Řezáč rozebral překvapivou domácí prohru, vidí zlepšení a chce body z Olomouce
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Odčinit překvapivou domácí prohru z minulého kola s ŠŠK Prešov vyrazí házenkářky Slavie
Praha v sobotu 11. listopadu do Olomouce. V desátém kole česko-slovenské MOL ligy se utkají
s tamní Zorou, která na Pražanky ztrácí dva body a je v tabulce o dvě příčky níž, na šestém
místě. Zora se blýskla vítězstvím nad obhájkyněmi titulu z Michalovců. Nejbližší domácí zápas
odehraje Slavia v pátek 17. listopadu proti Duslu Šala.

Krásný vstup do sezony, který slávistky vyšperkovaly šesti ligovými výhrami za sebou a
postupem do čtvrtfinále Českého poháru, mírně pokazily nečekanou porážkou s Prešovem.
Trenér Richard Řezáč se jí věnoval ještě na pondělním tréninku. Bylo proč. „Utkání jsme
rozebírali detailně, zaměřili jsme se i na úspěšnost naší střelby a útočného systému. Bavili jsme
se také o přístupu k utkání, o rozcvičení. Hráčky si plně uvědomují, kde byla příčina porážky. A
musím říct, že od pondělí začaly pracovat zase tak, jak by se mělo,“ popsal kouč a pochválil:
„Příprava na Olomouc je o sto procent lepší.“

Vrátil se ještě k důvodům kolapsu s Prešovem, který patří mezi méně oblíbené soupeře, totéž
„provedl“ Slavii také v minulé sezoně na domácích hřišti. „Těch aspektů porážky bylo víc. Za
posledních 14 dnů jsme toho absolvovali hodně. Navíc se k tomu přidalo i náročné a kvůli
vichru o sedm hodin delší cestování z Michalovců. V pondělí jsme absolvovali rekondiční
trénink, abychom se z té cesty dostali. V úterý a ve čtvrtek jsme měli standardní tréninky,
středeční nám kvůli basketbalu vypadl. Poznali jsme, že dva tréninky v týdnu před ligovým
zápasem jsou málo. Proto i koncentrace hráček nebyla taková, jaká by měla být. Myslely si, že
to bude jednodušší utkání, že Prešov s námi nebude stíhat. Jenže… Udělali jsme chyby, že
jsme jim dovolili rychlé protiútoky a oni z čistých šancí dokázali skórovat.“
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Tlustá čára. Za Prešovem a před Olomoucí.

„Na Olomouc se připravujeme na soupeře z té kategorie lepších, jakou jsou Michalovce nebo
Poruba. Vnímáme ho jako silnějšího protivníka, kde bychom chtěli odčinit ten nepovedený
zápas s Prešovem,“ poznamenal Řezáč, který viděl na videozáznamech tři duely Olomouc,
včetně vítězného nad Michalovcemi a o víkendu prohraného doma se Šalou. „Jejich hra je
založená na hře spojek, které mají vysokou produktivitu střelby, ať je to Kubáčková,
Gajdošíková nebo Růžičková či Hurychová. Mají také šikovná křídla, která běhají do rychlého
útoku. Přehled o Olomouci máme podrobný, takže bychom na ten zápas měli být dobře
připravení, v hlavách o sto procent lépe než na Prešov,“ popsal Řezáč. Na otázku, jaký očekává
dopad prohry se Šalou, odpověděl: „Může to mít dva dopady. Buď se z té poslední prohry
rychle oklepou a budou ještě silnější, a nebo to budou mít stále v hlavách a máme šanci na
dobrý výsledek.“

Podle Řezáče sobotní duel, který už má náboj bitvy o účast v českém play-off, rozhodnou
detaily. „Myslím, že kvalitativně bychom na tom měli být o chloupek lépe, důležité mohou být i
maličkosti a tuším, že rozhodnou brankářky. A tam bychom měli mít vyšší kvalitu,“ uzavřel kouč
Slavie Richard Řezáč.

V Olomouci nenastoupí Natálie Továrková, která se zranila na pondělním tréninku a bude se 14
dnů léčit. Ostatní jsou fit a za vítězstvím vyrazí v sobotu po poledni vlakem ČD.
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Program 10. kola MOL ligy – pátek 10. listopadu: Duslo Šala – HK Hodonín; sobota 11.
listopadu – 17.30 hodin:
Zora Olomouc – Slavia Praha, Sokol Písek – Sokol Poruba, AS Trenčín – ŠŠK Prešov, SHK
Veselí nad Moravou – HC Zlín. Předehrávka: Iuventa Michalovce – Baník Most 31:24.

Předběžný program házenkářek Slavie Praha v první části sezony
Sobota 11. listopadu – 17.30 hodin: Zora Olomouc (venku)

Pátek 17. listopadu – 17.00 hodin: Duslo Šala

Neděle 7. ledna 2018 – 17.00 hodin: Sokol RMK Bánovce nad Bebravou

Sobotu 13. ledna 2018 – 18.00 hodin: Baník Most (venku)

Play-off začíná 28. dubna 2018, mistr bude znám nejpozději 20. května 2018.
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