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Také mladší dorostenky zakončily první polovinu podzimní části soutěže. A v ní jsou zatím bez
porážky s plným počtem bodů.

Hodnocení trenérky Martiny Papežové.

5.kolo ml.dorostenky: DHC Slavia Praha – TJ Házená Jindřichův Hradec 33:19 (15:9)

Po náročném víkendu na turnaji v Berlíně nás čekal poslední soupeř naší skupiny Jindřichův
Hradec. Přes drobné problémy se sestavou a malým zádrhelem způsobeným posunem času
(Kovy), jsme do zápasu vstoupili soustředěně a odhodlaně. Na začátku utkání jsme si opět
pomohli dobrou a poctivou obranou, která nám dala čas se rozpohybovat v útoku. V útočné fázi
jsme se ze začátku prali se zakončením připravených akcí, pár střel mimo branku, pár střel do
tyče, ale postupem času jsme i v koncovce našli klid a první poločas tak plynul bez zádrhele až
k šestibrankovému vedeni.

Ve druhém poločase jsme po excelentním začátku, mezi desátou a sedmnáctou minutou,
vzpomínali na své mládí a zkoušeli hrát jako děti a každý, kdo měl míč, si s radostí dělal co
chtěl. Naštěstí nám brzo došlo, že už je nám víc než deset a závěr utkání se zase vrátil do
normálního herního projevu. Když se zdálo, že se utkání dohraje v klidu a v pohodě, tak se dvě
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minuty před koncem utkání zranila Kikina Vacková a nad dalšími kladnými body potřebným k
postupu zůstal drobný stín.

První část soutěže je za námi, ale pořád ještě zbývá hodně zápasů a hodně práce, než si
budeme moci říct, že jsme splnili náš hlavní cíl – postup do jarní celostátní části soutěže. Takže
je třeba i do té druhé poloviny vstoupit s pokorou a s respektem a soustředit se na každý zápas
bez ohledu na předchozí výsledky.

Sestava a branky: Marvanová, Vávrová – Vacková 3, Venclová 4, Svobodová 4, Novotná 3,
Kováříková 2, Šimánková 1, Slabá 5, Klégrová 2
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