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Na dobrý start do sezony chce trenérka házenkářek Slavie Praha Petra Vítková navázat v
posledním interligovém duelu před reprezentační přestávkou. V tabulce druhé slávistky se ve
středu 28. října od 17.30 hodin v Olomouci s tamní Zorou, které patří 11. místo.

„Pohled na tabulku může být trochu zkreslující, protože Olomouc měla jedno kolo volno a pak
hrála také se dvě mistry – s Michalovcemi i s Mostem, takže neměli moc šancí ukázat, co
umějí,“ říká před duelem pátého kola interligy Petra Vítková a na otázku, zda se neobává toho,
že její svěřenkyně utkání v Olomouci podcení, odpovídá: „Věřím, že ho nepodcení. S
asistentem Ondřejem Václavkem na ně apelujeme, aby se tak skutečně nestalo, protože víme,
že to jsou mladé kočky, které se budou chtít doma ukázat.“

Vítková s klidem přijímá roli favorita: „Je to tradiční soupeř, jejich holky dobře znám, přestože i u
nich dochází k obměně. Herní koncepce trenéra Bělky je stejná, Olomouc nás nemá čím
překvapit. Každý zápas v interlize je důležitý, ale tento obzvlášť, protože uzavírá náš náročný
blok na začátku sezony. Chceme potvrdit formu a úspěchy, které jsme dosáhly postupem v
Poháru EHF, výhrou v Porubě a remízou s Mostem, a nechceme si to zkazit utkáním, které
bychom podcenili.“
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„Žádná hráčka po nedělním boji proti Mostu není zraněná, všechny jsou zdravé a fit,“
poznamenává Vítková a doplňuje: „Po Mostu nemusíme na duši nic hojit, vyválčili jsme krásný
bod po tom průběhu zápasu. Snažila jsem se kádr prostřídat, hrály skoro všechny holky, takže
věřím, že máme plno sil a budou stoprocentně připravené i na Olomouc. Šanci opět dostanou
všechny hráčky, které pojedou, tedy i ty mladé.“

Slávistky vyrazí za dalšími doby do Olomouc ve sváteční poledne vlakem Českých drah. „Holky
jsou na cestování vlakem zvyklé a musím říct, že nám to vyhovuje. Můžeme se projít, je tam
jídelní vůz, navíc jsme v Olomouci za dvě hodiny, což je rychlejší než po dálnici,“ komentuje
Vítková.

Trenérský štáb Slavie v pondělí „ordinoval“ regenerační trénink, následovala herní příprava na
Olomouc. Vítková se však ještě vrátila k nedělnímu dramatickému duelu s Mostem o pozici
české jedničky. Přiznala, že během něj „zestárla“ po průběhu zápasu, kde její tým prohrával o
tři branky, do poločasu ještě provedl kotrmelec. Ujal se vedení, ale v závěru inkasoval pět gólů
za sebou. Ještě ve 52. minutě vedl Most v Edenu o čtyři branky. Přišlo krásné vyrovnání. A
nemuselo zůstat jen u něj.

„Ten můj křik po siréně byl nešťastný, protože jsme měli ještě deset sekund do konce zápasu.
Měli jsme míč, mohli jsme tu devítku rychleji rozehrát a vystřelit na bránu a… V tom okamžiku
jsem byla trochu vztekloučká. Jinak jsem za bod ráda. Dotahovali jsme vlastně skoro celý druhý
poločas,“ ohlíží se Vítková za prvním vrcholem interligy a ještě po poslední půlminutě přidává:
„Ano, bylo v našich rukách rozhodnout, ale jsem vlastně ráda, že jsme tam ten míč udrželi,
protože podle statistik je takový „time“ ztráta míče a gól proti. Měla jsem tedy strach ho vzít.
Takže spíš holky pochválím, že jsme to udrželi. Ale na druhou stranu je škoda, že jsme to
neproměnili, že jsme se nedostali do té hry.“ A také hned dodává, že je tzv. hráčské chtít vždy
vstřelit další gól: „Přesně tak. Jsem hráčka, jsem lvice a chci vyhrávat. Řekli jsme si, že jdeme
vyhrát. Proto jsem ten „time“ vzala a holkám věřila, že bychom mohli vyhrát.“
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A ještě o svém „stárnutí“ proti Mostu: „Byl to zase zápas plný emocí. Taková bezmoc, protože
jsme při trénincích hru Mostu rozebírali, holky jsme na to upozorňovali, ale bohužel jsme je to
asi nenaučili (smích). Ano, v první půli jsme zestrála. Hodně. Ale jsem ráda, že jsme se do
zápasu dokázali vrátit, nevzdali jsme se, bojovali jsme.“

A na konec o „mládnutí“: „V posledních třech čtyřech zápasech jsme si ukázali, že se rozhodují
v závěrečných dvou třech minutách. Dva jsme zvládli, odvetu doma se Skuru a nyní s Mostem,
první pohár ve Skuru jsme nezvládli. Proto ve mně byla pořád víra v to, že… I holky samy vědí
a chápou, že se musí hrát do posledního hvizdu.“

Po utkání v Olomouci následuje dvoutýdenní reprezentační přestávka. Ve středu 12. října hrají
slávistky doma s Iuventou Michalovce, vítězkami posledních tří ročníků interligy. O čtyři dny
později nastoupí v prvním duelu druhého kola Poháru EHF proti dánskému Viborgu.
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