Veronika Galušková je zraněná, ve finále už nenastoupí
Napsal uživatel kzr
Středa, 15 Květen 2019 14:30 - Aktualizováno Středa, 15 Květen 2019 14:40

Nepříjemnou ztrátu musí „přijmout“ nejen trenér Slavie Praha Jan Salač, ale celý tým, který se
připravuje na druhé utkání finálové série proti Baníku Most. Jedna z nejlepších střelkyň nejen
pražského klubu, ale i celé MOL ligy Veronika Galušková je natolik vážně zraněná, že o
víkendu nemůže hrát. Kouč Salač přesto věří, že se ji podaří nahradit a jeho družstvo dožene
ztrátu prvního prohraného zápasu. Utkání v Mostu se hraje v sobotu 18. května od 18.00 hodin
v hale na třídě Budovatelů. Případný třetí rozhodující duel série hrané na dvě vítězství by byl na
programu na stejném místě od den později, avšak od 19.00 hodin.

V jakém rozpoložení jste našel děvčata po finálové porážce v sobotním prvním duelu
série?

V pondělí jsme společně s Petrou Vítkovou naplánovali ještě klid a sešli se v úterý k prvními
tréninku před sobotním zápasem. Na hráčkách bylo znát zklamání, ale zároveň i odhodlání.
Zbraně jsme nesložili a budeme chtít se v sobotu poprat o ještě jeden zápas.

Jak se hráčky vypořádaly s prohrou? Už ji hodily za hlavy?

Lehké zklamání z prohry bylo znát. Ale především také z toho, že jsme nepředvedli, jak v
obraně, tak především v útoku nic z toho, co nás dostalo až do finále. Každá z nich to bere
trochu jinak. Některé se oklepou dříve, jiným to trvá déle. Myslím, tréninky je opět všechny
nabudí.
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Na co jste se nyní v trénincích zaměřujete? Spíš na útok? Abyste lépe proměňovali
šance?

V úterý to byl spíše útok. Respektive útok v početní převaze, který nám nevycházel. Ale dojde i
na obranu, která byla málo důrazná. Bez přistupování k střeleckým spojkám.

Dá se na poslední chvíli ještě něco vymyslet? Připravíte nějaké překvapení?

Vymýšlet se dá, ale už není prostor na nácvik. Takže se budeme soustředit na preciznost
provedení stávajících herních situací a zakončení.

Jak to vypadá s Veronikou Galuškovou, který už několik zápasů absolvovala se
sebezapřením a zraněním?

S Verčou Galuškovou to není v pořádku již delší dobu a momentálně je jasné, že k dalším
zápasům již nenastoupí. Poslední utkání hrála i přes potíže se sebezapřením. Potíže se
prohloubily natolik, že už není možné, aby hrála. Pomohla nám se do finále dostat a za to jí
patří velké díky.

Vypíšete s asistentkou Petrou Vítkovou nějakou speciální motivaci? Nějaký hec?
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Při úterním tréninku jsem na jednu motivaci přišel, tak možná něco přijde, ale jinak já na
takovéto věci moc nejsem.

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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