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Zdravotně rozložený tým Slavie Praha přivítá v neděli 10. března od 17.00 hodin ve vlastní hale
v posledním duelu 19. kola MOL ligy její vedoucí celek Iuventu Michalovce. Družstvu trenérů
Jana Salače a Petry Vítkové patří čtvrté místo ve společné česko-slovenské lize s 21 body.

Pražanky se musejí vypořádat s mnoha výpadky v sestavě. A podle trenéra Jana Salače se
situace do neděle nezlepší. Kromě dlouhodobě zraněné Adély Novotné, se marodka rozrostla o
Elišku Jačkovou, Magdalenu Svobodovou, Terezu Fryčákovou, v pořádku není ani nejlepší
střelkyně týmu Veronika Galušková. „V týdnu jsem si uvědomil, jak jsme na tom špatně, když na
tréninky chodilo jen deset hráček,“ poznamenává se smutkem v hlase Jan Salač a vysvětluje:
„Sval Elišky Jačkové jí start neumožní. Věřím, že po reprezentační přestávce už bude k
dispozici. Podobný stav je u Veroniky Galuškové, se kterou jsme se domluvili, že nám pomůže,
něco odehraje, ale určitě nebude k dispozici pro celý zápas. Ve středu ‚ulehla‘ Magdalena
Svobodová, takže nám vypadly tři klíčové spojky. Navíc nám nemohou vypomoci děvčata z
Kobylis, která u nás hostují a nastoupila v Olomouci.“

Přesto všechno nepůjdou slávistky do důležitého souboje tzv. odevzdané. „Do každého zápasu
jdeme s tím, že chceme vyhrát. To bychom to jinak nemuseli hrát. Ale musíme být soudní a
realisté. Při našem složení kádru budou favority zápasu Michalovce, ale ony by byly, i
kdybychom hráli v plné sestavě. Každopádně budeme chtít Michalovce potrápit a poprat se se o
ztracené body z Olomouce,“ poznamenává Salač. Přání je jasné, bodovat. „Pokud by se nám
podařil nějaký dobrý výsledek, rádi bychom za bodový, tak budeme nesmírně šťastní, protože
nám každý bod pomůže a můžeme ho označit za zlatý. Zvlášť, když se podíváme na rozpis
zápasů našich a soupeřů. Vždyť po Michalovcích přijedou ještě Most a Veselí nad Moravou,
tedy dva nejlepší české týmy. Navíc soupeři, se kterými bojujeme o účast v české play-off,
nemají tak těžké rozlosování jako my,“ vypočítává trenér
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Herní systém má Salač v hlavě, bude chtít soupeřky překvapit. „Viděl jsem hodně zápasů
Michalovců, a nejen z poslední doby. Koukal jsem na zápas z minulého týdne, kdy tam hrála
Plzeň, viděl jsem tam Most a pustil jsem si i náš podzimní zápas u nich. Víme, co nás čeká,
protože podle videí se jejich hra od toho vzájemného zápasu v listopadu loňského roku
diametrálně nezměnila,“ míní Salač. Na podzim Iuventa doma vyhrála 32:26, po osmnácti
odehraných zápasech měla na kontě o dvanáct bodů více než Pražanky. „Je to velký rozdíl, ale
s tím už nyní nic neuděláme. Všichni víme, že podzimní část MOL ligy se nám nepovedla. O to
víc nás těší, jak jsme vstoupili do jarní části soutěže. Odehráli jsme sedm kvalitních zápasů, ve
kterých jsme bodovali a posunuli se tabulkou nahoru. Bohužel při posledním utkání minulý
víkend v Olomouci na nás padla tzv. deka, zmar, tam se nám to nevydařilo. Tím jsme se
postavili do situace, která je pro nás složitá. Důvody, proč se tak stalo, jsou jasné. Plná
marodka, která se rozrostla a je až hrozivá,“ uzavírá trenér Slavie Praha Jan Salač.

Program 19. kola MOL ligy – sobota 9. března 2019: ŠŠK Prešov – Sokol Poruba, Sokol
RMK Bánovce nad Bebravou – SHK Veselí nad Moravou, DHC Plzeň – Baník Most;
neděle 10. března – 17.00 hodin: Slavia Praha – Iuventa Michalovce
, HC Zlín – Zora Olomouc.

Program 20. kola MOL ligy – pátek 29. března 2019: SHK Veselí nad Moravou – DHC Plzeň;
sobota 30. března - 17.30 hodin: Slavia Praha – Baník Most
; Zora Olomouc – Sokol Písek, Iuventa Michalovce – HC Zlín, Duslo Šala – ŠŠK Prešov; neděle
31. března: Sokol Poruba – Sokol RMK Bánovce nad Bebravou.

Program 21. kola MOL ligy – sobota 6. dubna 2019: DHC Plzeň – Sokol RMK Bánovce nad
Bebravou, Iuventa Michalovce – Sokol Písek, ŠŠK Prešov – Zora Olomouc, Duslo Šala – Sokol
Poruba;
neděle 7. dubna – 17.00 hodin: Slavia Praha – SHK

2/3

Každý bod v naší situaci je zlatý, zvlášť proti Michalovcům, říká kouč Salač
Napsal uživatel kzr
Pátek, 08 Březen 2019 08:28 - Aktualizováno Pátek, 08 Březen 2019 08:31

Veselí nad Moravou

, Baník Most – HC Zlín.

Program 22. kola MOL ligy – sobota 13. dubna 2019 – 18.00 hodin: Sokol RMK Bánovce
nad Bebravou – Slavia Praha; Sokol Poruba – DHC Plzeň, SHK Veselí nad Moravou – HC
Zlín, Zora Olomouc – Duslo Šala, Iuventa Michalovce – ŠŠK Prešov, Baník Most – Sokol Písek.
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