Dominance se vším všudy. Slavia – Poruba 30:24
Napsal uživatel kzr
Středa, 01 Únor 2017 19:54 - Aktualizováno Středa, 01 Únor 2017 19:57

„Holky, děkuji. Parádní utkání. Zasloužené vítězství.“ Slova trenéra Richarda Řezáče hovoří za
vše a jasně dokumentují dominanci jeho hráček. Házenkářky Slavie Praha porazily v
předehrávce 16. kola interligy Sokol Poruba 30:24 a zvýšily na svého dnešního soupeře náskok
v tabulce na sedm bodů. V příštím kole se slávistky utkají v sobotu 11. února od 18.00 hodin v
Mostu s tamním Baníkem o pozici nejlepšího českého klubu interligy.

Ač se na první trefu čekalo až do čtvrté minuty, neznamenalo to nudu. Navíc, první se trefila
domácí Kutlvašrová, která tak nastartovala nejen svůj brankostroj a parádní výkon. Od tohoto
okamžiku slávistky vedly a ani na minutu nepřipustily zdramatizování prestižního souboje.
Nejblíž se soupeřky z Ostravy přiblížily v 11. minutě, když snížily na 2:3. Pak už náskok
domácích narůstal. Do poločasu na šest branek. A to hrál druhý se třetím celkem české části
interligy.

„Ne, nečekal jsem, že to bude tak jednoduché. Určitě ne,“ vyznal se po utkání kouč domácích
Richard Řezáč a vysvětloval: „Byli jsme však dobře připravení a holky měly velkou chuť. Navíc
dokázat si, že prosincová semifinálová porážka v Českém poháru byl prostě jen omyl.
Momentálně jsme lepší.“ Ano. Slávistky převyšovaly Ostravanky ve všech herních činnostech.
Jako tradičně předvedla špičkový výkon brankářka Petra Kudláčková. Dodala spoluhráčkám klid
a znemožnila soupeřkám vrátit se do zápasu.

„Děvčata se pom většinu utkání dobře koncentrovala. Měli jsme jen jeden slabší okamžik ve
druhém poločase, kdy jsme neproměnili čtyři šance a nebyli schopní jasné vedení navýšit. Tím
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jsme soupeře trochu vrátili do hry a tahali jsme se nimi o těch šest gólů,“ popisoval dál Řezáč a
s úsměvem dodal: „Ale tahat se s Porubou o šest gólů není špatné. To fakt není špatné. Ale
proti silnějším soupeřům si na to musíme dát pozor. A bylo by třeba mít tyto momenty zvládnuté
líp.“

Řezáč se nebál svůj tým oznámkovat. Přes jasné vítězství však jedničku „nevytáhl“ a proto
pravil: „Jsem perfektcionalista, takže bych dnes děvčata oznámkoval dvojkou. A do poznámky
bych jim napsal, že chybělo lepší zakončení v některých fázích utkání. Jedničku by určitě
dostala brankářka Petra Kudláčková, která nás opět v klíčových okamžicích podržela, vytáhla
báječný zákrok, o který se náš tým mohl opřít. Druhá jednička bude pro Hanku Kutlvašrovou. A
ocenil bych také Kamilu Kordovskou, která v obraně, v útoku a na střední spojce odevzdala pro
družstvo hodně hodně moc. Ačkoliv na gólech to není tak vidět. V našich očích a číslech je
jedna z nejproduktivnějších a nejužitečnějších hráček týmu. To, co udělá za černou práci je
neoddiskutovatelné.“

A co podle kouče Řezáče dvou špičkových českých klubů rozhodl: „Naše větší chuť po
vítězství. Prostě jsme dominovali a zápas rozhodli i na střídačce, která žila s týmem na hřišti. Za
to jsem moc rád. Za to bych chtěl holky pochválit. Za to, že slova, která jsme jim týden, deset
dnů říkaly, padla na úrodnou půdu a to utkání se skutečně povedlo. Na Porubě dnes nebylo
vidět takové odhodlání jako v Jindřichově Hradci v semifinále poháru. Navíc nebyl úplně šikovný
tah proti nám postavit brankářku Roháčkovou.“

Slávistky tak i ve druhém interligovém utkání probíhajícího ročníku porazily soupeřky z Poruby.
Na podzim u nich zvítězily 22:21.
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16. kolo interligy
Slavia Praha – Sokol Poruba 30:24 (17:11)

Sestava a branky Slavie: Kudláčková, Hillebrandová – Ritzová 3, Líbalová, Motejlová,
Pešková, A. Novotná 2, Večeřová, Kordovská 3, Kutlvašrová 7, P. Novotná, Pokorná 7/1, M.
Svobodová, Galušková 3, Šetelíková 5, Chlupová. Trenér: Řezáč.

Nejvíce branek Sokola Poruba: Rechtorisová 5/1, Konečná, Tomašechová po 4, Šviráková
3/1.

Rozhodčí: Frieser, Kavulič. Sedmimetrové hody: 1/1 – 2/1. Vyloučení: 3:2. Diváci: 118

Předběžný program házenkářek Slavie Praha na jaře 2017
Středa 1. února 17.30 hodin: Sokol Poruba

Sobota 11. února 18.00 hodin: Baník Most (venku)

Neděle 19. února 17.00 hodin: Zora Olomouc

Sobota 25. února 17.30 hodin: Iuventa Michalovce (venku)
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Neděle 5. března 13.00 hodin: Bemaco Prešov

Sobota 25. března 16.00 hodin: HC Zlín (venku)

Neděle 2. dubna 17.00 hodin: ŠKP Bratislava

Sobota 8. dubna 18.00 hodin: Duslo Šala (venku)

Čtvrtek 13. dubna 17.00 hodin: SHK Veselí nad Moravou

Sobota 22. dubna 18.00 hodin: AS Trenčín (venku)

Play-off začíná 29. dubna

Mistr bude znám nejpozději 28. května
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