
ROMANKOŠŤÁL

OBRÁNCE

Hraji v Bo-
humíně už
dlouho, ale
zase tak dlou-
ho přemýšlet
nemusím. Určitě to byl ten
náš slavný postup do divize.

FRANTIŠEKHANUS

ZÁLOŽNÍK

Zážitků je
víc. Vážím si
postupu
s Bohumí-
nem, čtyř po-
stupů v řadě s Jakubčovice-
mi, ale vybral bych asi své li-
gové působení v Dukle, kdy
jsemmohl nastupovat po
boku takových hráčů, jako
Jiří Novotný, Luděk Zelenka
neboMichal Kolomazník.

JAN STOŠEK

OBRÁNCE

Největším
zážitkem pro
mě bylo ví-
tězství na
dětské olympiá-
dě za nášMoravskoslezský
kraj.

JAN FERENC

OBRÁNCE

Asi před
rokem v Pře-
rově jsem
trefil gól a do-
stal se s ním do
televizní ankety TV Nova
v rámci góluměsíce.

JAN JESCH

ZÁLOŽNÍK

Když jsem
byl v Ame-
rice na vý-
měnném po-
bytu a poprvé
v historii tamní školy jsme se
dostali do celostátního finále
univerzitních lig a díkymé-
mu gólu jsme i vyhráli 1:0.

JAROSLAVKUBINSKI

ZÁLOŽNÍK

Jednoznačně
sezona
2017/18, kdy
se postoupilo
do divize a vy-
hráli jsme okresní i krajský
pohár. To byla výjimečná
sezona.

ANKETA: Jaký je váš nejsilnější fotbalový zážitek?

JAKUBŠVRČINA

BRANKÁŘ

Když jsem
nastoupil za
mládežnickou
reprezentaci.

MARTIN ŠEBEK

ÚTOČNÍK

Musím říct
pohárové
utkání proti
ligovému Slo-
vácku, to jsem hrál za Heř-
manice. Sice jsme prohráli
0:2, ale po odvážném výko-
nu. Taky přišlo dost lidí, líbi-
lo semi to.

MARIO LATOCHA

ÚTOČNÍK

Asi můj de-
but ještě
v dresu Třince
v celostátní ju-
niorské lize proti Liberci.

LUKÁŠ POŠTULKA

OBRÁNCE

Nepřebilo to
zatím nic než
náš postup do
divize, oslavy
s tím spojené a podobně.

PETR BLOKSCH

ZÁLOŽNÍK

Když jsme
minulý rok
s devate-
náctkou Baníku
Ostrava podruhé za sebou
vyhráli Zlatý kahan.

DENIS SIEKIERA

ÚTOČNÍK

Nejsilnější
zážitek byla
určitě moje
návštěva slav-
ného Nou Campu a zápasu
legendmezi domácí Barce-
lonou aManchesteremUni-
ted.

JANKODEŠ

OBRÁNCE

Přestup do
Sigmy Olo-
mouc ještě
vmládežnické
kategorii.

JAKUBKODEŠ

BRANKÁŘ

Pohárový
zápas proti
Plzni, kdy
jsmeměli
v Hlučíně vyprodaný stadion.

DOMINIK PALEJ

ZÁLOŽNÍK

V osmnácti
letech jsem si
poprvé zahrál
zápas proti áčku
Sparty, když jsem působil
ve Vltavínu.

DANIEL UHER

OBRÁNCE

Můj start
v áčku Vít-
kovic v tehdy
postupové se-
zoně vMSFL.

VOJTĚCHMALYSZ

OBRÁNCE

Uvedu zápas
Anglie – Čes-
ko, který jsem
na vlastní oči
viděl veWembley.


