
Hustopeče ovládly druhou,ligu
stolní tenisté Agrotec
Hustopeče zvítězili ve
finálové séíii druholi-
gové soutěže s Nov,ým ,

Jičinem a slavi postup
do první ligy.

VÁCLAV PETRŮ

HustoPeče - stupín€k po
stupinku šplhaji zpátky
mezi elitu, stolni tenisté
Agťotec HustoPeče ovládli
letošni ročnik druhé ligy a
zahraji si již druhou nej-
lyšši českou soutěž- v upty-
nulém ročniku si na po-
sIedni chvili zajistili druhou
pozici zaručující postup do
séřie o vitězství, kde si ve
dvou zápasech přesvědčivě
poradili s vltězem základni
části Noyým Iičín€m. Nej-
pŘe tnumfovali v poměru
9:1avodvetě9:6.

v nejrychl€jšim terminu
tak Hustopečšti slavili po-
stup do prvni ligy, "Byli 

jsme
štastni z postupu, závěí zá
kladni částj byl dost napí,
navý. Na posledni chvili
jsme se dostali do Play ofl
ve finále j§me pak ProkMali
kvatitu, šlo vidět, že Pro
Nový Jičin jsme dost nepři-
jemným §oupeřem, Závěr
§ezony nám \,yšel i píoto, že
jsme híáli v té nejlyšši
možné kvalitě, Na§tupoval
2a ná§ i Antonín schwarzel
který pře§ahuje úroveň

d(uhé ligy," hodnotil postup
vedouci týmu a hráč vjedné
osobě Petr Hofeňk,

Kromě schwaťzela a Ho-
ferika si 2a klub zahrálo v
sezoně další pět mužů, kádr
Agrotecu tak dohromady
čítal sedm jmen. 

"Tým musi
být dost široký, pIotože
spousta chlapů pracuje a
někdy jim ne\,},jde čas," 1,],

světlil Hoferik.

TŘ1 soUTĚžE zA PřT LET
V Hustop€čích ták pomalu
oživají vzPominky na čes,
kou nejvyšši soutěž, Do íoku
2014 hrál v Hustopečich
extraligu klub s názvem

pnni ligy.,,Je to nové ob-
dobí. klub se znovu §tabili-
zoval a šP]háme nahoru,"
podotkl Hofe k,

v prvni lize by Husto-
pečští rádi hráli v blizkosti
klidného stře(lu tabulkř
"Dáváme 

dohroínady kádt
abychom nehráli někde
vzadu, Mezi pffni a dřuhou
ligou je poměmě velký kva-
litativni rozdil. schwarzer je
hráč pro první ligu, uvidime,
jak na tom budou ostatni,
předevšlm mladl kluci. snad
se vyhneme záchraĎářským
starost€ň." uzaťe] vedouci
klubu s dlouholelými ex-
traligovými zkušenostmi.

PosTUP.stotniten sté Hustopečíletos postoU pili opět o §tupínek \^/š

Robot Metalfin, poté ale
majitel prodat licenci a PIv-
nlm týmem města se rázem
stalo púvodně rezervní
družstvo, které tou dobou
hlálo třeti ligu, Hned v roce
2015 postoupil ťým s ná
zv€m Agrotec o sírpeň \.ýše.
Před íokem si HustoP€če
zahťály ve druhé lize dra-
matickéfinálesctýmem
Hradce Králové, které pro-
hrály v rozhodujicí třeti
Paltii 6i9. o íok později už
Hustopečšti slaví postup o
dalši patro Ýýše. v návaz-
nosti na minulost B týmu
tak klub v Pruběhu Pěti let
postoupil Z divize až do


