Slávistky se v prvním kole kvalifikace Poháru EHF utkají s klubem ŽRK Kumanovo z Makedonie
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Házenkářky Slavie Praha narazí v prvním kole kvalifikace Poháru EHF na soupeře ze Severní
Makedonie – ŽRK Kumanovo. Rozhodl o tom los v centrále Evropské házenkářské federace ve
Vídni. První duel by měl čekat tým trenérů Františka Urbana a Jana Salače sedmého nebo
osmého září na půdě soupeřek. Odveta by měla být na programu o týden později v Praze.
Záležet však bude na tom, jestli se vedení obou klubů nedomluví na změně pořadatelství a
nehrály by se oba zápasy v jednom místě.

Ve Vídni se také losovaly dvojice pro druhé kolo kvalifikace Poháru EHF. Pokud by slávistky
postoupily přes severomakedonský celek, utkaly by se s dánským klubem Odense Handball.

„Přiznám, že zatím nevíme o makedonských soupeřkách vůbec nic,“ říká krátce po losu nový
kouč Slavie František Urban a doplňuje: „Známe statistiky z předchozích účastí v evropských
pohárech. Ale věřím, že se k nějakým datům, informacím a hlavně videozáznamům dostaneme.
Určitě bude hrát Kumanovo nějaký přípravný turnaj, takže se budeme snažit sehnat nějaké
utkání ze záznamů.“

Na otázku, jak obtížné je získat informace o zcela neznámém klubu, Urban otevřeně odpovídá:
„Někdy se člověk dostane k videu úplně jednoduše, až nečekaně snadno, jindy zase má smůlu
a je to velmi obtížné. Budeme sledovat jejich oficiální stránky, kde budou hrát v přípravě a pak
se přes třetí stranu získat podklady.“
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Jenže… Poslední „novinka“ na oficiálním webu severomakedonského klubu je z října loňského
roku a tabulka ze stejného období po pěti odehraných kolech, ale již skončeného ročníku
2018-2019.

„Fíha, tak to jsou hodně ‚aktuální‘,“ uleví si Urban, ale plán má? „Budeme se ptát každého…
Pamatuji si ještě z Michalovců, že jsme jednou šli úplně naslepo, protože se nám nepodařilo
vůbec nic sehnat. Někdy je to opravdu velmi specifické, zvlášť pokud jde o méně známé a
dostupné destinace.“

Naopak „informační“ radost trenérovi udělal los případného protivníka pro druhé kolo. „Odense?
To už je soupeř z jiného soudku, dokonce bych řekl, že spíš na úrovni Ligy mistryň. Ale každý
rok se kádry mění, takže… Nyní jedeme do Skandinávie na přípravný turnaj a i tam se už určitě
budeme poptávat po Odense a shánět informace, případně videa,“ uzavírá kouč Slavie Praha
František Urban.

Kumanovo je třetí největší město Severní Makedonie po Skopje a Bitole, žije v něm 80 000 lidí.
Cesta tam měří 1285 kilometrů přes Slovensko, Maďarsko a Srbsko. Leží 40 kilometrů
severovýchodně od hlavního města Skopje.

Odense má 166 000 obyvatel, jde o třetí největší město Dánska po Kodani a Århusu, trasa
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dlouhá 951 kilometrů vede přes Německo na druhý největší ostrov Fyn.

Program 1. kola kvalifikace Poháru EHF:
7./8. září 2019 – 1. zápas: ŽRK Kumanovo (Severní Makedonie) – Slavia Praha.

14./15. září 2019 – 2. zápas: Slavia Praha – ŽRK Kumanovo.

Program 2. kola kvalifikace Poháru EHF:
12./13. října 2019 – 1. zápas: postupující Slavia/Kumanovo – Odense Handball (Dánsko).

19./20. října 2019 – 2. zápas: Odense Handball – postupující Slavia/Kumanovo.

Změny v kádru Slavie Praha:
Přišly: Petra Pusztaiová (Maďarsko), Alexandra Carasolová (Rumunsko), Lucie Líbalová
(návrat z hostování z Plzně), Karin Řezáčová, Josefína Issová, Kristýna Brožová a Barbora
Vítová (posun ze staršího dorostu), Natálie Svobodová (posun z mladšího dorostu), od 1. ledna
2020 Natálie Továrková (Hostivice).

Odešly: Michaela Hillebrantová (Německo), Tereza Chovancová (Rakousko), Mateja
Serafimová (Dánsko), Tereza Fryčáková (Olomouc), Martina Tulipánová (Slovensko).
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Realizační tým Slavie Praha pro sezonu 2019-2020:
František Urban; hlavní trenér, od září 2019 licence A.

Jan Salač; asistent trenéra, licence A, Master Coach.

Petra Freislerová; vedoucí družstva, licence A.

Lenka Ciznerová, Jiří Dejl, Dušan Kožehuba; fyzioterapeuti.
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