ČP: Galušková na všechno nestačila, jejích 14 gólů k postupu do semifinále nepomohlo
Napsal uživatel kzr
Neděle, 29 Prosinec 2019 18:18 - Aktualizováno Neděle, 29 Prosinec 2019 18:21

Házenkářky Slavie Praha končí po letech úspěchů svou pouť Českým pohárem tentokrát již ve
čtvrtfinále. V nedělním duelu hraném v Polance podlehly Sokolu Poruba 25:30, přestože v
poločase vedly 16:14. Na postup nestačilo ani čtrnáct gólů Veroniky Galuškové, která předvedla
svůj rekordní střelecký koncert v soutěžním utkání za Slavii.

Český pohár - čtvrtfinále
Sokol Poruba - Slavia Praha 30:25 (14:16)

Pražanky do čtvrtfinále dobře vstoupily, vedly, dokonce opakovaně. A přestože domácí hráčky
v prvním dějství skóre otočily, předvedly svěřenkyně trenérů Františka Urbana a Jana Salače
skvělý závěr před přestávkou, když dvěma sériemi tří resp. čtyř vstřelených branek v řadě, aniž
by inkasovaly, si zajistily poločasové vítězství 16:14. „S prvním poločasem jsem byl velmi
spokojený, dařilo se nám, ocenil jsem především ten skvělý obrat, kdy děvčata hrála skutečně
koncentrovaně,“ ocenil kouč Slavie Praha František Urban.
Do 47. minuty se oba tradiční rivalové střídali ve vedení, bojovalo se o každý míč. Jenže… Pak
podle trenéra Urbana přišla tzv. hluchá desetiminutovka, která zhatila sen i plány na postup do
semifinále. Domácí odskočili na rozdíl čtyř branek, na což už slávistky nedokázaly zareagovat.
„V poslední desetiminutovce se nám všechno sečetlo, a proto jsme vypadli. Děvčata
neproměňovala šance, nebyla potřebně aktivní, v konci zápasu zbytečně nervózní. Bohužel se
proti nám otočila situace z domácího ligového duelu s Porubou, kdy jsme dokázali vstřelit osm
gólů za sebou, otočit skóre a vyhrát. Bohužel jsme doplatili i na to, že se zranila naše první
brankářka Petra Pusztaiová a dvě naše mladé gólmanky Karin Řezáčová a Markéta Šlejtrová
neměly takovou úspěšnost zákroků, aby více pomohly,“ doplnil Urban.
Také on měl jen slova chvály na výkon Veroniky Galuškové, která o dvě trefy překovala svůj
rekordní střelecký počin. „Nic na tom nemění ani to, že polovinu gólů vstřelila ze
sedmimetrových hodů. I ty se musejí umět proměnit. Bohužel se k její střelecké parádě nikdo
další nepřidal. Kromě ní podala tradičně bojovný výkon Eliška Jačková, ale ani to však
nestačilo,“ uzavřel trenér Slavie Praha František Urban.
Po vyřazení z Českého poháru se tak Pražanky mohou zcela soustředit už jen na MOL ligu. Do
té se po třítýdenní přestávce vrátí v sobotu 4. ledna 2020 od 16.00 hodin v Dunajské Stredě
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utkání 15. kola. Nejbližší domácí zápase odehrají slávistky v sobotu 11. ledna od 19.45 hodin
proti Sportě Hlohovec.
Nejvíce branek Sokola Poruba: Polášková 9/7, Konečná, Smetková po 6, Šmidáková 3.
Sestava a branky Slavie Praha: Řezáčová, Šlejtrová - Franková, Míšová 2, Novotná, Jačková
3, Pokorná 4, Líbalová, Fryčáková 1, Vítová, Svobodová 1, Galušková 14/7, Chlupová. Trenéři:
Urban, Salač.
Výsledky čtvrtfinále Českého poháru: Sokol Písek - SHK Veselí nad Moravou, PSG Zlín Baník Most 23:39, Zora Olomouc - HK Hodonín 34:21.
Příchody do Slavie Praha
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
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 slovenské Sporty Hlohovec
Realizační tým Slavie Praha pro sezonu 2019-2020
František Urban; hlavní trenér, 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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