
ANTONÍN LÁTAL

BRANKÁŘ

V Bohumíně
i okolních
městech byla
dlouho popu-
lární Bohumín-
ská liga vmalé kopané. Ča-
sem si to vybudovalo takové
jméno, že zde chodili i ně-
kteří hráči z fotbalové ligy.
My jako Sokol jsme ligu vy-
hráli desetkrát a každý titul
byl jeden velký zážitek.

DANIEL BRATOVANOV

OBRÁNCE

Bylo toho už
strašněmoc,
ale na nej-
vyšší místo
bych určitě za-
řadil svůj jediný postup, kte-
rý jsme tady v Záblatí vybo-
jovali předloni z okresního
přeboru do I.B třídy. Přece
jen tohle je něčím, pro co ce-
lý rok hrajete a já na to čekal
skoro do čtyřiceti let.

JIŘÍ SOLLICH

ZÁLOŽNÍK

Mým život-
ním zážit-
kem je určitě,
když jsem
před pár lety
postupoval s Píští
z I.B třídy do I.A. Bylo to i tím,
že jsem si tehdymohl zahrát
s exligovými hráči, jakými
byli Marcel Melecký a Pavel
Kulig. Myslím, že na to asi
nikdy nezapomenu.

ONDŘEJ ANASTAZOVSKÝ

ZÁLOŽNÍK

Byl jsem
vManches-
teru na zápa-
se s Chelsea a
pak v Barceloně
proti RealuMadrid. Mám i
hráčský zážitek, když loni
jsme hráli v Lutyni, a i když
jsme nepostoupili do I.A, naši
lidé nám fandili a ocenili naši
snahu aplausem. I domácí se
divili, jakou podporumáme.

ADAMGALUSEK

ZÁLOŽNÍK

Vyhrál jsem
Moravsko-
slezskou ligu
starších žáků,
když jsme v po-
sledním zápase porazili Ba-
ník Ostrava na jeho hřišti 2:1,
navíc gólem z asi 86. minuty.
Na to asi nikdy nezapomenu.

LUBOŠPILCH

ÚTOČNÍK

Jednoznačně
když jsem
s dorostem
Bohumína po-
stoupil do kraj-
ské soutěže a já byl nejlepší
střelec celého okresního
přeboru. Dal jsem v sedm-
nácti zápasech 29 branek, což
si myslím, že není špatná bi-
lance. Nebylo by špatné na to
zase někdy navázat.

ANKETA: Jaký je váš nejsilnější fotbalový zážitek?

LUKÁŠ PLUTA

OBRÁNCE

Promě je to
jednoznačně
návštěva zá-
pasu Ligymi-
strů amožnost
vidět naživo před vyproda-
ným osmdesátitisícovým
hledištěm v Dortmundu do-
mácí Borusii a Arsenal.

MIROSLAV ŠPRYŇAR

OBRÁNCE

Určitě postup
se Slovanem
Záblatí do I.B
třídy. Je tady
výborná parta
a jsem rád, že zrovna tady se
nám to povedlo.

LUKÁŠHÁJEK

ZÁLOŽNÍK

Nebyl jsem
na stadionu,
přesto jsem
rád, že jsem
viděl zápas Česko
– Nizozemsko na Euro 2004,
který jsme otočili z 0:2 a vy-
hráli. A pak také rád vzpo-
mínám na celkové vítězství
na Turnaji čtyř Záblatí.

ADAMŠIPULA

ZÁLOŽNÍK

Jako fanou-
šek jsem
mohl být na
zápase Slavie
na San Siru proti
InteruMilán. Pokud jde
o zážitek hráče, tak jsem rád,
že jsem si mohl zahrát juni-
orskou ligu za Třinec.

TOMÁŠ JÁNOŠ

ZÁLOŽNÍK

Vždycky
jsem si chtěl
zahrát divizi
za Havířov,
takže si vážím, že
semi to povedlo.

PETR BIJOK

ÚTOČNÍK

Když jsem
byl ještě
malý kluk,
vyhráli jsme
turnaj v Itálii,
v Miláně. Tohoto si považuju,
protože to byl asi největší
turnaj, kde jsem v životě byl.

JOZEF SKOKAN

ZÁLOŽNÍK

Určitě když
jsemměl loni
na podzim
možnost být
jako fanoušek
v Signal Iduna Parku v Dort-
mundu na zápase Ligymis-
trů proti Slavii.

DAVIDHEKELE

BRANKÁŘ

Osmkrát
jsem byl na
zápase Chel-
sea, všechny
výjezdy byly
skvělé, ale nezapomenu na
jeden. Bylo to na Stamford
Bridge proti Swansea a Petr
Čech byl už dvojkou. Sehnali
jsme lístky do kotle za bran-
ku a během rozcvičky jsem
se s ním vyfotil a podepsal mi
dres, kterými dodnes visí
zasklený v ložnici.

MICHAL ŠINDLER

ÚTOČNÍK

Mámdva.
Prvním je
postup s do-
rostem Karviné
do ligy, druhým
pak tady v Záblatí, když jsme
před dvěma lety otočili zápas
s Horními Bludovicemi z 0:2
a nastartovalo nás to k po-
stupu, protože právě Bludo-
vice nás z druhéhomísta
v tabulce naháněly.

DAVIDKASPŘÁK

OBRÁNCE

Ze hřiště je
to určitě můj
první gól,
který jsem dal
ještě v dětství.
A pak už postupy. Ať už
v dorostu, nebo vmužích
v Záblatí. Jako fanoušek jsem
mohl zažít na stadionumis-
trovskou sezonu Baníku.
A u televizní obrazovky ne-
zapomenu, jak česká repre-
zentace otočila zápas

PAVEL SOCHA

ZÁLOŽNÍK

Promě to
byla před-
chozí sezona
v I.B třídě, kdy
jsme vyhrávali,
nečekaně jsme až do konce
hráli o postup a nakonec
hlavně podpora fanoušků,
kteří s námi ve vysokých po-
čtech jezdili i ven. Byla to
velká euforie, na které jsme
celou dobu jeli.

DUŠANSOCHA

OBRÁNCE

Já tohomám
víc. Rozhod-
ně vítězství
v dorostenec-
ké lize s Baníkem
Ostrava, pak fenomenální
postup do divize s Bohumí-
nem a devatenáct nul, které
jsme jako stopeři udrželi
s RomanemKošťálem. Zapo-
menout nemůžu ani postup
se Záblatím do kraje a neje-
motivnější byl určitě Zápas
proMarušku zde proti hoke-
jistům, který byl před rokem.


