Varovný prst je tady! Slávistky prohrály v prvním semifinále ve Veselí 26:28
Napsal uživatel kzr
Sobota, 28 Duben 2018 18:45 - Aktualizováno Sobota, 28 Duben 2018 18:49

Házenkářky Slavie Praha prohrály první semifinálový duel českého play-off ve Veselí nad
Moravou s tamním SHK 26:28, po poločase 11:13. Domácí o svém vítězství rozhodli v poslední
minutě, kdy vstřelili dvě branky. Druhý a případně i třetí zápas se hrají první květnový víkend v
hale Slavie v Praze-Vršovicích. Ve druhé semifinálové sérii zvítězil Baník Most na palubovce
Zory Olomouc 29:23.

První semifinále play-off
SHK Veselí nad Moravou – Slavia Praha 28:26 (13:11)
Houpačka. To nejvýstižněji charakterizuje souboj třetího a druhého českého celku v základní
části česko-slovenské MOL ligy. Slávistky se ujaly vedení a držely ho do osmé minuty. Poté o
něj přišly, ale zase si ho vzaly zpět a ještě ve 25. minutě se těšily ze skóre 11:10 v jejich
prospěch. Jenže ve zbývajících minutách prvního dějství už nevstřelily ani gól, domácí hráčky tři
a otočily poločasový výsledek ve svůj prospěch.

Ve druhé půli se více dařilo Veselským, které se opakovaně propracovaly až ke třígólovému
náskoku. Ale ani ten neudržely a čtyři minutě před koncem řádné hrací doby se slávistky za
trpělivost a bojovnost odměnily vedením 25:24. Až v před poslední minutě srovnala domácí
Lukšíková a drama vrcholilo. V čase 59:20 Soldánová prostřelila brankářku Slavie Petru
Kudláčkovou, na což trenér Richard Řezáč zareagoval oddychovým časem. Do konce zbývalo
38 sekund. A poté, co domácí sporně zablokovali nejlepší střelkyni Slavie Veroniku
Galuškovou, se výhoda přiklonila na jejich stranu. Těsně před koncem ještě Veselková upravila
na konečných 28:26.
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„Ne, nehuboval jsem. Vím, kde jsme udělali chyby. Byli jsme v obraně prostupnější než obvykle.
Je hezké dát venku 26 gólů, ale dostat 28 je prostě moc. V obraně jsme se holt trápili,“ vysvětlil
příčiny porážky Řezáč a doplnil: „Závěr byl z našeho pohledu smolný. Domácí dali gól na 27:26,
ale my jsme ještě doufali. Veronika Galušková se z protiútoku dostala ke střelbě, ale byla
atakovaná ve výskoku. Rozhodčí jim (domácím – pozn.) to nepískli, tím pádem bylo po utkání.
A domácí dohráli posledních patnáct sekund v klidu na naší polovině.“

Podle Řezáče první semifinálové utkání rozhodly obrany. „Zápas se lámal v okamžiku, kdy bylo
potřeba něco odbránit, tak jsme to nezvládli, k tomu jsme dostali gól, takže jsme velmi často
dotahovali. A když jsme se před koncem dostali do vedení, tak jsme zase nebyli schopní přidat
další gól a jít si pro celkové vítězství. Navíc jsme byli i v útoku bojácnější,“ objasnil dále Řezáč,
který také přiznal, že jeho hráčky bojovaly i nezvyklým prostředním. „Ano, tady ve Veselí dělá
hodně. Je to skutečně nepříjemná horká půda pro všechny. Když nejste dominantní od začátku,
tak se prostě trápíte celý zápas,“ pravil Řezáč a na otázku, zda věří, že ve vlastní hale sérii
slávistky otočí, odvětil: „Určitě. Holky jsou k tomu odhodlané a chtějí do finále. Samozřejmě si
toto utkání rozebereme a připravíme se na Veselí tak, abychom další dva zápasy zvládli.
Poplach ani nervozita nejsou, ale varovný prst ano. V sérii na dvě vítězná utkání prohrávat 0:1
není nic příjemného. Ale jsme psychicky odolný tým, takže věřím, že to dokážeme zvládnout.“

Nejvíce branek SHK Veselí nad Moravou: Šustková 9/2, Olšovská 6, Novotná 4.

Sestava a branky Slavie Praha: Kudláčková, Hillebrandová – Motejlová, Míšová, Novotná 1,
Večeřová, Jašková 3, Tulipánová 1, Pokorná 1, M. Svobodová, Galušková 8/1, Šetelíková 6,
Chlupová 1, Kvášová 6.
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Rozhodčí: Bubeníček, Petruška. Sedmimetrové hody: 4/3 – 1/1. Vyloučení: 0:3. Diváci: 402
.

Program série Slavia Praha – SHK Veselí nad Moravou:

Druhý zápas série se hraje v sobotu 5. května od 16.15 hodin v Praze. Případný třetí zápas
opět v Praze v neděli 6. května od 17.00 hodin.

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