
FILIP HRUŠKA

ZÁLOŽNÍK

Mýmnejsil-
nějším zážit-
kem je firemní
turnaj, kdy jsme
v létě jezdili po Evropě, pro-
jeli jsme osm zemí, jednou
jsme hráli turnaj v nizozem-
skémDen Boschi, pak v ang-
lickém Readingu. Všude, kde
má firma pobočky. Všechno
nám platili, bylo to super.
Z těch sedmi ročníků, které
se takto odehrály, jsme navíc
třikrát vyhráli a třikrát skon-
čili druzí.

KAMIL VYKYDAL

BRANKÁŘ

Zážitkůmám
víc, ale nej-
raději asi
vzpomínámna
to, jak jsme jeli zrovna sem
do Věřňovic s rezervou Bo-
humína, a jeli jsme doslova
s torzemhráčů, asi čtyřmi
dorostenci a hráči, které
jsme posbírali po cestě
(smích). Protože nás bylo
málo, musel jsem do pole,
alemým gólem jsme tady
nakonec vyhráli 1:0.

LUKÁŠGÓRNIOK

ZÁLOŽNÍK

To bylo v do-
rostu v Karvi-
né, když jsem
byl vybrán do
výběruMS kraje, společně
s dalšími třemi spoluhráči,
a tam jsme si zahráli proti
výběru Prahy a dalším kra-
jům. Umístění si už nepa-
matuji, ale postoupili jsme ze
skupiny. V té sezoně jsme
v Karviné v rámci soutěže
hráli o postup do celostátní
ligy. Měli jsme skvělý kolek-
tiv, vše si sedlo, jakmělo,
akorát nám nevyšel ten po-
stup, o který jsme usilovali.

ROMAN LOBODINSKÝ

ÚTOČNÍK

Já za svůj nej
zážitek pova-
žuji zájezd
s přípravkou Or-
lové do Nizozem-
ska na velkýmezinárodní
turnaj. Zahráli jsme si přímo
na hřišti amsterdamského
Ajaxu, což bylo super, a navíc
jsme tam z asi třiceti týmů
skončili osmí, takže to byl
i sportovní úspěch.

LUKÁŠBARÁNI

BRANKÁŘ

Postup s Lo-
komotivou
Petrovice B
do I.B třídy,
protože tam šlo o
sázku s šéfem Petrovic pa-
nem Vojáčkem, že nám
v případě postupu postaví
mezi hřišti kolotoč. My po-
stoupili a ten kolotoč tam
pak opravdu několik dní stál!

Anketa: Jaký je váš nejsilnější fotbalový zážitek?

PATRIKGÍR

OBRÁNCE

To bylo ještě
v mých pat-
nácti letech,
kdy si mě tre-
néři vytáhli
k mužům, abych s nimi tré-
noval a okoukával dospělý
fotbal. Bylo to v Dětmarovi-
cích za trenéraMartina Špič-
ky. Promě, věkem tehdy ješ-
tě žáka, to byl obrovský záži-
tek.

JIŘÍ VLČEK

ZÁLOŽNÍK

Promě je to
pár startů
v MSFL za
Orlovou, tehdy
ještě pod trenérem
Vlkem. Já jsem hrával hlav-
ně za béčko, ale trenéři si
mě na pár zápasů vytáhli
i do A-mužstva a já takměl
možnost nasát atmosféru
třetí ligy.

MATĚJ KUBIŠ

ÚTOČNÍK

Promě je
nejsilnější
zážitek také
společný start
s tátou a bratrem,
ale když už to řekl brácha,
tak já k tomu ještě přidám
postup s orlovským doros-
tem doMoravskoslezské di-
vize. Na to vzpomínám také
rád.

KEVIN LUBOJACKI

OBRÁNCE

Jsem odcho-
vanec Baníku,
a když jsem
hrál ještě za žáky,
vybral mě trenér jako nej-
lepšího hráče týmu za od-
měnumezi kluky, kteří pak
s hráči ligového áčka Baníku
nastupovali do zápasu s Li-
bercem. Byl promě nesku-
tečný zážitek nastupovat
s hráči před plnými Bazaly.

