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Druhé domácí představení ve třech dnech čeká házenkářky Slavie Praha zcela nezvykle už v
úterý 9. října od 17.30 hodin ve vlastní hale. V předehrávce 5. kola MOL ligy se utkají s ŠŠK
Prešov, který v dosud odehraných čtyřech kolech získal dva body a patří mu v tabulce
předposlední příčka.

Slávistky jsou zatím sedmé a mají o dva body víc než jejich úterní soupeř, avšak stejně jako
největší konkurenti v bojích o postup do českého play-off Most a Poruba.

Podle trenéra Jana Salače, který prožil v sobotu remízovou premiéru na lavičce Slavie (21:21 v
Písku), bude nejdůležitější „setřást“ z hráček tzv. deku, která na ně padla po prohře v Poruba a
dvou následujících remízách. „Jsme na dně, ale musíme se zvednout. A věřím, že to přijde
právě proti Prešovu, ač je to v posledních sezonách neoblíbený soupeř, který bral Slavii body,“
poznamenal Salač. V trénincích se zaměří především na útočnou fázi a na individuální zlepšení
v proměňování šancí. „Tam jsme v Písku vyhořeli, přestože jsme byli na brankářku dobře
připravení a věděli jsme kam máme střílet,“ vysvětlil Salač, který s hráčkami bude řešit i jejich
psychické rozpoložení. „Chci po nic, aby si věřili v zápasech stejně jako v trénincích, kdy jsou
jejich akce skvělé. Víme, že je to nyní jen v hlavách, takže na tom budeme pracovat,“ řekl
Salač.
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Ví, jaký přijede soupeř, viděl všechny jeho dosavadní zápasy v novém ročníku MOL ligy.
„Stejně jako všechny slovenské celky jsou i ony rychlé a dynamické. Nečeká nás nic snadného,
navíc protože Přešov má zkušený tým, který se opírá o hru Demajové, Klučkové a Šutranové.
Na ty sice bude nejvíce upozorňovat, ale nemůžeme vynechat ani ostatní a budu požadovat,
abychom hráli kolektivně a pořád tak dobře zodpovědně dozadu,“ uzavřel Jan Salač.

Slávistky zamíří ve druhé polovině týdne do Rumunska, kde ve v pátek a v neděli čeká
dvojutkání ve druhém kole kvalifikace Poháru EHF proti SC Magura.

Program 5. kola MOL ligy - úterý 9. října 2018 - 17.30 hodin: Slavia Praha - ŠŠK Prešov; s
tředa 10. října:
SHK Veselí nad Moravou - Iuventa Michalovce;
sobota 13. října:
DHC Plzeň - Duslo Šala, Baník Most - Sokol Poruba;
neděle 14. října:
Sokol RMK Bánovce nad Bebravou - Zora Olomouc, HC Zlín - Sokol Písek.

Výsledky 4. kola MOL ligy: Sokol Písek - Slavia Praha 21:21, Zora Olomouc - SHK Veselí
nad Moravou 31:25, Iuventa Michalovce - Baník Most
29:21,
Duslo Šala - Sokol RMK Bánovce nad Bebravou 30:21, Sokol Poruba - HC Zlín 30:14, DHC
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Plzeň - ŠŠK Prešov 21:19.
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