
ANKETA: Jaký je váš nejsilnější fotbalový zážitek?

RADEKSZAROWSKI

BRANKÁŘ

V dorostu je
to určitě ti-
tul mistra
republiky
s BaníkemOst-
rava, a mezi muži
pak postup doMSFL v Orlo-
vé, kde jsme pak navíc asi
čtyři roky působili. A možná
ještě na nějaký ten zážitek
čekám (smích).

LUKÁŠGASZCZYK

BRANKÁŘ

Nejsilnější
zážitek je pro
mě velký
mezinárodní
turnaj v Kodani,
kam jsme jeli s třineckým
dorostem. Už si nepamatuji
všechny soupeře, ale byli
tam Italové, Španělé amy se
přes Lyon dostali až do fi-
nále, kde jsme bohužel pro-
hráli se St. Pauli.

PETR ZIELONKA

OBRÁNCE

Za ten pova-
žuji, když
jsem s béč-
kemKarviné
zažil čtyři po-
stupy v řadě. Z okresu až do
divize. Dokonce jsme jako
cenu dostali i nějaké bečky
piva od Radegastu, ale vlast-
ně ani nevím, kde nakonec
skončily (smích).

ANTON FIZEK

OBRÁNCE

Největším
zážitkem pro
mě je, když
jsem se probo-
joval do druholi-
gového týmu Třince a v ge-
nerálce proti Sigmě Olomouc
jsem rozhodl gólem na ko-
nečných 1:0 odraženým ba-
lonem do „víka“. To byl zá-
roveň i můj nejhezčí gól
v životě.

PETRDITTRICH

ZÁLOŽNÍK

Promě to je
reprezentač-
ní dvojzápas
doma proti
Španělům za
starší dorost. Sice jsem ne-
rozhodl (smích), ale na hřiště
jsem se nakonec dostal a užil
jsem si to.

LUKÁŠKURUŠTA

ÚTOČNÍK

Vybral bych
můj gól
v reprezen-
tační sedm-
náctce proti
Anglii. Jednalo se o kvalifi-
kaci namistrovství Evropy.

JAKUBSTACH

BRANKÁŘ

Žiju fotba-
lem, takže
nejsilnějším
zážitkem pro
mě je, když pokaždé,
co přijdu do kabiny, cítím ten
neopakovatelný odér z ne-
vypraných věcí (smích).

RADIMBALÁŽ

ÚTOČNÍK

Těžko říct,
ale asi ty dva
postupy, co
jsem v kariéře
zažil.

ZBYNĚKBEDNÁŘ

ÚTOČNÍK

Největším
zážitkem je
promě start
ve druhé lize
mezi muži. Věkem
jsem byl ještě dorostenec
a hráli jsme s Vítkovicemi
na Bohemce.

JAKUBSITTEK

ZÁLOŽNÍK

Budu držet
basu s Bo-
humíňákama,
takžemýmnej-
větším zážitkem je samo-
zřejmě postup zaMarka
Poštulky z kraje do divize.

MICHAL STANOWSKI

OBRÁNCE

V dorostu,
v devate-
náctkách,
když jsme
bojovali v druhé
dorostenecké lize o postup.
Předběhl nás sice Frýdek, ale
další rok už to klukům, kteří
přišli po nás, s postupem do
celostátky vyšlo. My jim při-
pravili půdu (smích).

TOMÁŠMANČAŘ

OBRÁNCE

Já bych zmí-
nil dva po-
stupy s Heř-
manicemi, nej-
prve z I.B třídy, a pak
i z I.A třídy do kraje. Třetí
postup do divize jsem už
kvůli zranění nestihl.

JOSEF ZOLLER

ÚTOČNÍK

Nezapome-
nu nikdy na
velké derby
s Albrechti-
cemi, když jsem
se vracel z Frenštátu. Pro-
hrávali jsme 0:1, srovnal
jsem, prohrávali jsme 1:2, za-
se jsem srovnal a pak jsem to
naše sousedské derby třetím
gólem i rozhodl. Ale snad
přijde na konec kariéry ještě
jiný zážitek se Stonavou.

MIROSLAVKOĎOUSEK

ZÁLOŽNÍK

Umě je to
jasné: postup
do krajského
přeboru se Še-
novem.

PETR ŠKUTA

ZÁLOŽNÍK

V Karviné
jsem jako
třináctiletý
měl možnost
reprezentovat
na prestižním turnaji Dano-
ne Cup, to bylo tenkrát ve
Francii, a nejen promě, ale
pro všechny to tehdy byl su-
per zážitek.

PATRIK KLODA

OBRÁNCE

Postup do
dorostenecké
nejvyšší sou-
těže s Karvi-
nou. To byla
skvělá sezona.

LUKÁŠGRAŇÁK

ZÁLOŽNÍK

Promě to
bylamožnost
trénovat
v tehdy ještě
druholigové
Karviné s takovými hráči,
jako byli Milosavljev, Slončík,
Opic a další.

JAN ŽEBROK

OBRÁNCE

Já za největší
zážitek beru
každý po-
stup, který
jsem během ka-
riéry zažil. Bylo jich několik,
myslím, že čtyři, převážně
v Karviné.

RADIMSZKUTA

OBRÁNCE

Promě to je
dorostenec-
ká liga v Kar-
viné a zápasy na
Spartě, Slavii
a tak podobně.


