Slávistky končí na skvělém druhém místě v českém play-off. Holky děkuji, pravil trenér opakovaně
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Házenkářky Slavie Praha bojovaly do poslední minuty o mistrovský titul. Ve třetím rozhodujícím
utkání podlehly v Mostu tamnímu Baníku 24:21, po poločase 12:17. Baník zvítězil ve finálové
sérii 2:1 a získal pátý mistrovský titul za sebou. Slavia bere stejně jako před rokem stříbro, které
je vzhledem k výrazně nižšímu rozpočtu než má Most úspěchem. Kamila Kordovská
absolvovala v dresu Slavie poslední utkání před svým odchodem do první německé bundesliga.
„Děkujeme, Kamilo, a hodně štěstí,“ přeje reprezentantce šéf klubu Richard Toman.

Stříbrné házenkářky Slavie Praha a jejich realizační tým. | Foto: Ladislav Nussbauer

Nezlomené sobotní porážkou vstoupily svěřenkyně do rozhodující bitvy o titul. Přestože jako
první inkasovaly, během následujících minut dokázaly obrátit skóre ve svůj prospěch a ujaly se
vedení. Ovšem stejně jako o den dřív následoval střelecký výpadek, tento krát devítiminutový,
během něhož si domácí vybudovali rozhodující náskok. Ve 13. minutě pětibrankový, který
donesli až do poločasového cíle.
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Podařeným vstupem do druhého dějství ožila naděje na přiblížení se zlatému snu. Slavia
snižovala a přibližovala se favoritovi. Na tři trefy, v samotném závěru dokonce na dvě. Přes
hrdinský a krásný výkon však slávistky na vyrovnání nedosáhly. Patří jim stříbrné medaile.
Krásné, cenné a zasloužené.

Nejlepší střelkyní Slavie v posledním utkání finále i sezony se stala s pěti brankami Hana
Kutlvašrová.

Lišák Richard Řezáč vymýšlí taktiku na druhý poločas duelu v Mostu. | Foto: Ladislav
Nussbauer

„Bohužel jsme si opět v prvním poločase nechali soupeřky odskočit ve skóre, stálo nás plno sil
se do utkání vrátit. Několikrát se nám to i povedlo, ale v klíčových okamžicích jsme však sami
udělali nějakou chybičku,“ hodnotil rozhodující finálové klání Richard Řezáč a uznal sílu
soupeře: „Přestože jsme třeba v závěru byli hodně blízko, tak na Mostecké to prostě nestačilo.“
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Za nejdůležitější pro vývoj utkání označil Řezáč devítiminutovku první půle, v které jeho
svěřenkyně nevstřelily ani gól. „Ano. To rozhodlo, propadávali jsme v obraně a v útoku jsme
nebyli schopní dát branku a hráli jsme zbytečně do plných,“ poznamenal Řezáč.

Přestože šly slávistky do kabiny v poločase s pětigólovým mankem, hromy blesky se na ně od
trenéra nesnesly. „Vůbec nebyl humbuk. Před přestávkou jsme si vzali oddychový čas, ve
kterém jsme si řekli, že se manko budeme snažit maximálně stáhnout a pak si ten zápas
nenecháme utéct. A to se podařilo. V kabině jsme si dali nějaké taktické pokyny a holky se
semknuly a chtěly to utkání zdramatizovat, což se nám podařilo,“ popsal Řezáč.

Jeho správná taktika nesla ovoce. „Na konci jsme viděli, jak Most začal být nervózní, už si tolik
nevěřili, báli se zakončovat. V tyto momenty jsme měli utkání překlopit na svoji stranu. Ale
bohužel opět přišla chyba na naší straně, ať neproměním šance a nebo jsme se technickou
chybou připravili o míč. Chyběl nám krůček to utkání zlomit,“ vzpomínal Řezáč na dramatické
závěrečné minuty, který po závěrečné siréně jako první svolal tým a: „Holkám jsem poděkoval
za výborné utkání, za to, že bojovaly až do konce a nenechaly se zlomit ani sedmibrankovým
rozdílem.“

Stříbro. Spokojenost? „S celkovým umístěním a průběhem sezony jsme spokojení. Měli jsme cíl
dostat do play-off. To se nám v klidu podařilo. Parádně jsme přešli přes semifinále. Navíc
prezident klubu na začátku roku vyhlásil ‚Rok nula‘ a další rozvoj bude následovat. Proto
dostaly šanci i mladší hráčky, které se v tak náročných zápasech otrkávaly. Takže druhé místo
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je pro tento tým krásný úspěch. Navíc je to příslib do budoucna.“

Vedení Slavie Praha blahopřeji svým kolegům z Mostu a celému týmu házenkářek k titulu
mistryň republiky.

Poděkování šéfa klubu Richarda Tomana přímo na palubovce mostecké haly. | Foto: Ladislav
Nussbauer

Kompletní fotogalerii Ladislava Nussbauera ze třetího finále Baník Most - Slavia Praha si
prohlédněte na tomto odkazu: http://landhausmedia.rajce.idnes.cz/DHC_Slavia_-_finale_2017/

Finále play-off o český titul – 3. utkání
Baník Most – Slavia Praha 24:21 (17:12)
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Nejvíce branek Baníku Most: Mikulčíková 7, Jeřábková 5/1, Szarková 5, Růčková 3/1.

Sestava a banky Slavie Praha: Kudláčková, Hillebrandová – Líbalová, Motejlová 2, Rezlerová,
Pešková, A. Novotná, Večeřová 1, Kordovská 3, Kutlvašrová 5, P. Novotná, E. Svobodová 1, M.
Svobodová, Galušková 2/1, Šetelíková 3, Chlupová 4. Trenéři: Řezáč, Štika.

Rozhodčí: Blanar, Haramul. Sedmimetrové hody: 3/2 – 3/1. Vyloučení: 3:5. Diváci: 920. Ko
nečný stav série:
2:1.
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