
Házenkáři Legaty si zvykají.
Vše je kvalitnější, říká Semerád

|!cl.
Hu8topéčé - Po letech doj
kázáli postoupit o patro \,ýš
do prvnl li8y a po třéch
odehlených zápasech maJl
na svém kontě už tři vítěz-
stvi, Házenkáři Legaty Hus-
topeče sice na úvod svého
púsobení v druhé nej\,yšši
háZenkářské soutěži pod
lehli chodovu 27]31, násled
ně dle dcjkázali poíazit Vel
kou Bystřici 28:21 a napo,
sledy v neděli doma Dvůř
Králové 36:23.

,,vstup do sezony hodno-
tim kládně. PŤvní zápa§ byl
pro náš tým test, který nám
ukázal, o čem ta soutěž vú-
bec je, Ve druhém utkánl se
nám povedlo lyhrát i dlky
cleseti tref ám Mrnuštlka
a výbornému Výkonu bran"
káře"' ohlédl se za prvními
dvěma partiemi trenér
hustopečského celku Petr
semerád.

Ačkoliv neni Postaveni
v tabulce po tř€ch odehra-
ných kolech přiliš lypovl
dajicí, aktuálni druhá pozice
Legaty V de§etičlenné tá-

buice je určitě hodně licho-
tivá, ,,chc€me, aby s námi
soupeři počltall, Našim cí"
lem je hrát někde kolem
středu tabulky, a ukázat tak,
že máme kvalitnj hráče,"
zminil semerád,

Podle něj ]e rozdíl mezi
druhou a prvni ligou
enormni. ,,Hráči v pďnl lize
jsou podstatně rych}eiši, si
lovějšj a techni{téjši nez
o soutěž niž Rek] bych, že
i Iozhodčí jsou kvalitnější,
Jde zkrátka o kvalitni sou_
těž, proto jsme si ji taky
chtěli zahíát," zminil se-
rneťád.

NA HÁZENOU ODPOLEDNE
vedení přes léto privedlo
několik noú,ch jmen, (ádr
posllila pětice hrááj, z nichž
většina má extíaligové zku-
šenosti, s týmem 9e naopak
rozloučil Marek Jahoda, jenž
ukončil kariéřu, z pracov,
nIch důvodů dal Legatě
sboh€m vojtěch Pokorný,
,,podařilo se nám ustálit
kádr, přišli mladí hráči

á mysllm, že kolektiv je
perfektnl," pochválova| si
semerád,

s novou soutěží také
v Hustopéčích přistoupili ke
změně termínu clomácich
zápasú, zatímco v přede_
šlých letech chodili fanoušci
Legaty na zápasy v neděl_
ních doPot€dnich hodinác.h,
nově se hraje od 14 hodin,

,,chtěli jsme vyjít vstříc
našim fanouškům, přece ien
nedělní odpoledne ie tako,
vé klidnějši, a také udělat
gesto směíem k soupeřům,
aby nemuseli brry Vstávat,
když jedou k nám," zmlnil
dúvody semerád, podl€ ně-
hož ále neni vyloučen ná,
vťát k púvodnlmu času, ,,Je
to třeba proto, že ostatni
týmy §e nepfizpúsobily
nám. e ták možná budéme
hrát domáai zápasy znovu
v dopoledních hodinách,"
uzavřel semerád.

Nejb]ižši utkání sehraji
HustoPeče už tuto neděli od
16 hodin na palubovce so
ko]a Vršovice, (pev)


