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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/karlik_k.jpg" alt="Karol Karlik" width="430" />Mijloca?ul Karol Karlik a acordat
un interviu suplimentului FC O?elul Gala?i, iar slovacul a vorbit despre �ceputurile sale ca
fotbalist, cum vede el fotbalul rom�esc ?i O?elul, dar ?i despre prieteniile pe care le-a legat aici.
Karlik �i dore?te s? se salveze cu O?elul ?i a promis c? se va preg?ti intens al?turi de colegii
s?i pentru a reu?i acest lucru.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;"><strong>Karol
Karlik:</strong> <em>�M-am apucat de fotbal la 6 ani. Tat?l meu a fost portar la FC Nitra ?i,
dup? retragerea din activitate, a antrenat mai multe echipe din regiune. El m-a luat de m�? ?i
m-a dus la dus la fotbal, �scriindu-m? la acela?i club la care evoluase ?i el, FC Nitra. Acolo
mi-am f?cut junioratul ?i am evoluat � primii patru ani de seniorat. Tata este ?i criticul meu. El
?i sora mea de 36 de ani, o �p?timit? a fotbalului. Am�doi �i urm?resc fiecare meci pe internet
?i apoi st?m de vorb?. Tata �i spune unde am gre?it ?i cum �i pot �bun?t??i jocul, iar sora
mea m? �curajeaz?. O?elul este un club bun, un club care, � urm? cu trei ani, c�tiga
campionatul ?i juca � Liga Campionilor. Echipa are juc?tori buni ?i, ca s? dau doar c�eva
exemple, � amintesc pe Florin Cernat, Cristian Cristea sau Constantin Mi?el?ricu. Sunt norocos
c? joc la O?elul. Pe l�g? asta, �i place Gala?iul, e un ora? frumos. Aici este un campionat
foarte bun, cu un fotbal foarte rapid ?i agresiv. � compara?ie cu fotbalul din Slovacia, cel din
Rom�ia e superior ?i se bucur? de un interes crescut din partea popula?iei, are mai mul?i fani.
� iarn? vom avea mult de treab?. Ne a?teapt? antrenamente intensive, preg?tire tactic?, mult
efort, pentru c? echipa trebuie s? r?m�? � Liga I! Nu m-am ferit niciodat? de munc?, a?a c? �i
place programul pentru perioada urm?toare. Antrenorul a spus c? trebuie s? vin? �c?
patru-cinci juc?tori noi, ceea ce e bine. � retur, fiecare meci va fi important. Din p?cate, nu am
avut ?ansa s? c?l?toresc prin ?ar?, fiindc? am avut un program foarte �c?rcat � ultimele luni.
Totu?i, � Gala?i �i place s? merg � Gr?dina Public?, f?ceam asta des c�d so?ia ?i fiul meu
erau aici. De asemenea, � var? mergeam des s? ne bronz?m la piscinele private din ora?. Am
devenit prieten cu Mi?e, care �i este ?i vecin ?i cu care vin la antrenamente. De S?rb?tori plec
acas?, � Tatra Mare, ca s? petrec Cr?ciunul cu so?ia ?i copilul. Voi avea o lun? de odihn?,
dup? care m? voi �toarce ?i voi relua munca al?turi de colegii mei. Suporterilor le doresc s?
aib? un Cr?ciun fericit ?i s?rb?tori luminate! Eu ?i colegii mei � a?tept?m la stadion ?i anul
viitor. Avem nevoie de ei. O?elul Gala?i trebuie s? r?m�? � Liga I!</em></p>
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