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Legata vyhrála i druhý zápas baráže a slaví posiup
Hrr§top€če - Házenkáři Le
gaty Hustopeč€ to dokázali,
svěřenci trenéra petía s€
meráda vyhráli i díuhé
utkání baráže o pryni ligu,
když přetlačili Karvinou v
poměru 30:29 a zajistili si
postup do druhé nejvyšši
české soutěže. o své výhře
rozhodli v bouřici httsto-
peč§ké hale př€d 2lo diváky
v posledních vt€ňnách ne
dělni partie, když už se
zdálo. ž€ ut&ánív normálni
hrací době nepo2ná vitěze,

"Zápas byi hrozně těžký.
Měli jsme velkou výhodu v
lom, že isme u nich lyhráli
Ačkoliv byl tedy zápas ner

vózni, ťdy jsme byli o krok
napřed d oni museli Pořád
dotahovat. Rozhodli jsme v
poslednich §ekundách. Kluci
hrá|i perfektně. postup se
cení.- hodnotil štastný tre
nér peir semerád,

Legata tdk po období ve
druhé lize postupuje o patro
ýýše, ačko]iv ještě neni úpl
ně iasné, v iaké soutěži si v
pňšti sezoně zahraj€.

"vždycky nám postup o ně,
co utekl. letos jsme s€ do
čkali, Uvidlme, co ješlě bude
dál, svaz ješlě možná pro_
vede nějakou reorganizaci
sou!ěže, a]e my se budeme
pňpíavovat na novou sezo

nu stejně, ai budem€ hrát
kdeko]iv,' naznačil s€merád,
že postup do Pruni li8y ieště
nťmusi b]it stoprocentni,

KoLExTlvNi úsPĚcH
Al iák, či onak, Legata má
za sebou nejúspěšnějši se
zonu za posledni řok},, "Po
vedlo se nám do sesta!,y
zapracoval nové hláče, kteň
výbomě zapadli do ko]€kti
Vu. Měli isme iak mladé a
talentované tak zkušěné
bIáče, Je třeba Poděkovat
celému muž§tvu, protože
vítězstvi je !,ýsledkem vý_
borného kolektivního ť-
konu," zmínil s€meťád, s

ieho slo\y §ouhlasí i nej-
lepši kanonýr týmu a celé
soutěže Pavel Mmuštik.
"Myslím. že si dobře sedl
celý lolekťv My híáči, kteří
jsme přišli, jsme se dobře
zařadi|i a přispěli k tomu,"
uvedl kanonýr původem z
valašska- podle semeráda
mohla za postup rovněž
dobrá dis€iPlína Ýmu, "Ie
třeba ocenit. že kluci po€ti-
vě chodili na tréninky a šli
2a daným cilem, sezona je
dlouhá a neni to §amozřej-
most" protože musi pracovat
a podobně," uza!Ťel trenéř
vítězů druhé ]i8y i navazu,
jíct baráže. (i€v)


