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Házenkářky Slavie Praha vyrazí ve čtvrtek do Ruska, kde se od pátku sedmého prosince
zúčastní zajímavě obsazeného turnaje ve městě Zvenigorod. Tým trenéra Jana Salače
postupně narazí na černohorskou Budučnost Podgorica, letitého účastníka Ligy mistryň, domácí
Zvezdu a na juniorský výběr Ruska do 18 let. Nejen o soupeřkách, ale také probíhající přípravě
mluvil kouč Jan Salač v rozhovoru před odletem do Ruska.

Co následovalo po pohárovém utkání v Jindřichově Hradci? Volno? Nebo tréninky, když
máte k dispozici všechny hráčky?

Po Jindřichově Hradci jsme volno neordinovali. Vrhli jsme se spíše na přípravu. S tvrzením, že
máme všechny hráčky, je to trochu jinak. Ano, žádná česká hráčka neodjela na mistrovství
Evropy do Francie, ale přesto nás potkaly komplikace. Nemoci, lehká zranění a v neposlední
řadě i reprezentační povinnosti Martiny Tulipánové, Mateji Serafimové a juniorky Frankové naše
řady značně ochudily.

Na co jste se během posledních 14 dní zaměřili? Na kondici nebo na herní prvky?

Bylo to tak půl na půl. Chtěli jsme, aby děvčata nabila baterky, ale nebylo to nic extrémního.
Současně si uvědomujeme, že je nutné se neustále sehrávat a zdokonalovat se v herních
činnostech. Takže součástí tréninkového procesu byla i tato náplň. I s výhledem na následující
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program družstva.

Vy asi musíte být spokojený, že žádná slávistka nehraje na probíhajícím mistrovství
Evropy ve Francii, že?

Jak se to vezme. Z pohledu přípravy na pohárová utkání a jarní část MOL ligy ano, ale
zkušenosti jednotlivých hráček v takto těžkých zápasech jsou k nezaplacení. My se zmíněné
zkušenosti budeme snažit, jako družstvo, sbírat právě v Rusku, kde nás čekají také velmi
kvalitní utkání.

Cítíte, že to prospívá i týmu, když jsou hráčky spolu a mají čas a klid na souhru, na
pilování herních činností?

Myslím, že je to ku prospěchu. Právě i v tomto směru by se měl odehrát turnaj v Rusku.
Doufám, že vše dopadne tak, jak bychom si přáli.

Letíte na turnaj do Ruska. V této fázi sezony poměrně neobvyklá záležitost. Co od
turnaje očekáváte? V čem by měl být přínosný?

Neobvyklé? Možná, ale po několikadenním rozhodování jsme nakonec usoudili, že to bude pro
družstvo v mnoha směrech přínosné. Přece jen můžeme dále pracovat na zdokonalování
součinnosti družstva, na kolektivním duchu a v neposlední řadě bude tento turnaj obrovskou
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studnicí zkušeností.

Kolik tohoto víte o soupeřkách? Nebo pojedete úplně „do neznámá“?

Úplně do neznáma určitě ne, ale chceme se především soustředit a zdokonalovat naši hru.

Pomůže vám turnaj ke čtvrtfinále Českého poháru, v němž 15. prosince hostíte Sokol
Písek?

S tím počítáme. Turnaj je velice dobře obsazen a nám by měl pomoci k získání jistoty v
některých herních situacích, respektive k jejich zautomatizování. Následně bychom měli tuto
jistotu a získané zkušenosti uplatnit právě v pohárovém zápase.

Co bude následovat po Písku? Vánoční večírek a po něm volno? Nebo další příprava v
případě postupu?

Bude následovat příprava. Ne jen kvůli postupu, ale i kvůli tomu, že nás bude čekat hned z
kraje nového roku pokračování MOL ligy v podobě venkovního zápasu ve Veselí nad Moravou.

3/4

Slavia míří na turnaj do Ruska, utká se i s Budučností Podgorica, účastníkem Ligy mistryň
Napsal uživatel kzr
Středa, 05 Prosinec 2018 11:38 - Aktualizováno Středa, 05 Prosinec 2018 11:41

Slavia se potýkala s velkou marodkou. Už se situace zlepšila a s kterými hráčkami
můžete počítat?

Situace se lepší opravdu pozvolna. Veronika Galušková i Barbora Večeřová se již zapojují do
tréninku, ale ještě bude chvilku trvat než se dostanou na svůj optimální výkon. Počítat tedy
mohu teoreticky se všema hráčkami kromě Adély Novotné.

Program turnaje
Pátek 7. prosince 2019, 15.00 hodin: Slavia Praha – Budučnost Podgorica, 17.00: Zvezda
Zvenigorod – Rusko „18“.

Sobota 8. prosince, 13.00: Rusko „18“ – Buducnost, 15.00: Zvezda – Slavia.

Neděle 9. prosince, 12.00: Slavia – Rusko „18“, 14.00: Zvezda – Budučnost.

Začátky utkání jsou ve středoevropském čase.
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