
BORIS FÖRSTER

ZÁLOŽNÍK

Můj nejsil-
nější fotbalo-
vý zážitek byl,
když jsem dal
v ČFL hattrick za
Hlavici. Bylo to na hřišti béč-
ka pražské Slavie a oni mi
pak volali, že oměmají zá-
jem.

TOMÁŠBAJZATH

OBRÁNCE

Umě se nej-
silnější záži-
tek pojí s klu-
bem, kde jsem
strávil nejdelší čas
kariéry, a to je Orlová. Vel-
kým zážitkem promne byly
všechny postupy do vyšších
soutěží, počínaje kategorií
žáků, pokračujíc přes dorost
a konče umužů.

PAVEL ZUPKO

ZÁLOŽNÍK

To bylo ještě
vmládežnic-
kých katego-
riích, když jsem
mělmožnost po-
rovnat své síly
se soupeři z celého světa na
jednom turnaji ve Francii,
kde jsme dosáhli jak týmo-
vých, tak individuálních
úspěchů.

MIROSLAV PŘIBYL

BRANKÁŘ

Jako svůj nej-
větší zážitek
vnímám to, že
jsem byl na zá-
pase Ligymistrů
přímo na stadionuMan-
chesteru City proti Šachtaru,
a také to, že jsemmohl tré-
novat s prvoligovými týmy
MFK Karviná a Baník Ostrava
a hrát proti klukům, kteří teď
jsou v nejvyšší soutěži.

TOMÁŠWOJNAR

ÚTOČNÍK

Řekl bych, že
to budemůj
gól z minulé
sezony, kdy
jsem v pohárovém
utkání na Stínadlech v Tep-
licích srovnával za Třinec na
1:1. Bohužel jsme nakonec
utkání prohráli.

MAREKBÁNYÁCSKI

OBRÁNCE

Můj nejlepší
zážitek byl,
když jsme
hráli s Frýd-
kem-Místkem na
Slavii v Edenu. Na stejnou
úroveň vlastně řadím i to, jak
jsem se jel podívat na Ligu
mistrů do Itálie, kde také
hrála Slavia.

Anketa: Jaký je váš nejsilnější fotbalový zážitek?

ADAMPODEŠVA

OBRÁNCE

To bylymé
zápasy v re-
prezentaci
v kategorii U16.

JANKLEJNOT

ZÁLOŽNÍK

Mýmnejsil-
nějším, nebo
spíše nejhez-
čím fotbalovým
zážitkem, byl výlet do Lon-
dýna s kamarády, kde jsme
společně navštívili utkání
Arsenalu v rámci Premier
League.

PATRIKCHLOPEK

ZÁLOŽNÍK

Nejsilnější
zážitekmám
z působení
v 1. HFK Olomouc,
když jsme vyhráli 2:1 nad
Zbrojovkou Brno a postoupili
do dalšího kola MOL Cupu.
Byl to skvělý pocit porazit
prvoligový tým před tolika
fanoušky.

ALEX KISZA

OBRÁNCE

Můj nejsil-
nější fotbalo-
vý zážitek je
čerstvý, a to zápas
v Rýmařově zkraje této se-
zony, kde jsem dostal šanci
a odměnil se nahrávkou na
vyrovnávající gól.

MAREKDAWID

ZÁLOŽNÍK

Největším
fotbalovým
zážitkem pro
mne bylo utkání
Plzně s Barcelonou v Lize
mistrů, díky čemuž jsemměl
možnost vidět naživo hvězdy
soupeře, zejména Lionela
Messiho.

JAKUB VELČOVSKÝ

ZÁLOŽNÍK

Zážitek? Asi
ten, když
jsem jakomalý
kluk v šesti letech
přišel na svůj první trénink.

LUKÁŠ BAGAR

ÚTOČNÍK

Já za největší
zážitek pova-
žuji, když jsme
v Baníku vyhráli
jedenmládežnický turnaj
a postoupili do finálové části,
která se pak hrála v Londýně
na stadionuWembley.

PAVELMALCHAREK

ÚTOČNÍK

Promě to byl
hned ten
úvodní. První
kopnutí domíče
a následně celámoje fotba-
lová kariéra.

RADIMSMĚTÁK

BRANKÁŘ

Za nejlepší
zážitek beru
to, že jsem
mohl prožít s vý-
běremMoravskoslezského
krajemládežnickou olympi-
ádu v Ústí nad Labem. To by-
lo v roce 2007.

LUKÁŠKRAJČO

ZÁLOŽNÍK

Zamůj nej-
větší zážitek
ve fotbale po-
važuji zahraniční
stáž v Německu. V šestnácti
letech jsem nakoukl do klu-
bů v Lipsku a Hannoveru.

LUKÁŠ SKOUPÝ

ZÁLOŽNÍK

V šestnácti
letech jsem
seděl doma
před televizní
obrazovkou a díval
se na semifinále Eura. Cítil
jsem obrovské zklamání nad
nespravedlností osudu, když
naši vypadli s Řeckem. Po
tom všem, co dokázaliv kva-
lifikaci i na turnaji samot-
ném! V tu chvíli se mi zdál
fotbal nespravedlivý a zby-
tečný. Ale všiml jsem si, jak
lidé našim tleskají za to, co
předvedli. Že až do té osudné
stříbrné branky lidem doká-
zali mnohonásobně vykouz-
lit úsměv na tváři. A já po-
chopil, že fotbal je hra a do-
kud lidem přináší radost, má
smysl ho dělat.

TOMÁŠ ZBAVITEL

OBRÁNCE

Vmých tři-
nácti letech
jsme s Haví-
řovem byli na
turnaji, kterého se účastnily
Baník Ostrava, MFK Karviná
a podobně. Skončili jsme
tehdy na druhémmístě a já
vyhrál cenu pro nejlepšího
střelce turnaje.

MARTINNOGA

ZÁLOŽNÍK

To bylo, když
jsem se díval
na odvetný
zápas FC Barce-
lona s PSG. První zápas
skončil jasně 4:0 pro Paříž
a v druhém zápasemuseli
Barcelonští pořádně zabrat,
abyměli v součtu lepší skóre
než soupeř, ale povedlo se
jim to. V poslední minutě
nastaveného času vstřelil
postupový gól střídající Sergi
Roberto na 6:5! Na tento
moment vzpomínám velmi
rád, protože jsem velký fa-
noušek Barcelony.


