
ELVIST CIKU

ZÁLOŽNÍK

Když jsme
s Karvinou
v poháru po-
razili doma Sla-
vii 1:0. Na to se nezapomíná.

MARTIN BEREŠÍK

ZÁLOŽNÍK

Asi můj od-
chod do
Teplic, kde
jsem jakomla-
dý dostal šanci připravovat
se s teplickým áčkem v lize.

FILIPMADECKI

ÚTOČNÍK

Když si nás
jako Baník
pozval
k přátelskému
utkání do svého tréninkové-
ho centra ACMilán amy nad
ním vyhráli. Šlo omládež-
nickou kategorii do šestnácti
let.

PAVELMOSKÁL

OBRÁNCE

Za ten pova-
žuji postup
do ligy s Kar-
vinou. Byl jsem
v širším kádru trenéra
Webera.

DAVID EGRI

ZÁLOŽNÍK

Nejsilnější
zážitek? Ur-
čitě můj první
gól vmládež-
nické reprezentaci U17. Hráli
jsme proti Číně a já skóroval
po dvaceti minutách pobytu
na hřišti.

ANKETA: Jaký je váš nejsilnější fotbalový zážitek?

KRYSTIANMAJERCZYK

BRANKÁŘ

Postup do
druhé polské
ligy s klubem
Nadwiślan Góra.
Pro náš klub se jednalo
o výjimečnýmoment.

MARTIN SIKORA

BRANKÁŘ

Asi možnost
trénovat
ve druhé lize
s A-týmem
Vítkovic.

DERRICKMENSAH

ZÁLOŽNÍK

Když jsem se
dostal do
české ligy
v Baníku Ostra-
va. Rád bych si ji ještě zahrál.

DANIEL JEŽ

ZÁLOŽNÍK

Nejsilnějším
zážitkem je
promě vítěz-
ství s Třincem
v U16, když jsme na jednom
turnaji porazili Spartu.

JOHN IGBYMACKDONALD

OBRÁNCE

Víte, fotbal je
můj život,
takže ho beru
jako jeden velký
zážitek (úsměv).

DANIEL ŘAPEK

ÚTOČNÍK

Určitěmož-
nost vyzkou-
šet si angažmá
ve třetí rakouské
lize, kde jsem půl roku hos-
toval.

JANUHER

OBRÁNCE

Umě vítězí
také postup
do celostátní
ligy dorostu
s MFK Karviná.

RENÉMACKO

ZÁLOŽNÍK

Za největší
fotbalový zá-
žitek považuji
postup do celo-
státní dorostenecké ligy
s Karvinou.

KAREL SKOUPÝ

OBRÁNCE

To bylo,
když jsme
s futsalovým
BaníkemOst-
rava vyhráli celostátní ligu.

JIŘÍ VALOCH

ZÁLOŽNÍK

Můj pohá-
rový start
tady v Dět-
marovicích
v rámci MOL Cupu, kdy jsme
hráli proti druholigovému
Třinci.

MICHAL TOMÁŠ

ÚTOČNÍK

Postup s Dět-
marovicemi
do divize. Hrál
jsem sice i v Or-
lové třetí ligu, ale tam jsme
nepostoupili.


