
Hustopečská Legata vyhrává i po pauze
VÁCLAV PETRŮ

HuďoPeČe - Vice než
dvouměsiční zimni přestáv
ka jim vítr Z plachet nevza
la, Házenkáři Legaty Husto
p€če v prunim utkáni Po
pauze přehráli Napajedla
jednoznačně 32:23 a nadáie
drži v čele tábulky 2 ligy Ji-
homoravského kraje jedno-
bodový náskok na dťuhé
lvančice, soupeň ze Zlinska
tak vrátili Překvapivou pro-
hru z prvniho kola sezoný
,,Přestávka byla d]ouhá, Ne
odehráli jsme přiliš pňprav
ných zápa§ů, ale kluci se na
jami část nachystali dů§toj
ně, Bylo pozitivní, že jsme
lyhráli o tolik gólú, i když
soupeř byl z těch sjabších,"

L!.2.

zam]ouvala se úvodni partie
hu§topečských házenkářú
trenérovi petru semerádovi,

Házenkáři Legaty po dva-
nácti odehraných zápasech
vévodí tabulce soutěže a
společně § druhými lvanči
cemi už si lytvořili znatelný
odstup od dalších pronásle
dovatelů, Třetí Maloměňc€
ztŤáci na Legatu pět bodÚ,
semerád ovšem odmlta, že
by ve druhé polovině sou-
těže bojovali o če]o pouze
jeho svěřenci a lvančice,

'Není to tak, že by lvančice
byly náš jediný soupeř o
postup do play ofl sezona je
ne\,yzp}tatelná, Zrani se je-
den. dva hráči a mužstvo
může cit€lně oslatlit. ke
každému zápasu přistupu

jeme zodpovědně a na konci
uvidlme," pravil semerád.

MLADÍM CHYBi DRAVOST
L€gatě se zatím nedaři pod
le představ zapracovat do
týmu někteřé mladé hráče,

'Snažime se je dostat do
týmu, je to jedna Z mých
vizi, že mladi musi dostávat
prostor. Ale oni si musí
uvědomit, že nic nedostá
nou zadaťmo. (olikrát té
možnosti nejdou naploti a
potom je to tak, Že Šance
nedo,stávají, Vedruhé,lize
na ne nenl navlc vyvl]en
takoyý dak jako v plvni,
takže maji dobrou šanci
pro§adit §e," uvedl semerád.

Sehraný tým buale husto-
pečský konnide}nik potře-

bovat, tř€ba i v přetahované
s druhými lvančicemi, proti
nimž se Legatě dlouhodobě
nedaň. lvančice jsou jednim
ze dvou týmů, kteŤý uštědňl
hu§topeč§kérnu celku pro
híu, 

"Už 
§nad tři roky jsme

je nepolazili, chceme tuto
šňůru prolomiL Tentokrát
hrajerne doma. takže bude-
me mít o to větši motivaci."
zminil §e semerád o možná
klíčovém duelu sezony Le
gaty, ktelý se uskuteČní 9.
dubna na palubovce husto
pečské městské halý

'eště 

předtim ovŠem se-
hrají Hustopečští pět klání,
v tom následujicím se
představi o vikendu na pa
lubovce desátého týmu
soutěže Telnice,


