Nejprestižnější český zápas Baník Most - Slavia Praha je tady! Hraje se v sobotu
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Je to tady! Nejočekávanější zápas podzimní části házenkářské MOL ligy žen mezi českými
kluby se blíží. Baník Most a Slavia Praha zopakují v rámci posledního 13. kola první poloviny
základní části česko-slovenské soutěže finále posledních čtyř ročníků českého play-off. Hraje
se v sobotu 7. prosince od 18.00 hodin v hale v Mostu, třída Budovatelů.

„Ano, Most je favoritem, protože je favoritem MOL ligy v posledních letech a není tomu jinak ani
tentokrát. Také proto, že v této sezoně postoupili do základní skupiny Ligy mistryň a odehráli v
ní několik dobrých zápasů,“ komentuje nejen současnou výkonnost severočeského týmu kouč
Slavie Praha František Urban.
Mostu patří v tabulce první místo s 22 body, z dvanácti zápasů jedenáct vyhrál, v MOL lize ho
porazil pouze Sokol Poruba. Slavia má bodů šestnáct, je šestá, ale většinu dosavadních utkání
odehrála na palubovkách soupeřů.
Urban očekává jako obvykle těžký zápas, který nabídne špičkovou českou ženskou házenou a
rozhodnou ho detaily. „Musíme se soustředit na naši hru a každá naše hráčka musí podat
maximálně koncentrovaný výkon. Most má nyní sice mladý, ale už i tak zkušený tým a každou
chybu umí potrestat rychlým protiútokem. I na to si budeme muset dát obzvlášť pozor,“ očekává
a varuje František Urban a dodává: „Za poslední roky jsme odehráli spoustu vzájemných utkání
jak v MOL lize, tak v českém play-off, tak i v Českém poháru, takže víme, co nás čeká. Velmi
těžký zápas s nejzdatnějším domácím protivníkem.“
Ale i tak Urban vidí šanci na úspěch a na bodový zisk. Že jeho družstvo umí zaskočit favorita,
potvrdilo v říjnu v Michalovcích, odkud si slávistky po letech odvezly bod. „Pokud hráčky dodrží
taktiku, budou koncentrované v útoku a důrazné v obraně, tak věřím, že můžeme v Mostu uhrát
dobrý výsledek,“ uzavírá trenér Slavie Praha František Urban.
K tomu mu má dopomoci kompletní kádr, včetně uzdravené nejlepší střelkyně minulé sezony
Veroniky Galuškové.
Program 13. kola MOL ligy - pátek 6. prosince: HK Hodonín - SHK Veselí nad Moravou; sob
ota 7. prosince - 18.00 hodin: Baník Most - Slavia Praha
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; Slovan Duslo Šala - Zora Olomouc, ŠŠK Prešov - Sporta Hlohovec, Skol RMK Bánovce nad
Bebravou - MŠK Dunajská Streda; neděle 8. prosince: Sokol Poruba - PSG Zlín.
Předehrávka:
Sokol Písek - Iuventa Michalovce 24:33
Program 14. kola MOL ligy - středa 11. prosince: HK Hodonín - Iuventa Michalovce; sobot
a 14. prosince - 15.00 hodin: Sokol Písek - Slavia Praha
; Baník Most - MŠK Dunajská Streda, Sokol RMK Bánovce nad Bebravou - Sporta Hlohovec,
ŠŠK Prešov - PSG Zlín, Slovan Duslo Šala - SHK Veselí nad Moravou; neděle 15. prosince:
Sokol Poruba - Zora Olomouc.
Zajímavé duely Slavie Praha (předběžné termíny)
13. kolo: Baník Most – Slavia Praha, 7. prosince, 18.00 hodin
20. kolo: Slavia Praha – Iuventa Michalovce, 9. února 2020, 17.00 hodin
23. kolo: Sokol Poruba – Slavia Praha, 29. února, 18.00 hodin
26. kolo: Slavia Praha – Baník Most, 9. dubna, 17.00 hodin
Podzimní část MOL ligy skončí 14. prosince 14. kolem, tedy prvním odvetné části. Kvůli
neúčasti ženského národního týmu na mistrovství světa v Japonsku následuje nejkratší
(třítýdenní) přestávka za poslední roky, první duely po novém roce jsou na programu 4. ledna
2020. Poslední kolo základní část MOL ligy se hraje 9. dubna. Semifinále českého, stejně jako
skupina o záchranu, začínají 18. dubna. Finále je na programu o víkendech 2.-3. a případně
9.-10. května. Sestupující bude známý nejpozději 20. května.
Vítězný klub společné česko-slovenské MOL ligy získá prémii 63 tisíc korun, druhý bere 45 000
a třetí 27 000 korun. Účastnický poplatek za start v MOL lize činí 58 000 korun.
Příchody do Slavie Praha
Lucie Líbalová, pivotka, návrat z hostování v DHC Plzeň
Petra Pusztaiová, brankářka, 24 let, z maďarského klubu Hajdúnánás SK (2. liga)
Karin Řezáčová, brankářka, z dorostu
Natálie Továrková, levé křídlo, návrat z hostování v Sokole Kobylisy
Barbora Vítová, pivotka, přestup ze Sokola Kobylisy
Odchody ze Slavie Praha
Julia Borgesová Limaová (Brazílie), spojka, do španělského klubu BM Femenino Malaga Costa
del Sol
Tereza Fryčáková, křídlo, návrat do mateřské Zory Olomouc
Michaela Hillebrandová, brankářka, Německo – 3. liga
Tereza Chovancová, spojka, do rakouského klubu ATV Trofaiach (1. liga)
Mateja Serafimová (Severní Makedonie), brankářka, do dánského klubu Ringkøbing Håndbold
(1. liga)
Martina Tulipánová (Slovensko), pivotka, do slovenské Sporty Hlohovec
Realizační tým Slavie Praha pro sezonu 2019-2020
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František Urban; hlavní trenér, licence A.
Jan Salač; asistent trenéra, licence A, Master Coach.
Petra Freislerová; vedoucí družstva, licence A.
Lenka Ciznerová, Jiří Dejl, Dušan Kožehuba; fyzioterapeuti.
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