Slávistky prohrály v prvním finále s Baníkem Most 24:27. Věříme v obrat, říká kouč Salač
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Házenkářky Slavie Praha prohrály v prvním zápas finále play-off české části MOL ligy s
favorizovaným Baníkem Most 24:27, po poločase 14:15. Odveta se hraje v sobotu 18. května v
Mostu, případný třetí rozhodující duel série hrané na dvě vítězná utkání by byl na programu o
den později také na severu Čech.

MOL liga – finále – 1. zápas
Slavia Praha – Baník Most 24:27 (14:15)
Boj a každý míč, o každý kousek palubovky nabídlo úvodní finálové klání. Domácí se
favorizovanému Mostu drželi v první půli na dostřel, nedovolili mu vyšší než trojbrankové
vedení, před přestávkou se opět vrátili tzv. do zápasu, když snížili na rozdíl jediného gólu.

Adriana Míšová střílí gól do branky Baníku Most. | Foto: Ladislav Nussbauer

Vstup do druhého dějství vyšel lépe Mosteckým, když se během pár minut vrátili do
trojgólového „trháku“, ale Pražanky opět zabraly a nadále dramatizovaly první finále. Z jejich

1/5

Slávistky prohrály v prvním finále s Baníkem Most 24:27. Věříme v obrat, říká kouč Salač
Napsal uživatel kzr
Sobota, 11 Květen 2019 16:54 - Aktualizováno Sobota, 11 Květen 2019 18:10

pohledu by bylo ještě lépe, kdyby se jim lépe dařilo při vlastních přesilovkách, ve kterých
zbytečně často inkasovaly.

Slávistky však v závěru nestačily reagovat na další trhák mosteckých hráček, které se minutu
před koncem definitivně odpoutaly na rozdíl čtyř branek a dotáhly své finále do vítězného
konce.

Nejlepší střelkyní Slavie Praha byla Adriana Míšová s pěti brankami.

„Utkání se zlomilo až v úplném závěru, kdy nám soupeř odskočil poprvé o čtyři góly, kdy jim tam
spadla taková ušmudlaná střela. A nám chvíli před tím bohužel ne,“ poznamenal krátce po
prohraném utkání Jan Salač, trenér Slavie Praha, a hodnotil dál: „Holky sice bojovaly enormně,
ale nešlo to. Most měl od začátku navrch, vedl o dva tři góly, my jsme však vždy dokázali i
vyrovnat, ale do vedení jsme se prostě nedostali. To by nás uklidnilo. Z toho jsem zklamaný.“

Téma přesilovky: „Ano, v přesilovkách nám to v první půli skutečně nešlo. Přestože jsme se
nedokázali prosadit a k nim přidali ještě nějaké technické chyby.“
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Jenže, i podle Salače utkání nerozhodly nevyužité přesilovky, ale… „U některých hráček nebyl
výkon optimální, ony to vědí. Pokud nám nezahrají všechny holky tak, jak jsme zvyklí a jak
potřebujeme, tak to prostě nejde. Bohužel dnes ani gólmanky nemají vysokou úspěšnost a
nezavřely to tak jako v minulých zápasech.“

V posledním vzájemném utkání však slávistky Most přehrály a … „Jenže to nám vycházelo
úplně všechno. Vyhnali jsme z branky obě brankářky a když ty naše mají zákroky, tak se prostě
hraje lépe a ten rozdíl je znát. Kdyby jim dnes vyšly ve druhé půli dva tři zákroky, bylo by to
něčem jiném. Ani v útoku jsme nebyli schopni se prosadit, z dálky jsme vstřelili jeden dva góly a
to je na finále málo,“ objasnil Salač a na otázku, zda u některých svých hráček neviděl
uspokojení, že jim stačí, že jsou ve finále MOL ligy, odpověděl: „Ne, to vůbec, to si nemyslím,
spíš to mohlo být o tzv. přemotivovanosti. Soupeři se znají do detailů. Bylo to chybičkách a my
jsme jich dnes udělali víc.“

Baník Most získal posledních šest českých mistrovských titulů. Může jim Slavia zabránit uzmout
i sedmý? „Nemyslím si, že by byl Most zcela výkonnostně výrazně výš. Svou roli může sehrát i
domácí prostředí, protože v Mostu to bude ještě těžší. Ale rozhodně neházíme flintu do žita a
rozhodně budeme o titulu ještě bojovat, rvát se. Ta šance tady pořád je. Byla by obrovská
hloupost si říct: To nejde. Pokusíme se co nejlépe připravit a sérii otočit.“

Druhý finálový duel se hraje v sobotu 18. května od 18.00 hodin v hale Baníku Most (tř.
Budovatelů 112/7). Případný třetí rozhodující utkání by se konal opět v Mostu, v neděli 19.
května od 19.00 hodin.
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Sestava a branky Slavie Praha: Serafimová, Hillebrandová, Šlejtrová – Franková 5, Míšová,
Novotná, Večeřová, Jačková 4, Tulipánová, Pokorná 4/3, T. Fryčáková 1, V. Fryčáková 4,
Svobodová 1, Chovancová, Galušková 3/2, Chlupová 2. Trenéři: Salač, Vítková.

Nejvíce branek Baníku Most: Šustková 8/4, Mikulčíková, Kovářová po 4, Zachová 4/1.

Rozhodčí: Frieser, Kavulič. Sedmimetrové hody: 5/4 – 5/4. Vyloučení: 5:5. Diváci: 400. Sta
v série:
0:1.

Druhý finálový duel se hraje v sobotu 18. května od 18.00 hodin v hale Baníku Most (tř.
Budovatelů 112/7). Případný třetí rozhodující utkání by se konal opět v Mostu, v neděli 19.
května od 19.00 hodin.
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Tereza Pokorná proniká obranou Baníku Most. | Foto: Ladislav Nussbauer

Termíny českého finále play-off

2. utkání – sobota 18. května – 18.00 hodin: Baník Most – Slavia Praha.

Případné 3. utkání – neděle 19. května – 19.00 hodin: Baník Most – Slavia Praha.

Konečné pořadí MOL ligy 2018-2019:

1. Iuventa Michalovce 41 bodů, 2. Baník Most 36, 3. Duslo Šala 29, 4. Sokol Poruba 28, 5.
Slavia Praha 27, 6. SHK Veselí nad Moravou 25, 7. Zora Olomouc 21, 8. HC Zlín 17, 9. DHC
Plzeň 16, 10. Sokol Písek 13, 11. ŠŠK Bemaco Prešov 10, 12. Sokol RMK Bánovce nad
Bebravou 1.
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