O případu „Prešov“ jsme mluvili, druhé klopýtnutí nedovolíme, říká před Bratislavou trenérka Vítková
Napsal uživatel kzr
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V předposledním letošním interligovém kole zamíří házenkářky Slavie na palubovku posledního
celku soutěže ŠKP Bratislava, který v probíhající sezoně nezískal ani bod, naposledy prohrál v
Prešově 23:34. Utkání desátého kola se hraje v sobotu od 18.00 hodin.

A právě Prešov hraje určitou roli i před vzájemným zápasem Slavie s ŠKP. „Nejtěžší bude
koncentrovat a připravit hlavičky na to, abychom dokázali celý zápas hrát naši hru. A aby se
neopakoval Prešov, kde jsme jako jasný favorit prohráli,“ poznamenala s jistou dávkou ironií v
hlase trenérka Slavie Petra Vítková. V sedmém kole vezla svůj celek až na samý východ
Slovenska k duelu s tehdy předposledním týmem tabulky. Favorizované slávistky však prohrály
23:27.

Nyní Vítková dumá, jak docílit toho, aby se něco takového neopakovalo. „To si musejí uvědomit
hlavně hráčky. Určitě jim zápas v Prešově a jejich nasazení v něm připomenu,“ řekla jasně
Vítková a naznačila, na čem musí s hráčkami pracovat: „Přestože nám opět úvod utkání,
tentokrát a naposledy v neděli doma se Zlínem, utekl, tak jsme se dokázali vrátit, což ukazuje
naši vnitřní sílu, že skutečně holky chtěly vyhrát. Je to o hlavách. O jejich přístupu, o jejich
motivaci k určitým zápasům a soupeřům.“ Na otázku, zda se nebojí od svých svěřenkyň
podcenění posledního celku tabulky, s klidem odpověděla: „Může se stát, ale mnohokrát jsme o
tom s holkami mluvili, proto věřím, že si ten zápas v Prešově uvědomily a že je to samotné
mrzí, jak to tehdy dopadlo. A věřím, že druhé takové klopýtnutí nedovolíme, že už jsme tak
zkušený tým. Pro nás je to v Bratislavě důležité utkání, bez ohledu o jakého jde soupeře. Z
venku, zvlášť s takovým soupeřem, musíme vozit body, protože se každý bod počítá a my je
potřebujeme do tabulky, pokud chceme myslet na medailová umístění v interlize, i v české
mistrovské části.“
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Přípravu zaměřila Vítková podle toho, co odhalila při sledování videozáznamů ze zápasů
sobotních soupeřek: „Bratislavanky hrají vysunutou obranu, spíš jedna na jednu. Takže jsme se
na to v tréninku zaměřili a zkoušeli jsme na to různé kombinace.“

Do Bratislavy vyrazí tradiční sestava pro venkovní zápasy.
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