Věřím, že už ukážeme sílu, který tento tým, má říká kouč Urban
Napsal uživatel kzr
Čtvrtek, 05 Září 2019 10:12 - Aktualizováno Čtvrtek, 05 Září 2019 10:16

Házenkářky Slavie Praha se utkají ve druhém kole MOL ligy s nováčkem soutěže MŠK
Dunajská Streda, zápas začíná v sobotu 7. září v 18.45 hodin v hale ve Vršovicích. Pražanky se
s největší pravděpodobností budou ještě muset vyrovnat s absencí některých klíčových hráček.
Přesto trenéři František Urban a Jan Salač věří ve vítězství. V prvním duelu česko-slovenské
soutěže slávistky doma remizovaly se Sokolem Písek 22:22.

„Přestože jde o nováčka MOL ligy, je vidět, že vedení klubu má ambice a chce se stát časem
jedním ze slovenských top týmů. Mezi jejich nejzkušenější hráčky patří střední spojky –
slovenská reprezentantka Monika Rajnohová, který působila také ve Slavii, A Boglárka
Bíziková. Ta zase má zkušenosti z nejvyšší maďarské ligy,“ varuje před sobotními soupeřkami
Urban a dodává: „Viděl jsem záznam jejich zápasu proti Most (Dunajská doma prohrála 22:41),
takže víme, co nás čeká a budeme na soupeře dobře připravení.“

Asistent Jan Salač ví, že pod remízu s Pískem se podepsaly především zdravotní výpadky
hráček. „Ano remizovali jsme, ale s týmem, který má ve svém středu velice zkušené hráčky, a
pokud bude Písek jezdit ve stejném složení i k ostatním utkání, tak bude velice nepříjemným
soupeřem a bude sbírat body. Co se týče zranění, tak s tím pomůže jen čas,“ poznamenává
Salač.

Na otázku, jestli nemůže mít výsledek proti Písku dopad pod další průběh sezony, Urban
odpovídá: „Věřím, že ne a také věřím, že až budeme v kompletní složení, budeme podávat
minimálně tak dobré výkony jako na přípravném turnaji ve Švédsku a naplno ukážeme sílu,
který tento celek má. O to se pokusíme už teď v sobotu, přestože stále ještě nebudeme v
nejsilnější sestavě kvůli přetrvávajícím zdravotním komplikacím.“
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Program 2. kola MOL ligy – pátek 6. září: Sokol RMK Bánovce nad Bebravou – PSG Zlín; sob
ota 7. září – 18.45 hodin: Slavia Praha – MŠK Dunajská Streda
; Sokol Písek – HK Hodonín, ŠŠK Prešov – Zora Olomouc, Slovan Duslo Šala – Iuventa
Michalovce; neděle 8. září: Sokol Poruba – SHK Veselí nad Moravou; středa 11. září: Sporta
Hlohovec – Baník Most.

Program 3. kola MOL ligy – středa 11. září: Iuventa Michalovce – Sokol Poruba; pátek 13.
září: SHK Veselí nad Moravou – ŠŠK Prešov; sobota 14. září: HK Hodonín – Slovan Duslo
Šala, Zora Olomouc – Sokol RMK Bánovce nad Bebravou; neděle 15. září: MŠK Dunajská
Streda – Sokol Písek, PSG Zlín – Baník Most;
středa 18. září –
19.00 hodin: Sporta Hlohovec – Slavia Praha.

Zajímavé duely Slavie Praha (předběžné termíny)
7. kolo: Iuventa Michalovce – Slavia Praha, 19. října 2019, 17.30 hodin

10. kolo: Slavia Praha – Sokol Poruba, 10. listopadu, 17.00 hodin

13. kolo: Baník Most – Slavia Praha, 7. prosince, 18.00 hodin

20. kolo: Slavia Praha – Iuventa Michalovce, 9. února 2020, 17.00 hodin

23. kolo: Sokol Poruba – Slavia Praha, 29. února, 18.00 hodin
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26. kolo: Slavia Praha – Baník Most, 9. dubna, 17.00 hodin

Podzimní část MOL ligy skončí 14. prosince 14. kolem, tedy prvním odvetné části. Kvůli
neúčasti ženského národního týmu na mistrovství světa v Japonsku následuje nejkratší
(třítýdenní) přestávka za poslední roky, první duely po novém roce jsou na programu 4. ledna
2020. Poslední kolo základní část MOL ligy se hraje 9. dubna. Semifinále českého play-off,
stejně jako skupina o záchranu, začínají 18. dubna. Finále je na programu o víkendech 2.-3. a
případně 9.-10. května. Sestupující bude známý nejpozději 20. května.

Vítězný klub společné česko-slovenské MOL ligy získá prémii 63 tisíc korun, druhý bere 45 000
a třetí 27 000 korun. Účastnický poplatek za start v MOL lize činí 58 000 korun.

Příchody do Slavie Praha
Anna Gajuleteová (Rumunsko), spojka, z rumunského klubu Dinamo Bukurešť

Lucie Líbalová, pivotka, návrat z hostování v DHC Plzeň

Petra Pusztaiová, brankářka, 24 let, z maďarského klubu Hajdúnánás SK (2. liga)

Karin Řezáčová, brankářka, z dorostu
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Natálie Továrková, levé křídlo, návrat z hostování v Sokole Kobylisy

Barbora Vítová, pivotka, přestup ze Sokola Kobylisy

Odchody ze Slavie Praha
Julia Borgesová Limaová (Brazílie), spojka, do španělského klubu BM Femenino Malaga Costa
del Sol

Tereza Fryčáková, křídlo, návrat do mateřské Zory Olomouc

Michaela Hillebrandová, brankářka, Německo – 3. liga

Tereza Chovancová, spojka, do rakouského klubu ATV Trofaiach (1. liga)

Mateja Serafimová (Severní Makedonie), brankářka, do dánského klubu Ringkøbing Håndbold
(1. liga)

Martina Tulipánová (Slovensko), pivotka, do slovenského Sokol RMK Bánovce nad Bebravou
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