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Napsal uživatel kzr
Středa, 24 Říjen 2018 13:55 - Aktualizováno Středa, 24 Říjen 2018 14:00

Podle trenéra Slavie Prahy Jana Salače probíhající ročník MOL ligy „zamotaný“ již od začátku.
Každý může ztratit s každým, každý může každého porazit (až na Bánovce nad Bebravou, které
nemají ani bod). Slávistky dělí od nedělních soupeřek z Olomouc pět příček v tabulce. Zora je
třetí, Pražanky osmé, ale mezi nimi jsou pouhé tři body rozdílu. V tak vyrovnané soutěži může
být již teď, krátce po startu druhé čtvrtiny ligy, skoro rozhodující bod o postup mezi nejlepší
českou čtyřku pro play-off. Trenér Jan Salač mluví o síle Olomouce, i o vyrovnávání se s
porážkami.

Jak se vám podařilo vyhnat z hlav nevydařené utkání v Šale?

Já bych nemluvil o úplně nevydařeném utkání... Ano nepodařili se nám vstupy do obou
poločasů, což udalo ráz pro zbytek utkání, ale i toto se stává. Domácí Šala byla bezesporu
kvalitním soupeřem, my jsme se chtěli pokusit o příznivý výsledek, což se nám nepovedlo.
Utkání jsme si zanalyzovali, ukázali chyby a nedostatky, ze kterých je třeba se poučit a
soustředíme se na další důležité utkání v domácím prostředí proti Olomouci.

Otevřeně jste kritizoval některé hráčky. Jak to přijaly a jak se k tomu postavily pro příští
zápasy?

Konstatování, že některým hráčkám se utkání nepovedlo je holou pravdou. Myslím, že děvčata
jsou schopná unést i tato slova a že to přijala úplně normálně. Stále patří k oporám týmu a
budou v plné síle, možná i větší, připraveny na další zápas.
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Překvapuje vás, jak je Olomouc vysoko v MOL lize, že je se Zlínem nejlépe bodující
české družstvo?

Letošní ročník MOL ligy je hodně zamotaný už od začátku a velice vyrovnaný. Olomouc je po
odchodu Kubáčkové a naopak s příchodem Patrnčiákové velice dobře poskládaná a sehraná,
vydařila se jim především domácí utkání proti silným soupeřům z Michalovců a Veselí, k tomu
přidali vítězství z kategorie nutných a proto jsou tak vysoko. A s věkovým průměrem přes 24 let
se již dá mluvit v našich podmínkách i o týmu zkušeném.

Kolik zápasu Zory jste viděl a co jste z nich vypozoroval?

Viděl jsem všechny jejich zápasy. Dá se říci, že hráčky znám velice dobře. Většinu z nich jsem
měl možnost poznat na reprezentačních srazech a velice šikovnou Martinu Salčákovou znám
například ze svého působení ve Zlíně. A ano, něco jsem vypozoroval.

Na koho nebo na co budete své hráčky upozorňovat?

Nebudu a nechci upozorňovat na jednotlivkyně, ale spíše na celek jako takový. Navíc přece
nebudeme soupeři poodkrývat to, co víme a co připravujeme. (smích)
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Vyptával jste se dvojčat Fryčákových na Olomouc, protože ji detailně znají?

Samozřejmě je využijeme. Jejich znalosti Olomouce pro nás mohou být důležité. Hlavně při
rozboru hry soupeře u videa. Ale obráceně si také musíme dát pozor, že Oloumoučanky velmi
dobře znají je.

Co podle vás v neděli rozhodne?

Myslím, že to bude vyrovnané utkání, kde bude záležet na každém míči, na každé maličkosti a
samozřejmě na bojovnosti a nasazení. V neposlední řadě bude rozhodovat kvalita v herních
činnostech na každém postu.

Program 7. kola MOL ligy – pátek 26. října: SHK Veselí nad Moravou – Sokol Poruba; sobot
a 27. října
: Sokol Písek – ŠŠK Prešov, DHC Plzeň – Iuventa Michalovce, HC Zlín – Duslo Šala, Sokol
RMK Bánovce nad Bebravou – Baník Most;
neděle 28. října – 18.00 hodin:
Slavia Praha – Zora Olomouc.
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