Richard Řezáč: Nehledíme na skóre, ale i pro náš pocit by bylo dobře, kdyby přišlo vítězství
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Skládání nového týmu a hledání ideální sestavy pro novou sezonu pokračuje. Trenér
házenkářek Slavie Praha Richard Řezáč nejásá nadšením z výsledků přípravných utkání, ale
rozmrzelost u něj nenajdete. Ví, proč jeho tým prohrál tři duely ve druhém zápasovém bloku v
Maďarsku. Narazil na jednoho prvoligového soupeře a dva ze druhé ligy. A ženské soutěže v
maďarsku patří k nejlepším na světě.

Výsledky Slavie Praha v Maďarsku:

Slavia Praha – Budaörs Handball 17:35 (0:18)

Slavia Praha – NKK Kispest 35:36 (17:17)

Slavia Praha – KC Mosonmagyaróvár 23:25 (8:13)

Sestava a góly Slavie Praha: Kudláčková – Misová, M. Svobodová 5, Chlupová 1, Večerová
1, Hudáková 5 (2), E. Svobodová 2, Továrkova 1, Motejlová 4 (1), Novotná 1, Tulipanová 3,
Horáková, Chovancová.
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„Týmy Budaörse, Kipesti i Mosonmagyaróváru byly na vyšší výkonnostní úrovni než my v
současné době. Především v individuálních činnostech jednotlivkyň. Jsou tedy silovější,
dynamičtější i techničtější. To je prostě fakt,“ vysvětluje Richard Řezáč tři porážky a ví, čím a
jak si je vysvětlit: „Selháváme v základních věcech, hráčkám se nedaří, v rozhodujících
momentech děláme chyby, po kterých přicházíme o lepší výsledky.“

Řezáč zachovává klid, do startu interligy zbývají skoro dva týdny, v neděli třetího září přivítají
slávistky ve své hale Zlín, po nich se v pohárovém duelu představí muži Dukly Praha v prvním
kole kvalifikace Poháru EHF proti islandskému celku FH Hafnarjardar. „Hledáme a zkoušíme
různé varianty, abychom našli ideální sestavu pro interligu. Detailně rozebíráme video, na něm
si ukazujeme si, co bylo dobře, co naopak špatně. V čem zaostáváme, kde musíme přidat.
Někdy je posun vidět, jindy se vrátíme o dva kroky zpět, ale je to dané tím, že sestavujeme
nový tým. Na hřišti se ‚potkávají‘ hráčky, které spolu v životě nehrály. Je potřeba, abychom
našly soudržnost, vyjasnili si, kdo s kým může kooperovat, kdo se do systému hodí a kdo ne.
Proto ty výsledky teď nejsou takové, jaké bychom si představovali,“ popisuje Řezáč.

Nadechne se a s klidem a vyrovnaně vykládá dál: „Ale… Máme takové okamžiky, že když si
určitá sestava sedne a holky se spolu najdou, tak jejich výkonnost jde nahoru a házená vypadá
dobře. Přiznám, že zatím moc nehledíme na výsledky. Ale je jasné, že i pro ten pocit by bylo
dobře, kdyby už nějaké vítězství přišlo.“

Tak třeba se dočká v úterý 22. srpna v Jelení Hoře proti tradičnímu soupeři z Polska.
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