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Po týdenní reprezentační přestávce se znovu přihlásila o slovo 1. liga žen. A to hned zostra,
vršovickým derby, ve kterém hostily juniorky Slavie hráčky Sokola Vršovice. Otázkou bylo, jak
dokáží navázat na svůj úspěšný výlet do Otrokovic? Odpověď si přečtěte v článku.

Hodnocení trenéra Michala Červenky.

19. kolo 1. ligy žen: DHC Slavia Praha – Sokol Vršovice 28:20 (15:9)

Odpověď již známe – vyhráli jsme. Jaké zápletky zápas přinesl? Nebylo jich mnoho. Za první
můžeme považovat úvod utkání, kdy se nám podařilo dostat za záda hostující brankářky až
pátou naší střelu. Útěchou budiž, že za záda Kudláčkové propadla až střela šestá. I díky tom
jsme ovládli vstup do utkání a vedli 4:0. Bylo to však brzy a soupeř využil naší nedůslednosti
především v útočné činnosti a snížil na 4:3. Takto se mu povedlo snížit ještě jednou. Od stavu
6:5 jsme stříleli branky až do stavu 12:5 jen my a o vítězi bylo rozhodnuto. Soupeř snižoval
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pouze po náhodných akcích, ale náš náskok zůstal v poločase pouze šestibrankový. Na vině
byla naše nedůsledná koncovka a také vysoký počet zkažených finálních přihrávek.

Vstup do druhého poločasu naše vedení potvrdil, zanedlouho narostl náš náskok na deset
branek (21:11). A v tuto chvíli se místo pohody dostavila na naše ruce nedůslednost a
nesoustředěnost. Posledních dvacet minut vyvrcholilo naše uspokojení. Utkání jsme dovedli do
vítězného konce, nicméně výkonem jsme zklamali nejen sebe.

S výjimkou brankářek zapadly do rámce utkání více či méně všechny hráčky v poli. Určitě
můžeme být spokojenější s obrannou fází, která nám umožnila dávat rychlé branky z trháků. V
utkání jsme se dostali opět na číslo 80 v počtu útoků, ale v plné třetině z nich se ani nedostali
ke střelbě.

Sestava a branky: Kudláčková, Hillebrandová – Valentová 3, Kolomazníková, Franková 5,
Navrátilová 3/1, Nechvátalová, Chlupová 6/1, Pešková 2, Pokorná 4/1, Janoušková 3,
Hynečková, Jačková 2
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