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Legata chce na jaře zabojovat o postup
Druholigoví házenkáři
Legaty Hustopeče vé-
vodi po prvni polovině
sezony tabulc€. A ne-
taii se tim, že chtěií
o soutěž !ýš,

VÁCLAV PETRŮ

Hu§topeČe - Pohled na
druholigovou tabulku je
naplňuje rado§ti. Házenkáři
Legaty Hu§toPeče po přvní
polovině sezony vévodí
dŤuhé lize Jihomořav§kého
kraje, když v jedenácti zá,
pasech nasbiGli osmnáct
bodů,

Na druhé lvančice mají
hráči z Hustopečl ná§kok
jednoho bodu, ,,Dobř€ se
nám divá na tabu]ku, Ko-
lektiv §i \.ýborně sedl, což §e
odrazilo i na yýkon€ch jed,
notlivců, Na druhou stranu
je ještě před námi dalšl část
sezoný Skupina je strašně
vyŤovnaná, Stačj Prohrát
iedno utkání o gól a situace
se může zamotat," nepřece-
ňuie aktuálni postaveni tý-
mu v tabulce tŤenér petr
semerád,

,ENoM DvĚ PRoHRY
Hustopečští ház€nkáři pro-
hřáli z jedenácti duelú pou-
ze dva, V tabulce maji za-
p§aných celkem devět ví-
tězstvl, přestoŽe v€ skuteČ-
nosti vyhráli pouze osm
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KANoNÝŘLVde5ét podz]mnicnzápasech na5ázeli hráč] Legaty 5Vým 5o!peřům celkem 335 branek
také 

^,1ártln ^,lysliklna 
SnimkU V pruhovaném dresu) Foto:D€nlk/Lubomíísrehllk

duelů, za 2dánIivym pdla sTišnovem Vyhía)a Le8dld sazenoslindšl hdly utkánl
doxem ve stati5tii{a( ň stojl konlumdčnc v pnméru l0:0, prelo7it .7 púVodniho terml-
skutečnost, že závěrečný ,,('clá situ.](. v7nikla pro nu na nový- ovšem ten se
zápas podzimnl Části sezony lo, ilť j§mc mu§cli kvijli ob Zase nahodil Tišnovu, pro,

K nejtepšínr střelců m týliu patř]l

tože měli problém s nedo-
§tatkem hráčů, Nakonec
svaz rozhodl o kontumačni
výhře"' zdůvodni] Semerád,

Hustopeče tak i diky této
kontumačni výhře okupují
vý§ostnou pozici druho]igo
vé tabulky, Podle tlenéra
semeráda stojí za úsPěchem
Legaty předevšim dobrá
pláce v ofenzivě. 'Mámeútočné hráče, kteřl se tlači
dopředu, snažime se hrát
ofenzivně, ale přitom sa-
mozŤejmě také ze zabezpe
čené obraný Navic nám po
máhaji brankáři, kteří chy
taji výborně," podotkl hus
top€čský ]odivod.

PLÁN? VYHRÁT SOUTĚŽ
V jařní části sezony se po
kusi Legata uhájit první po
zici před svými pronásledo
vateli a zabojovat o postup
do první ligy. 'Jako 

vždy
ámbic€ máme. Chc€me \ry
hrát soutěž a uvidime. co
bude dál," uvedl hustopeč
ský trenér,

v případě, že by §e ce]ku
z Břeclavska podařilo uhájit
pozici lídra tabulký zahráli
by si semerádovi svěřenci
s vitězi dalšl.h druholigo
\,ých soutěžl o postup do
druhé nei!ryššl ház€nkářské
§outěže v Če§ké republice,

"Pokual 
tedy svaz nějak ne

upravl pravidla, ještě nevl,
me přesně, jak to bude"'
podotkl semerád,

Dřuhou polovinu s€rony
zahájl htstopečštl hóronk,1ll
v neděli devatenáctého
únořa, kdy V domácí hak.
přivítajl osmý tým tabulky
2 N,rpniedel,


