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Pozor, pozor! Na palubovku do Edenu přijíždějí trojnásobné vítězky Ligy mistryň Viborg HK. Ve
druhém kole kvalifikace Poháru EHF se jim postaví interligový tým Slavie trenérky Petry
Vítkové. Utkání se hraje v neděli 16. října od 17.00 hodin. A ještě jednou pozor: Tak kvalitní a
věhlasný soupeř v Praze se Slavií léta nehrál.

Slávistky ve středu předehrály své šesté interligové kolo s Iuventou Michalovce. V krásném a
dramatickém zápase špičkové ženské házené nakonec podlehly vítězkám posledních tří
ročníků společné česko-slovenské soutěže 27:30. „Byla to parádní příprava. Děvčata se zase
posunula výkonnostně o úroveň výš,“ radovala se Petra Vítková a porovnávala dva nejbližší
soupeře: „Michalovce mají obrovskou sílu v první a v druhé vlně, k tomu skvělou spolupráci s
pivotem. Dánky také mají první a druhou vlnu, k tomu rychlý pohyb křídel, ale neviděla jsem u
nich takovou souhru s pivotem. Oba to jsou špičkové týmy, takže nás čeká pořádná práce.“
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Na otázku, zda před tak věhlasným soupeřem, který předloni vyhrál právě Pohár EHF a před
tím také třikrát Ligy mistryň, přece jen nepanují nějaké obavy, Petra Vítková v klidu a se
zanícením odpovídá: „Ale kdepak. Všechny se na ten zápas velmi těšíme. Jsou vděčné vedení
Slavie, že nám umožnilo hrát jeden zápas doma a druhý venku, což je finančně náročné. Jsme
rády, že můžeme předvést naši házenou a porovnat se špičkovým týmem. Soupeřky máme
přečtené, viděla jsem jejich videa, studovala jejich hru. V neděli uvidíme, jak to zvládneme.
Pokud podáme takový výkon jako ve středu proti Michalovcím, tak budeme mít šanci na dobrý
výsledek i proti Viborgu.“ Jaký by to byl? „Ony sice hrají bezvadnou rychlou házenou, ale to
jsme dokázali i my s Michalovcemi. Takže bychom mohli i vyhrát, kdybychom dokázali ten
výkon ze středy zopakovat,“ doufá Vítková.

Magdaléna Svobodová rozehrává míč při zápase s Iuventou Michalovce. | Foto: Ladislav
Nussbauer
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Na co a na koho bude Vítková své svěřenkyně upozorňovat? Na blondýnku s číslem 93 – Line
Jensenovou. „Je výborná a velmi velmi rychlá, dokáže rozehrávat na všechny strany a k tomu
ještě skvěle střílí. Na to si budeme muset dát velký pozor,“ popisuje Vítková a přidává: „Holky
upozorním také na to, že Dánky jsou rychlé, že se s nimi musíme vracet a že bude rozhodovat
každý míč a každý gól, takže nesmí nic zabalit a musí se hrát za každého stavu. Budu je
upozorňovat i na to, že mají i kvalitní střelkyně z dálky a to jak zleva, tak i zprava.“

Pro Slavii jde ze sportovního hlediska o událost roku, dokonce desetiletí. „Tak věhlasný soupeře
tady deset let nehrál. Takže jsme samozřejmě rádi, že na tak věhlasného soupeře narazíme,“
říká šéf klubu Richard Toman a doplňuje: „Věřím, že na tak kvalitního soupeře dorazí hodně
našich fanoušků, které zveme do hlediště naší haly, protože budou moci vidět jeden z
nejlepších evropských týmů. Navíc by nám mohli svou podporou favorita co nejvíce potrápit.“

To, že Slavia odehraje dvojutkání s Viborgem klasickým pohárovým systémem doma-venku je
finančně výrazně náročnější než kdyby klubové vedení přijalo pozvání a možnost odehrát oba
duely na severu Dánska. „Dánové to nabízeli, ale my jsme chtěli dát našim hráčkám příležitost
ukázat se doma před vlastmi fanoušky a jim dopřát vidět takový evropský velkoklub,“ míní
Richard Toman. Jen letecký přesun do Dánska by vyšel klub na statisíce korun, kvůli úsporám i
Dánky přijedou do Prahy autobusem.

Utkání Slavia Praha – Viborg HK rozhodují Ukrajinky Teťjana Rakytinová a Iryna Tkačuková,
delegátem je Kypřan Kyriakos Kaplanis.
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Vizitka Viborg HK

Rok založení: 1936

Trojnásobné vítězky Ligy mistryň z let 2006, 2009 a 2010, k tomu dvě finále 1997 a 2001.

Trojnásobné vítězky Poháru EHF: 1994, 1999, 2004.

Vítězky Poháru vítězů pohárů: 2014.

Čtrnáctinásobné mistryně Dánska.

Deset vítězství v Dánském poháru.
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