Slávistky vyhrály a vynutily si rozhodující třetí zápas
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Házenkářky Slavie Praha porazily ve druhém utkání semifinále play-off české části MOL ligy
SHK Veselí nad Moravou 23:18, po poločase 10:10 a vynutily si rozhodující třetí duel. Ten se
hraje zítra v neděli 6. května od 17.00 hodin opět v Praze.

Hana Kvášová střílí jeden ze svých tří gólů do sítě SHK Veselí nad Moravou. | Foto: Ladislav
Nussbauer

MOL liga – semifinále play-off české části
2. zápas
Slavia Praha – SHK Veselí nad Moravou 23:18 (10:10)
Vítězky prvního semifinálového klání z Veselí vstoupily lépe i do druhého utkání a rychle si
vytvořily náskok. V 15. minutě vedly o dvě branky, ve 20. dokonce o tři. Závěr prvního dějství
však vyšel Pražankám, které do přestávky vyrovnaly hru i skóre.

Čtyři minuty po návratu na hřiště se Veselské ještě naposledy ujaly vedení, ale pak už zápas
zcela ovládly svěřenkyně trenérů Richarda Řezáče a Františka Štiky. K celkovému vítězství a
vyrovnání série jim pomohly dvě gólové série. První tříbranková a po 50. minutě dokonce
čtyřgólová.
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Přes výhry však kouč Řezáč nebyl úplně spokojený, přestože… „Ještě nemohu být spokojený.
Zatím jsme udělali jen první krok, v neděli nás čeká ten druhý. Ten bude ještě daleko těžší než
ten dnešní. A že už ten sobotní byl těžký,“ poznamenal krátce po utkání Řezáč a přiznal: „Ale
že bude takto až takto těžký jsme si nemysleli. Přestože byly holky připravené, tak jsme celý
první poločas hráli se zataženou ruční brzdou, nedostávali jsme se do koncovky. A když už
jsme se do ní dostali, tak jsme nastřelili tyč nebo brankařku. Celý poločas jsme doháněli Veselí.
Naštěstí jsme si to v šatně vyříkali, holky ze sebe setřásly tu počáteční nervozitu, která trvala
nebývala dlouho, druhý poločas jsme zvládli a v poslední desetiminutovce jsme zápas přelomili
na svou stranu.“

Brankářka Petra Kudláčková zasahuje v utkání semifinále proti Veselí. | Ladislav Nussbauer

Na otázku, jak mu bylo ve 20. minutě první půle, když slávistky prohrávaly o tři branky, Řezáč
odpověděl: „Přemýšlel jsem, jak holky vzbudit, nabudit je, odbourat z nich tu nervozitu. Bylo to
zadržené, nikdo nechtěl jít do kontaktu. Nepředváděli jsme to, co jsme týden trénovali. Na co
jsme se připravovali, tak to mávnutím proutku zmizelo. Obávala jsem se, aby to z holek spadlo.
To se naštěstí stalo a ve druhé půli už hrály už uvolněněji.“
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Rozhodující třetí souboj série hrané na dvě vítězná utkání se hraje v neděli. Co na něj Řezáč
vymyslí? „Nedělní zápas bude zase jiný. Svou roli může sehrát únava. A tady by mohla být
výhoda na naší straně, že spíme doma a absolvujeme plnou a rychlou kvalitní rehabilitaci,“
uvedl kouč a doplnil: „Věřím, že tu neděli zvládneme lépe než dnes, že předvedeme hru, na
kterou jsme se připravovali celý týden. A tedy bude náš výkon diametrálně odlišný, lepší. Půjde
také o nastavení v hlavách a na tom už jsme popracovali hned po sobotním zápase. Před
nedělním duelem ještě bude čas na nějakou motivaci, aby holky nebyly nervózní.“

Eliška Jačková bojuje s obranou SHK Veselí v semifinále play-off. | Foto: Ladislav Nussbauer

Sestava a branky Slavie Praha: Kudláčková, Hillebrandová – Motejlová, Míšová 2, Novotná,
Večeřová, Jačková 2, Tulipánová 1, Pokorná 1, E. Svobodová, M. Svobodová, Galušková 7/2,
Šetelíková 6, Chlupová 1, Kvášová 3. Trenéři: Řezáč a Štika.
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Nejvíce branek SHK Veselí nad Moravou: Olšovská, Novotná po 6, Šustková 4.

Rozhodčí: Frieser, Kavulič. Sedmimetrové hody: 2/2 – 1/0. Vyloučení: 1:3. Diváci: 150.

Zbývající program série Slavia Praha – SHK Veselí nad Moravou:

Třetí zápas se hraje v Praze v neděli 6. května od 17.00 hodin.

Ve druhém semifinále vede Baník Most nad Zorou Olomouc 1:0 za zápasy.

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