se každý vstřelený gól počítá. „Ano,
budeme také mluvit a zdůrazňovat, jak důležitý pro nás je výhra o dva a více gólů nad
Olomoucí. Jednak bychom přeskočili svého soupeře v tabulce, ale především bychom se
dostali k lepší bilanci ze vzájemných zápasů a to také může hrát roli,“ vysvětlil Urban. Jeho
svěřenkyně totiž po následně čekají utkání se všemi týmy, které jsou před nimi.
Urban bude sledovat také sobotní souboj Sokola Poruba se Slovanem Duslo Šala, tedy
družstvy, která jsou na třetím a čtvrtém místě tabulky. „Mám jasno, komu budu přát. Šale, ne
proto, že jsem Slovák, ale protože její pomoc v podobě vítězství by pro nás byla prospěšnější s
ohledem na pořadí českých týmů a nasazení pro play-off. Navíc hostíme Šalu doma, což je pro
nás výhoda, naopak musíme do Poruby, kde se může rozhodovat,“ popsal Urban.
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Stále bude muset spoléhat na vypůjčenou brankářku Pavlínu Michalskou z Loins
Hostivive-Břve, která již ve dvou utkáních pomohla k bodům. Ze stálého tria slávistických
gólmanek se lepší stav Karin Řezáčové, která stejně jako minule bude minimálně na lavičce.
Petra Pusztaiová má být až do března mimo, Markétu Šlejtrovou čeká příští týden vyšetření.
Všechny mají problémy s dolními končetinami.
Program 18. kola MOL ligy - sobota 25. ledna: Sokol Písek - Sporta Hlohovec, MŠK
Dunajská Streda - PSG Zlín, ŠŠK Prešov - HK Hodonín, Sokol Poruba - Slovan Duslo Šala,
Sokol RMK Bánovce nad Bebravou - Iuventa Michalovce;
neděle
26. ledna - 17.00 hodin: Slavia Praha - Zora Olomouc. Předehrávka: Baník
Most - SHK Veselí nad Moravou 34:26.
Program 19. kola MOL ligy - středa 29. ledna: Iuventa Michalovce - Baník Most; pátek 31.
ledna: Slovan Duslo Šala - ŠŠK Prešov;
sobota 1. února - 17.00
hodin: SHK Veselí nad Moravou - Slavia Praha
; HK Hodonín - Sokol RMK Bánovce nad Bebravou, Zora Olomouc - MŠK Dunajská Streda,
PSG Zlín - Sporta Hlohovec, Sokol Poruba - Sokol Písek
Program 20. kola MOL ligy - středa 5. února: Baník Most - HK Hodonín; sobota 8. února:
Sokol Písek - PSG Zlín, MŠK Dunajská Streda - SHK Veselí nad Moravou, Sokol RMK Bánovce
nad Bebravou - Slovan Duslo Šala, Sporta Hlohovec - Zora Olomouc, ŠŠK Prešov - Sokol
Poruba;
neděle 9. února - 17.00 hodin: Slavia Praha - Iuventa
Michalovce.
Zajímavé duely Slavie Praha (předběžné termíny)
20. kolo: Slavia Praha – Iuventa Michalovce, 9. února 2020, 17.00 hodin
23. kolo: Sokol Poruba – Slavia Praha, 29. února, 18.00 hodin
26. kolo: Slavia Praha – Baník Most, 9. dubna, 17.00 hodin
Poslední 26. kolo základní část MOL ligy se hraje 9. dubna. Semifinále českého, stejně jako
skupina o záchranu, začínají 18. dubna. Finále je na programu o víkendech 2.-3. a případně
9.-10. května. Sestupující bude známý nejpozději 20. května.
Vítězný klub společné česko-slovenské MOL ligy získá prémii 63 tisíc korun, druhý bere 45 000
a třetí 27 000 korun. Účastnický poplatek za start v MOL lize činí 58 000 korun.
Příchody do Slavie Praha
Lucie Líbalová, pivotka, návrat z hostování v DHC Plzeň
Petra Pusztaiová, brankářka, 24 let, z maďarského klubu Hajdúnánás SK (2. liga)
Karin Řezáčová, brankářka, z dorostu
Natálie Továrková, pravé křídlo, hostování z Lions Hostivice-Břve
Barbora Vítová, pivotka, přestup ze Sokola Kobylisy
Odchody ze Slavie Praha
Julia Borgesová Limaová (Brazílie), spojka, do španělského klubu BM Femenino Malaga Costa
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del Sol
Tereza Fryčáková, křídlo, návrat do mateřské Zory Olomouc
Michaela Hillebrandová, brankářka, Německo – 3. liga
Tereza Chovancová, spojka, do rakouského klubu ATV Trofaiach (1. liga)
Mateja Serafimová (Severní Makedonie), brankářka, do dánského klubu Ringkøbing Håndbold
(1. liga)
Martina Tulipánová (Slovensko), pivotka, do slovenské Sporty Hlohovec
Realizační tým Slavie Praha pro sezonu 2019-2020
František Urban; hlavní trenér, licence A.
Jan Salač; asistent trenéra, licence A, Master Coach.
Petra Freislerová; vedoucí družstva, licence A.
Lenka Ciznerová, Jiří Dejl, Dušan Kožehuba; fyzioterapeuti.
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