Náskok ze základní části nehraje roli. Začíná nová soutěž, říká před play-off kouč Řezáč
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Nejzábavnější a nejdramatičtější část sezony je tady. V sobotu startuje play-off české části MOL
ligy o titul. Házenkářky Slavie Praha, druhé po základní části, se v semifinálové sérii hrané na
dva vítězné zápasy utkají s SHK Veselí nad Moravou. První duel je na programu v sobotu 28.
dubna od 17.00 hodin ve Veselí.

Pražanky vyrazí na Moravu v kompletní možné zbroji, tedy i se spojkou Hanou Kvášovou, která
v předposledním utkání základní části v Bánovcích nad Bebravou „inkasovala“ koňara. „Hanka
stehno vykurýrovala a bude stoprocentně fit, což nás těší. Zmizela i ostatní drobná zranění
nebo nachlazení. Budeme v maximální možné síle,“ popsal zdravotní rozpoložení a
připravenost týmu trenér Slavie Praha Richard Řezáč.

Nechává si ujít i špičkové a atraktivní zápasy semifinále fotbalové Ligy mistrů. „Není čas
sledovat fotbal. Musím sledovat Veselí,“ pravil kouč s mírnou ironií v hlase a objasnil: „Viděl
jsem dva zápasy Veselí na videu. Ten náš poslední vzájemný ze začátku března, kdy jsme u
nic remizovali až po gólu z dodatečného hodu, a jejich nedávné utkání s Hodonínem na konci
MOL ligy. Na další se už nechystám, protože jejich obraz hry zůstává stejný, opakují se stejné
věci. My se musíme připravit především na ty jejich dvě nejúdernější hráčky, což jsou Šustková
a s Olšovskou, kterým sekunduje Veselková.“

Podle Řezáče vzájemný duel druhého s pátým celkem základní části rozhodnou psychika a
zkušenost. „A tady bychom měli mít výhodu. Psychicky máme vyrovnaný tým, ale máme také
individuality, které dokáží prapor zvednout. Družstvo je dobře poskládané a měli bychom toho

1/3

Náskok ze základní části nehraje roli. Začíná nová soutěž, říká před play-off kouč Řezáč
Napsal uživatel kzr
Středa, 25 Duben 2018 11:52 - Aktualizováno Středa, 25 Duben 2018 11:54

využít. Nemůžeme však podcenit jediný míč a jediný souboj,“ pravil Řezáč, který tuší, o co
půjde u jeho svěřenkyň: „Musíme se vypořádat hlavně sami se sebou co se týká útoku a
proměňování šancí.“

Na otázku, co říká deset bodů rozdílu po 24 utkáních základní část MOL ligy, Řezáč odpověděl:
„To neříká nic, to se maže. I co se týká kvality, je play-off specifická soutěž, kde se hraje na
počet vítězství. Víme, že nás čeká ve Veselí specifické prostředí, v jejich hale se nehraje
hostujícím týmům příliš dobře. Záleží jen na nás. Pokud do toho vletíme a od začátku budeme
dominovat, mělo by to dopadnout dobře. Pokud bychom se trápili, mohou nastat problémy.“

Program série Slavia Praha – SHK Veselí nad Moravou:

První zápas se hraje v sobotu 28. dubna od 17.00 hodin ve Veselí, druhý zápas je na programu
v sobotu 5. května od 16.15 hodin v Praze. Případný třetí zápas opět v Praze v neděli 6. května
od 17.00 hodin.

Ve druhém semifinále se utkají Baník Most a Zora Olomouc.

České finále play-off začíná 12. května 2018, mistr bude znám nejpozději 20. května 2018.
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