TOMÁŠBIELAN

ZÁLOŽNÍK

Asi naše série
třinácti vy-
hraných zá-
pasů v řadě
v tehdejším do-
rostu Orlové. To jsme hráli
krajský přebor a nakonec se
nám povedlo postoupit do
divize.

TOMÁŠNOVOTNÝ

BRANKÁŘ

Mýmnejsil-
nějším zá-
žitkem je,
když jsem
mohl nastoupit za
Věřňovice v semifinále
okresního poháru a pomohl
jsemmančaftu vychytat ví-
tězství a postup do finále.
Pak jsme to i celé vyhráli.

JERZYWOJTAS

ÚTOČNÍK

Když slavil
své 80. naro-
zeniny Kazi-
mierz Górski, je-
den z nejslavnějších pol-
ských hráčů a později i tre-
nérů, pořádala se k tomu
exhibicemezi krajskými
svazyMZPN KrakowMalo-
polska aMZPNWarszawa.
Byla to velká sláva, zápas
přenášel Canal Plus, a já se
jako třetiligový hráč dostal
nejen do televize, ale hlavně
do sestavy výborných ligo-
vých hráčů. Hrál tam třeba
Bulhar Radostin Stanev, Jan
Frolík ze Slovenska a další.

DAVIDČOPÍK

OBRÁNCE

Za největší
zážitek pova-
žuji turnaj
v Polsku, kam
jsme odjeli s do-
rostem Karviné a zahráli si
proti výběrům Japonska.

DANIEL SZELIGA

BRANKÁŘ

Promě je to
po každém
vítězném zá-
pase zpívání
vítězných chorálů.
Ta euforie, kterámě v tu
chvíli obklopí, ještě navíc,
když jsem rozkřikovač a
všichni pomě opakují, co
zrovna řvu, tomě vždy do-
stane do těžko popsatelného
stavu.

DOMINIK RENTA

ÚTOČNÍK

Nejsilnější
zážitkymám
spojené se
dvěma postupy.
S dorostem v Orlo-
vé jsme vyhráli krajský pře-
bor a postoupili do divize,
navíc jsem se stal nejlepším
střelcem soutěže. A když
jsem byl na hostování ve
Frenštátě pod Radhoštěm,
tak se tam taky povedlo po-
stoupit z kraje do divize.

LUCASWALECKI

ZÁLOŽNÍK

Když jsem
byl ještě
v ostravském
Baníku, byl
jsem pozvaný
na reprezentační sraz hráčů
do 16 let, takže jsem se potkal
s hráči, kteří se pak dostali do
ligy.

JAKUB SWACZYNA

OBRÁNCE

Přestup do
Věřňovic. Po-
stup se teprve
povede (úsměv).

RADOVANGORNIAK

OBRÁNCE

Za nejsilnější
zážitek beru,
když jsme
v dorostu Slavie
Orlová postoupili do kraje.
V okresním přeboru jsme
vyhráli všechny zápasy a po-
razil nás jenom Bohumín.
Škoda, mohli jsmemít plný
počet bodů.

JAKUBKUBIŠ

ZÁLOŽNÍK

Do paměti se
mi vryl hlavně
moment
z minulé sezo-
ny, kdy jsme loni
v Hnojníku nastoupili v zá-
kladní sestavě společně
s bratrem a našim tátou
Martinem. Byla to pro nás
událost, byla se tam podívat
mamka, prarodiče. Hezký
moment.

MARTINČOPÍK

ÚTOČNÍK

Promě je to
jednoznačně
můj první gól
v soutěži, když
jsem v 75. minutě
střídal, přišel jsem na hřiště
a v 80. minutě jsem dal Smi-
lovicím nůžkami do šibenice
jediný gól zápasu. Mám to
i natočené na videu.


