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Havlíčkův Brod, Praha – Vítězství a remíza, taková je bilance v posledním podzimním kole
nejvyšších házenkářských lig z pohledu slávistických juniorek a starších dorostenek. První
deklasovaly Jiskru Havlíčkův Brod na její palubovce o dvacet čtyři branek, aby se druhé se
stejným týmem pouze dělily po výsledku 27:27.
Jiskra Havlíčkův Brod – DHC Slavia Praha juniorky 13:37 (7:18), 1. liga žen
„Do zápasu jsme vstupovali s cílem porušit sérii střídavých úspěchů. To se nám povedlo, a tak
jsem měl snad v prvním utkání letošního ročníku možnost dát příležitost naprosto všem,“
vysvětloval spokojený kouč červenobílých juniorek Michal Červenka, pak se vrátil detailně k
vývoji duelu na Vysočině.
„Po váhavém začátku, kdy jsme se trápili v koncovce, jsme dokázali ze stavu 5:3 utéct na 10:3
a bylo prakticky rozhodnuto. Přidáme-li k tomu to, že jsme díky střídání dokázali udržovat
vysoké tempo hry, soupeřkám pomalu, ale jistě, docházel dech. Jejich útok byl i díky více než
šedesátiprocentní úspěšnosti Kudláčkové nedůrazný a naše koncovka z trháků drtivá,“
vypočítával lodivod, jehož potěšily výkony celé řady „sešívaných“.
„Střelecky tentokrát vynikla Andrea Königová, pod úspěchem jsou ale podepsané všechny
hráčky,“ tvrdil Červenka.
Jehož svěřenkyním tak v polovině soutěže patří druhá příčka s bilancí sedmi výher, jedné
remízy a dvou proher. Tři body je dělí od vedoucího HC Plzeň.
DHC Slavia Praha: Petra Kudláčková – Barbora Janoušková 1, Petra Janušová 2/1, Veronika
Prokešová 3, Nicola Palasová 5/2, Andrea Königová 11, Tereza Jačková 1, Natálie
Nechvátalová 1/1, Michaela Navrátilová 1, Barbora Švůgrová, Kamila Vondráčková 3, Tereza
Pokorná 4, Eliška Jačková 5. Trenér Michal Červenka.
Jiskra Havlíčkův Brod – DHC Slavia Praha 27:27 (14:15), 1. liga starších dorostenek
„Na Vysočině byl k vidění zápas jako na houpačce. Holky hrály chvílemi dobře a chvílemi
špatně. Vždycky když vedly, v prvním poločase o čtyři, ve druhém o pět gólů, tak začaly hrát
nekoncentrovaně a soupeřky stav buďto otočily nebo vyrovnaly,“ popisovala trenérka
slávistických dorostenek Martina Papežová. Posléze se zastavila nad průběhem střetnutí
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poněkud obšírněji.
„První poločas jsme začaly slušně. Prosazovaly jsme se přes vysunutou obranu soupeřek a v
poklidu vedly o čtyři branky. Po prvním výpadku hry jsme ale pro změnu prohrávaly 9:11,
abychom to znovu otočily, a do kabin šly s nejmenším možným náskokem,“ líčila.
„Za třicet vteřin druhé půle, ale domácí opět vedly. Stalo se tak po zbytečných chybách, které
jsme si v šatně ještě zdůrazňovaly. A houpačka pokračovala. Dobrou hrou jsme si vytvořily
náskok 22:17 a soupeřky přehrávaly… A pak zkolabovala obrana. Holky nedokázaly bránit s
chladnou hlavou. Stále se hnaly proti spojkám a zapomínaly na ostatní, především na pivotku.
Vyrovnávací branka do naší sítě pak padla deset vteřin před koncem,“ litovala trenérka, která
na závěr připomněla zajímavý fakt.
„Všechny letošní body jsme ztratily s družstvy z dolní poloviny tabulky. Pokud chceme myslet
na medaili, tak si na to musíme na jaře dávat pozor. Utkání s družstvy ze špičky odehrajeme
skvěle, a pak ztratíme body naprosto zbytečně s těmi slabšími,“ nelíbilo se Papežové.
Starší dorostenky tak přezimují na třetí příčce, o skóre za HC Plzeň a o pouhý bod za Zorou
Olomouc.
DHC Slavia Praha: Kristýna Neubergová – Kristýna Roubalová 3, Lucie Líbalová 3, Eliška
Valentová 2, Natálie Nechvátalová 3, Jana Chlupová 4, Michaela Pešková 1, Andrea
Konfrštová 1, Aneta Hainzová 3/2, Karolína Růžičková, Kristýna Kubišová 7/2, Barbora
Švůgrová. Trenérka Martina Papežová.
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KŘÍDLO SLAVIE Andrea Königová zatížila konto Havlíčkova Brodu jedenácti brankami.
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