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Nepodcenit a udělat další krok. Nejen do českého play-off, ale třeba i směrem k medaili z MOL
ligy. Tak přemýšlí před nedělním duelem 15. kola česko-slovenské soutěže trenér Slavie Praha
Jan Salač. Pražanky v něm hostí od 17.00 hodin ve vlastní hale ve Vršovicích Sokol Písek.

Slávistky mají za sebou sérii čtyř vítězných zápasů za sebou a nechtějí přerušit. Vždyť Písek je
v tabulce po 14 kolech o pět pater níže a získal o devět bodů méně. „Ano, jsme favoritky. Ale
Písek se sehrál a je stále lepší a lepší. Nečeká nás nic jednoduchého,“ říká slávistická spojka
Magdalena Svobodová. Ví, o čem mluví, protože házenkářsky vyrůstala právě v Písku. Navíc
Sokol uhrál v prvním vzájemném ligovém utkání probíhajícího ročníku doma se Slavií
překvapivou remízu 21:21. „To utkání se nám nepodařilo a samozřejmě ho nechceme
opakovat. Pokud chceme do českého play-off, musíme takové zápasy vyhrávat,“ dodává
Svobodová a přiznává, že ani medaile z MOL ligy není ztracená: „Jasně že ne. Nahrává nám
vítězná vlna a hodně domácích zápasů se všemi favority MOL ligy. To může být naše výhoda.“

O medaili mluví také kouč Salač. I když zpočátku s úsměvem: „Medaile? (smích) No, zrovna
jsem na to myslel. Zvlášť poté, co jsem se před dvěma dny díval na tabulku a zjistil jsem, že
třetí místo není zase tak daleko. Samozřejmě by bylo moc hezké získat medaili z MOL ligy.
Proto tam někde ta myšlenka je. Ale jak jsem říkal hned na začátku ledna, je nutné zvládat
jednotlivé kroky. Pokud se zdaří, tak by se mohl vyplnit i sen či přání o medaili.“

Tím prvním krokem je Písek. „Samozřejmě se na něj poctivě připravujeme, stejně jako na jiná
utkání. Očekáváme, že budou chtít zopakovat úspěch z prvního ligového utkání v sezoně, který
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pro ně skončil úspěšnou remízou a k tomu nám budou chtít vrátit porážku z prosincového
semifinále Českého poháru,“ tuší Salač a nebojí se naznačit taktiku: „Nejvíc budeme
upozorňovat na Alenu Šetelíkovou, která ještě minulou sezonu hrála ve Slavii. Ale budeme
upozorňovat také na další hráčky, třeba na Kubišovou nebo Ereskenovou a právě na jejich
spolupráci s Ájou Šetelíkovou. Nebo na brankářku Kristýnu Neubergrovou, pokud bude chytat,
a která stála za remízou Písku doma.“

Klíčem však podle Salače bude: Nechceme nic podcenit!

Jak to udělat? „Víme, že by mohlo dojít k podcenění, zvlášť po několika vítězných duelech, ale
nechceme dopustit. Doufám, že se nám to podaří. Jasně, budeme s děvčaty více mluvit. Zvládli
jsme zápasy proti papírově lehčím soupeřům jako byly Bánovce. Ale… Říkat můžeme cokoliv,
ale, aby děvčata sama nepodcenila takový zápas, tak to musí vyjít z jejich hlav. Musí se na
každý podobný souboj v hlavě stoprocentně připravit a přistoupit k němu, jako bychom hráli
proti Mostu. Upozornění, nabádání to tam je vždy. Říct to je jedna věc, jak to nakonec vypadá,
je věc druhá. Záleží, jak funguje podvědomí. Víme, že opět bude důležité, aby nám neunikl
začátek utkání. Ale chceme získat další dva důležité body a udělat další krok směrem do
play-off,“ uzavírá Salač.

Program 15. kola MOL ligy – sobota 9. února 2019: SHK Veselí nad Moravou – Zora
Olomouc, Sokol RMK Bánovce nad Bebravou – Duslo Šala, Baník Most – Iuventa Michalovce,
HC Zlín – Sokol Poruba;
neděle 10. února – 17.00 hodin:
Slavia Praha – Sokol Písek
; pátek 1.
března: ŠŠK Prešov – DHC Plzeň.
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Program 16. kola MOL ligy – sobota 16. února 2019 – 18.00 hodin: ŠŠK Prešov – Slavia
Praha; Sokol Písek – HC Zlín, Iuventa Michalovce – SHK Veselí nad Moravou, Zora Olomouc –
Sokol RMK Bánovce nad Bebravou, Duslo Šala – DHC Plzeň, Sokol Poruba – Baník Most.
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