V Edenu se hraje o první místo v interlize. Slavia hostí Iuventu Michalovce
Napsal uživatel kzr
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Středa 12. října 2016, 17.30 hodin. Zápas zápasů je tady. Slávistky hostí ve své hale v Edenu v
šestém kole interligy Iuventu Michalovce, vítěze posledních tří ročníků společné
česko-slovenské soutěže.

Tým trenérky Petry Vítkové vede po pěti kolech tabulku s devíti body právě před svým
středečním soupeřem. Kdo vyhraje v Edenu, bude dál kralovat interlize. Karty jsou dané.

Pro slávistky jde o první utkání po reprezentační přestávce, kdy národní tým jednou vyhrál a
jednou prohrál ve Slovinsku. V obou zápasech se střelecky prosadily také slávistické opory
Veronika Galušková a Kamila Kordovská. Reprezentačního soustředění se také zúčastnily
Petra Kudláčková a Alena Šetelíková.

V akci byly také slávistické juniorky – Eva Svobodová a Barbora Večeřová se zúčastnily
výcvikového tábora v Otrokovicích a pomohly k výhře nad Slovenkami.

Zbytek týmu trénoval v Praze pod vedením Petry Vítkové. Jenže… V pátek přišla nečekaná
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patálie před důležitým duelem s Michalovcemi a trenérka musela zrušit trénink kvůli
onemocnění hráček.

„Všechny čtyři hráčky, které se zúčastnily soustředění ženské reprezentace jsou v pořádku.
Juniorka Adéla Novotná onemocněla ještě před soustředěním juniorského družstva, takže ve
středu hrát nebude. Eva a Barbora budou připravené,“ komentuje Vítková návrat svých
svěřenkyň z reprezentačních akcí a pochvaluje si: „Kamila a Veronika jsou v dobrém
rozpoložení. Byly rády, že se dostaly do reprezentace a dobré výkony v ní jim určitě pomáhají i
po psychické stránce.“

První polovinu minulého týdne věnovala ordinovala Vítková individuální činnosti a střelbě
zbylým hráčkám, druhou obohatila o jiné alternativní sporty. „Holky byly na fit boxu, na step
aerobiku. Neměly jen házenou, ale zaměřili jsme se i na kondiční přípravu včetně posilovny,“
popisuje trenérka.

Již krátce po posledním vítězném interligovém utkání v Olomouci, mířila Vítková přípravu i hlavy
hráček na duel s Michalovcemi. „I když jde o největšího favorita interligy, tak se na Michalovce
chystáme jako na každého jiného soupeře. Tedy videorozbor záznamů jejich zápasům, víme,
co budou hrát, víme, co chceme hrát my,“ říká Vítková a se smíchem prozrazuje taktiku: „Že
musíme hrát naplno od začátku do konce, že mají kvalitní hráčky, ale že pokud budeme
dodržovat naše zásady a porveme o každou pozici, o každý míč, tak máme šanci uspět.“
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Michalovce v každém dosud odehraném interligovém zápase vstřelily než třicet a více branek.
„Obavy si rozhodně nepřipouštíme. Opravdu nemáme do ztratit. Jdeme do zápasu s tím, že ho
chceme vyhrát. Ale když se to nepodaří, tak se svět nezboří. A nám to na psychice neubere,“
uzavírá Vítková, která má až na Adélu Novotnou k dispozici kompletní kádr.

Po středečním souboji o vedení v interlize začne příprava na podzimní hit. Tím bude nedělní
utkání 2. kola Poháru EHF proti dánskému Viborgu HK.
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