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Díky plánované rekonstrukci haly se juniorky na podzim počtvrté a naposledy představily v
domácí hale. Soupeřem jim bylo béčko Zlína, které si pro jediné své porážky dojelo do Prahy –
do Vršovic a Kobylis. Jaké bylo loučení se starou halou? Přečtěte si v článku.

Hodnocení trenéra Michala Červenky.

9. kolo 1.ligy žen: DHC Slavia Praha – HC Zlín 27:29 (14:14)

Odpověď teď už známe. Utkání nás připravilo o naši neporazitelnost. Nutno předeslat že
zaslouženě. Věkový průměr a složení soupeře prozrazovalo, že tentokrát budeme muset k naší
rychlosti přidat i značnou dávku jiných házenkářských dovedností. Téměř na každém postu měl
soupeř hráčku schopnou rozhodnout. Pro naši obranu to nevěstilo nic dobrého. Obzvláště
spojkové složení se nakonec ukázalo rozhodující. I když vstup do utkání naší porážku nevěstil.
Téměř po celý první poločas jsme byli ve vedení, nejvíce o tři branky. V těch chvílích nám
vycházely především rychlé brejky. Jenže postupem času klesala naše obranná úspěšnost a
tak jsme se museli potýkat s postavenou obranou. A to se ukázalo jako kámen úrazu.
Nefungovala spolupráce a tak jsme se často uchylovali k individuálním akcím a jejich úspěšnost
byla mizivá. Iniciativu postupně přebíral soupeř, před poločasem jsme ještě stihli vyrovnat.

Obraz hry se příliš nezměnil ani po přestávce. Navíc jsme vlastními technickými chybami
nezvládli úvodní přesilovku. A snad jako výraz frustrace z toho jak se nedaří, jsme pak
následujících téměř šest minut odehráli v oslabení, z toho téměř polovinu o dvě hráčky.
Výsledkem toho byl až šestibrankový náskok hostů v polovině 2. poločasu. Naše stíhací jízda
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mohla začít. Jenže tentokrát to nevyšlo. Pokračovalo naše útočné trápení, které vyprodukovalo
tolik chyb, že soupeř střílel velmi snadno branky z rychlých útoků. I tak jsme dokázali z náskoku
znovu značně ukrojit, dokonce dvě minuty za stavu o dva získat míč. Následovala však zkažená
přihrávka a jak letěla do autu, odlétla s ní i naše šance na bodový zisk. Soupeř si závěr zkušeně
pohlídal. A zaslouženě si odvezl oba body.

Odehráli jsme posledních šest kol na hranici vyčerpání. Především psychického, neboť pouze
ve dvou z nich (Olomouc, Vršovice) jsme si dopřáli klid alespoň v posledních pěti minutách.
Zbývající čtyři utkání byla náročná do poslední vteřiny, ve které se rozhodovalo. Ve třech jsme
zvládli náročné chvíle díky týmovému duchu, odhodlání, odolnosti, bojovnosti a enormní víry a
nasazení do poslední chvilky. A právě tyto vlastnosti nám dnes chyběly. Proto jsme prohráli.
Najdeme je do posledního letošního utkání, které sehrajeme na půdě lídra tabulky? Bude se
nám lépe hrát z role týmu, který nemá co ztratit? Uvidíme na Třebešíně ve středu 4.12. od
17,45 hod.

Sestava a branky: Neubergová, Kudláčková – Valentová 2, Kolomazníková, Franková 5,
Navrátilová, Jačková 1, Rezlerová 4, Kubišová 3, Nechvátalová 1, Chlupová 1, Kordovská 6/1,
Pešková, Hynečková
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