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Slávistky a české reprezentantky Kamila Kordovská a Alena Šetelíková vyrazily o víkendu na
Ligu mistryň. Přijaly pozvání od své kolegyně z národního týmu Ivety Luzumové, ujely skoro
400 kilometrů, aby přímo v hale viděly v neděli duel německých šampionek Thüringer HC proti
Buducnosti Podgorica z Černé Hory.

Ale Šetelíková, Iveta Luzumová a Kamila Kordovská při utkání Ligy mistryň Thüringer HC Buducnost.
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Domácí „držela“ právě Iveta Luzumová, která vstřelila osm branek. Na druhé straně se stejně
dařilo také jedné z nejlepších házenkářek světa – Rumunce Cristině Georgianě Neaguové.

„A právě na tyto dvě jsem se přijela podívat. U Ivety je to jasné, vždy ji budu ráda sledovat a učit
se od ní. A také od Cristiny, protože ona je takový můj vzor. Zvlášť když hraje také na levé
spojce,“ vykládala po návratu Kamila Kordovská, pro kterou to nebyl první podobný výlet za
evropskou házenou: „V minulé sezoně jsme se byli dvakrát podívat v maďarském Györu, kde
hraje naše bývalá spoluhráčka Jana Knedlíková. Viděli jsme utkání proti Buducnosti a také proti
norskému Larviku. Tedy opět dva špičkové zápasy Ligy mistryň.“

Ani tentokrát nešlo o spontánní nápad, ale dobře připravenou akci: „Domluvili jsme se už dříve s
Ivetou Luzumovou, že pokud bychom měli volný víkend a její klub hrál doma Ligu mistryň, tak
že bychom s Alenou Šetelíkovou přijeli. No a uplynulý víkend to vyšlo, protože jsme měli v
interlize volný los, tak jsme vyrazili.“

Zaplněná hala, špičková ženská házená, parádní atmosféra. A výsledek? 32:26 pro hostující
Buducnost. Kamila Kordovská se nebojí přirovnání, že i pro ni jde o vysokou školu házené: „Je
to úplně něco jiného. S naší interligou se taková soutěž nedá ani porovnávat. To fakt nejde.
Tam jsou ty hráčky o několik úrovní výš. A když už hrají v takových klubech, tak jsou
samozřejmě v národních týmech, takže podobnou házenou jsem zažila s reprezentací.“ Navíc
vidět takový zápas live je pořádný zážitek, který s sebou přináší i něco víc: „Určitě je to velká
motivace. Vidět takové zápasy takto z blízka je úžasné. Už jen sledovat, jak jsou ty holky rychlé,
jak střílejí. Máme se od nich co učit, takže se na ně kouká s radostí. To je prostě házená na
nejvyšší úrovni.“
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Učení a motivace. Přesně to prý podle Kordovské v hale za Lipskem získávala. „Okukovala
jsem ty jejich střely, nebo podstřely. Ze země, i z výskoku. Budu se snažit to na tréninku
napodobovat. A až se to naučím, tak to „pustím“ v zápase,“ zasnila se Kamila Kordovská, v
devatenácti letech stabilní hráčka české reprezentace, a s úsměvem doplnila: „Říkám si, že by
bylo fajn se jednou něco takového naučit. To, co některé z nich předvádějí, je neskutečné.“

I ona se chce dotáhnout na takovou úroveň. „To je jasné. Proto budu co nejvíc makat, chci
pomoci Slavii k co nejlepšímu umístění v interlize a také se dostat do konečné nominace na
prosincové mistrovství Evropy ve Švédsku. A samozřejmě to někdy zkusit i v zahraničí. A asi
nejraději ve Francii,“ uzavřela spojka Slavie Praha.
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