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Házenkářky Slavie Praha zvítězily v devátém kole interligy nad HC Zlín 33:21 po poločase 14:7
a v tabulce zůstávají na pátém místě. Mezi českými celky jim patří třetí příčka za Mostem a
Porubou.

Kamila Kordovská, v zápase se Zlínem nejlepší střelkyně se sedmi góly. | Foto: Ladislav
Nussbauer

Vstup do zápasu však svěřenkyně trenérky Petry Vítkové „propásly“, po pěti minutách
prohrávaly 0:3, později ještě 2:5. Svůj pocit vyjádřela koučka expresivním výrazem, který se dá
přeložit: „Byla jsem fakt hodně naštvaná.“

Ale už je 13. minutě domácí hráčky srovnaly skóre, v 16. minutě to bylo 6:6. Následujících
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dvanáct minut jasně vyznělo pro slávistky, které vstřelily sedm branek, soupeřky žádnou.

Po utkání Vítková už se smíchem komentovala: „Říkala jsem si, že zase máme ten náš špatný
začátek. Ale nevím, čím to je, protože jsem na to holky na poradě upozorňovala. Prostě mě to
štve. Nebylo to totiž z něčeho, o čem by nevěděli, co bychom jim neřekli. Nevím, proč se to
stalo. Byla jsem spíš nasr…, fakt naštvaná.“

Nervozitu nepřinesl ani další negativní posun skóre na konci 11. minuty – 2:5 a ani na prohrané
poslední interligové utkání v Prešově. „Nervozita. To ne. Nebo o ní nevím. Po deseti minutách
jsme se herně zlepšili, výkonnostně jsme je dotáhli. Ale těch 0:3 mě fakt štve. Prešov? Ne,
vůbec, to holky v hlavách rozhodně neměly. Dostaneme hloupý gól a pak to chceme rychle
otočit, ale uděláme to zbrkle a pak se to veze. A prohráváme o pár gólů,“ poznamenala Vítková.

Magdalena Svobodová útočí na branku Zlína. | Foto: Ladislav Nussbauer
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Zápas se rozhodl mezi 16. a 28. minutou. „Holky konečně přišly na to, jak Zlín bránit. Takzvaně
si zápas osahaly, zjistily, kdo a jak do toho může jít. Pomohla brankářka Petra Kudláčková,
která předvedla pár skvělých zákroků a pochytala jejich šance. No a když jsme přidali dobrý tah
na branku, tak jsme utkání zlomili. Navíc se mi zdálo, že hráčky Zlína na konci prvního poločasu
fyzicky odpadaly, byly unavené. Nás ten průběh prvního poločasu nakopl. Po těch jedenácti
minutách jsem řekla: A dost. Musíme začít pořádně hrát. Byla by škoda přijít o další dva body
doma se Zlínem, když jsme tady dokázali porazit silnějšího soupeře,“ popsala rozpoložení a
klíčové okamžiky zápasu Vítková, která se o výsledek nestrachovala: „O poločase jsem si byla
jistá. No, já jsem si vlastně byla jistá i v té třetí minutě, že Zlín přehrajeme, protože jim chyběla
Drotárová a další hráčky. My si musíme věřit na takové soupeře, když chceme hrát o zlatou
medaili.“

Závěr duelu proměnily slávistky v svůj střelecký koncert. „Taková exhibice na konci znamená
pro holky hodně moc, pro sebevědomí je skvělé, že dokážou dát 33 gólů za zápas. Moc jim to
pomáhá v sebedůvěře, proto jsme to také pořád hnali dopředu. Protože čím víc, tím líp. Ale
mrzí mě ty obdržené branky,“ doplnila Vítková.

Ocenila výkon a střelecké probuzení Kamily Kordovské: „Kamile tento soupeř vyhovuje. Celý
týden kvalitně trénovala, dobře se jí střílelo, byla v pohodičce. Že se jí v předchozích zápasech
tak gólově nedařilo bylo tím, že jsem ji používala na střední spojku. Tedy na pozici, kde se to
učila. Hrála pro tým a nebyla tou střelkyní jako na její levé spojce.“

A známkování trenérky Vítkové vystoupení proti Zlínu? „První pololetí, tedy první poločas za tři,
protože prvních deset minut bylo za pět, zbytek za jedna. A druhý poločas byl lepší, takže
celkově za dvě.“
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Slávistky hrají v příštím kole v Bratislavě 12. listopadu od 18.00 hodin proti domácímu ŠKP,
nejbližší domácí zápas absolvují v neděli 20. listopadu od 17.00 hodin proti Duslu Šala.

Slavia Praha – HC Zlín 33:21 (14:7)

Sestava a branky Slavie Praha: Kudláčková, Hillebrandová – Ritzová, Líbalová 4, Moteljová 2,
Rezlerová, M. Pešková, A. Novotná 2, Kordovská 7, Kutlvašrová 5, P. Novotná 1, Pokorná 4/3,
E. Svobodová 2, M. Svobodová 1, Šetelíková 5, Chlupová. Trenéři: Vítková, Václavek.

Nejvíce branek HC Zlín: Sobieská 5, Andrýsková 4, Nygrýnová 3, Hradilová 3/3.

Rozhodčí: Kozler, Zych. Sedmimetrové hody: 3/3 – 3/3. Vyloučení: 3:3. Diváci: 83.
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