
Mrnuštík: Sedli jsme si jak hráčsky, tak lidsky
VÁCLAV PEŤRŮ

Hustop€č€ - Poprvé tam
okusil mužskou házenkář-
skou extŤaligu, Po létech v
jiných házenkářských štacich
poté dovedl Legatu k vytou-
ženému postupu do prvni ii-
gy, Házenkář hustopečského
celku pavel Mrnuštík vstřelil
v dvouzápasové baráži o
dřuhou č€skou nej\,yšší sou-
těž proti Kar_viné takřka tře
tinu bťanek svého mužstva a
Potvrdil, že patřil mezi hlav
ní opory ktubu, "od Začátku
sezony nám to i přes počá,
teČni prohíu šlapaio, Po,
stupně jsine se vezli na vi,
tězné vlně, až ke konci se

přestalo dařit, V pťa\/ý čas
jsme se ale dokázali Zkon-
centrovat a baráŽ nám \,yŠla,
Sedli jsme si jak z hráčské,
tak lidské stránký" hodnotil

' uplynulý ročnik na Břeclav
sku Mrnuštik,

I díky jeho t80 trefám v
dlouhodobé části druhé ligy,
kdy jasně ovlád] střeleckou
tabulku, Hustopeče po letech
třetl nejlyšší soutěž Zvítězily
a dostály možnost zahrát si o
druhou č€skou nej\,yšší sou_
těž v baráži, 

"Myslim, 
že §i

dobře sedl c€lý kolektiv My
hráči, kteři jsme přišli, jsme
se dobře Zařadili a přispěli k
tomu, v baráži jsme prokázali
větši Vůli a chuť po postupu

o soutěž Výš, Pro mě osobně
se jednalo o nejpovedenější
sezonu hráčské kariéry, za
čimž stojí vždy i dobrá práce
spoluhťáčů," upozolnil hus
topečský střelec,

STOPKA V BAR ÍŽr
Rodák Ze vsetina, který se na
jižni Moravu dostal kvůli
studiu, 5i kromě extraligy
zahrál i l- ligu, V minulém
ročniku poté okusil druholi-
gové angažmá v Bohunicjch,
s nimiž sice \,yhřál iihomo
ravskou skupinu, ovšem v
následné bařážj musel
skousnout neúspěch v po
době lYřazení o:2 na zápasy,

"Neuspěli 
jsm€ v baráži-

oslovily mě Hustopeče a cítil
jsem, že maji větši chuť a
motivaci postoupit do první
ligy, přoto jsem přestoupil,"
uvedl Mrnuštik.

Napodruhé už to kanoný-
rovi z valaš§ka \,yšlo a múže
slavit postup do první ligy.
Házenkář, který žije v Brně a
do Hu§topečí dojíždí, by v
Legatě rád zústal i v pňšti
sezoně. "Když už jsme ten
úspěch udělali, tak bych 5i
rád prvni ligu zahíál, Zatim
jsme ale otázku mé budouc
nosti s vedením neřešili, Ted
celou t/ýhru oslavime, odpo
čineme si a pak se domluví
m€," uzavřel nejproduktiv-
nějši hráč druhé ligy-


