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SpoRT Na Břeclavsku

Legata končí třetí. I přes bídné jaro
Házenkáň Hu§topečl
píohřáli v poslednin l(ole
díuhé ligy na palubovce
PťNtějova 3033. I ťŤe§
nevydařenou iamí čá5t
§€zony Legatě patŤi
konečná třeť pňčka
v soutěži.

MICHÁL čE]t<Á

Hustopeče , VFikajici
podzim dával h$topečské
Legatě naděii na š?ičkové
umistěnl.Aťebaišanci
poprat se o možnost ltňt
zase po letech druhou nej-
lyšši soutěž Jenž,e někdej-
šimu ext]aligovému klubu
se druhá polovina sezony
vůbec nepovedla. PodEhla
to porážka 30:33 ,v Pro§tě
jově, I když o ničem n€-,

Tvrdé direkty dostali
Hustop€Gti hned na (tvoal
s€zony- Těsně sice přehráli
Napajedla, pak ale doma
dvákrát záváhali. "chtělijfire hrát o špičku, Doma
j§ne si na lvančice i Bo-
hunice věřili, ale nepoťazili
jsm€ ie. Na úvod to byl
ř ý los," připomněl kouč
Le8aty Petr semerád duely
se dvěma nejlepšími týmy
díuholi8ové tabulky,

lenže Hustopeče ode
yzdaly body třeba i po
sl€dnimu Velkému Meziňčí.
A nebo slabé Telnici, ,,PŤe
stalo s€ nám daňt v kon,
covce, k tomu přišla zra
nění dvou tří hráčů, }ýko
ny šly pák dolů," postěžoval
si s€merád, který se v se
zoně sĎaži] namichat mix
extraligou ostřílených boíců
a mladých talentů.

tabulka 2. liw dl€ parado)(tě také neli
choťvé úsl€dky klubu ve
druhé polovině sezoný
-všichni si uvědomovali,
kde ííráme píotlém, Na
trénincích jsme se na tom
snažli zapíacovat, ale asi
Už bylo přfliš pozdě," pro-
hlásil semerád,

Pro něj sezona zdaleka
n€§končila V Legatě totiž
nev€de jen muže, ale
všechny daši kategoíie
mládďe. 

"P.oto 
jsem na

j€dnu sEanu řád, že už
konňm. MUsím ócenit
Navně moji rodinu, že
zvláaíi mě vidět vlastně jen
v hale," řekl o uenérských
starost€ch semeíáal

Poklonu ale lysekl také
svým sYěřencům.,,celou
§€zonu .isme odehráIi v j€
denácti lidech, to je strašně
nárcčné," doplnil kouč,
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Právě druhá skupirra
mohla z nepovedéného iara
těžit, Když už totiž Le8atě
o nic nešlo, dostávali vic
šancí na palubovce. ás?oň
ztratí n€Ivoziíl" díval se
do budoucnosti hu§topeč
ský trenét ktelý sám z.žl
atmosf éru nejlyši §outďze.

Podle semeráala byly pro
mladší hráče Legaty dlrle,
žité nejen minuty na hŤišti


