Český pohár: Slavia hraje v sobotu o čtvrtfinále v Jindřichově Hradci
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Přestože ženská MOL liga má kvůli startu národního týmu na mistrovství Evropy ve Francii
přestávku, Český pohár „jede“ dál. Začal třemi přehrávkami, o víkendu pokračuje zbývajícími
duelu třetího kola. Házenkářky Slavie Praha budou hrát o postup do čtvrtfinále v sobotu 17.
listopadu od 19.00 hodin v Jindřichově Hradci.

Svěřenkyně trenéra Jana Salače nastoupí proti momentálně devátému týmu první ligy, tedy
druhé nejvyšší soutěže v Česku. A samozřejmě jako favoritky. „Nic nepodceníme a na utkání se
zodpovědně připravíme,“ hlásí kouč Salač a doplňuje, že ví, s kým má jeho celek „tu čest“:
„Družstvo Hradce je poskládané ze zkušených, ale zároveň i mladých šikovných hráček, takže
musíme být obezřetní.“

Informace o soupeři z nižší soutěže se podle Salače neshánějí nijak složitě a myslí, že jich má
dostatek. Navíc ještě: „Budu v krátkosti mluvit i s trenéry, kteří působí u týmů první ligy,“
vysvětluje Salač.

V případě postupu by slávistky ještě do konce roku čekalo vyvrcholení Českého poháru.
Informací o dalších termínech se však nedostává, nové svazové vedení uvedlo, že zruší
dosavadní formát Final4, tedy turnaje pro čtyři nejlepší družstva. Salač bere Český pohár vedle
MOL ligy velmi vážně. „Pohár patří jednoznačně k důležitým součástem naší sezóny a my v
něm chceme dokráčet co nejdále,“ uzavřel Jan Salač před sobotní pohárovou bitvou v
Jindřichově Hradci.
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Utkání se hraje v sportovní hale místního klubu. Adresa: U Stadionu 1137, Jindřichův Hradec.

Program 3. kola Českého poháru – pátek 16. listopadu: Sokol V. Meziřící – Zora Olomouc;
sobota 17. listopadu – 19.00 hodin:
Jindřichův Hradec – Slavia Praha; Velká Bystřice – SHK Veselí nad Moravou, Hodonín – Zlín,
neděle 18. listopadu: UP Olomouc – Sokol Poruba. Předehráno: Kobylisy – Sokol Písek 32:33,
Slavoj Tachov – Baník Most 17:35, Sokol Vršovice DHC Plzeň 15:35.

Program 10. kola MOL ligy – sobota 5. ledna 2019 – 17.00 hodin: SHK Veselí nad
Moravou – Slavia Praha; Zora Olomouc – ŠŠK Prešov, Sokol Poruba – Duslo Šala, Baník Most
– HC Zlín, Sokol Bánovce nad Bebravou – DHC Plzeň. Předehráno: Sokol Písek – Iuventa
Michalovce 23:37.
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