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ŠTADIÓN
MŠK ŽILINA

A–TÍM
MŠK ŽILINA

20
BESIR
DEMIRI
MKD 25 r.

3
MARTIN
KRÁLIK
SVK 24 r.

15
KRISTIÁN
VALLO
SVK 21 r.

HLAVNÝ
TRÉNER
JAROSLAV
KENTOŠ

27
BRANISLAV
SLUKA
SVK 20 r.

23
JÁN
MINÁRIK
SVK 22 r.

5
ADAM
KOPAS
SVK 20 r.

ŠPORTOVÝ
MANAŽÉR
KAROL
BELANÍK

ASISTENT
TRÉNERA
TIBOR
GOLJAN

28
BENSON
ANANG
GHA 19 r.

13
VLADIMÍR
MAJDAN
SVK 20 r.

25
FILIP
KAŠA
CZE 25 r.

TÍMOVÝ
MANAŽÉR
VLADIMÍR
LEITNER

VEDÚCI
TÍMU
MARIÁN
VARGA

ASISTENT
TRÉNERA
MÁRIO
AUXT

14
JAKUB
KIWIOR
POL 19 r.

21
JÁN
BERNÁT
SVK 18 r.

7
PATRIK
MYSLOVIČ
SVK 18 r.

KONDIČNOREHABILITAČNÝ
MANAŽÉR
MILAN
ŤAPAY

MASÉR
JOZEF
HROMKA

TRÉNER
BRANKÁROV
MIROSLAV
SEMAN

66
MIROSLAV
KÁČER
SVK 23 r.

12
VIKTOR
PEČOVSKÝ
SVK 36 r.

11
VAHAN
BICHAKHCHYAN
ARM 20 r.

MASÉR
FYZIOTERAPEUT
PETER
VOJT

FYZIOTERAPEUT
TOMÁŠ
LINTNER

1
MILOŠ
VOLEŠÁK
SVK 35 r.

9
IVAN
DIAZ
ARG 26 r.

18
ENIS
FAZLAGIĆ
MKD 19 r.

17
JAKUB
PAUR
SVK 27 r.

KONDIČNÝ
TRÉNER
JAKUB
HODÚL

KONDIČNÝ
TRÉNER
VLADIMÍR
PEREXTA

30
DOMINIK
HOLEC
SVK 25 r.

32
RÓBERT
BOŽENÍK
SVK 19 r.

10
FILIP
BALAJ
SVK 22 r.

29
DÁVID
ĎURIŠ
SVK 20 r.

MASÉR
MARKO
KOPAS

VIDEOTECHNIK
JURAJ
JACKO

22
SAMUEL
PETRÁŠ
SVK 20 r.

8
LUKÁŠ
JÁNOŠÍK
SVK 25 r.

24
MICHAL
TOMIČ
SVK 20 r.

ROZHODCA: 		
1. ASISTENT ROZHODCU:
2. ASISTENT ROZHODCU:
NÁHRADNÝ ROZHODCA:
DELEGÁT STRETNUTIA:
POZOROVATEĽ ROZHODCOV:

REALIZAČNÝ TÍM
MŠK ŽILINA

Pavel Ochotnický
Ján Pozor
Andrej Hrmo
Martin Ježík
Miroslav Jaška
Viliam Vais
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ŠKF iClinic Sereď
Rok založenia: 1914•Klubové farby: biela, červená•Minulá sezóna: 6. miesto
Sídlo: Mestský štadión Sereď•Kapacita: 2 800
Vzájomné zápasy minulá sezóna: 2:1 (d), 3:1 (d), 1:1 (v), 1:2 (d), 3:2 (v)
Historická bilancia: ŽILINA – SEREĎ 6 4 1 1 12:8

P

rvá polovica základnej časti Fortuna ligy sa dostáva
do finále. Posledným protivníkom, ktorého v aktuálnom ročníku vyzveme, bude minuloročný nováčik
a dnes už etablovaný účastník najvyššej súťaže – celok ŠKF Sereď. Stále však platí, že ani druhým ročníkom pôsobenia medzi slovenskou elitou nemôže Sereď hrávať svoje
domáce zápasy vo svojom domovskom stánku a asi sa to
ani tak skoro nezmení. V predošlej sezóne hrávali hráči ŠKF
v Nitre a v tomto ročníku si rozložili svoje domáce zázemie na
Kopaniciach, v Myjave, kde vystriedali Trenčín.
Predošlá sezóna bola pre Seredčanov historická, premiérovú sezónu vo Fortuna lige premenili na účasť v skupine
o titul a obsadili nečakanú 6. priečku. Počas leta prišlo v Seredi k zmene na poste trénera, Karla Stromšíka vystriedal
Slavče Vojneski zo Severného Macedónska. Napriek vyššie
spomínanému umiestneniu z minulej sezóny je prvoradým
cieľom mužstva macedónskeho trénera záchrana v lige. To
im zatiaľ vychádza, keď sú s jedenástimi bodmi na 9. mieste tabuľky. Poďme sa však pozrieť aj na zmeny v hráčskom
kádri, v ktorom sa obmenilo viacero mien. Odišli obrancovia
Jozef Menich (Trnava) a po medializovanom odchode nečakane v priebehu augusta aj dvojica stabilných opôr zadných
radov Martin Sus a predovšetkým kapitán Ľubomír Michalík.
Vpredu zas opustili seredskú loď Miloš Lačný či Marek Kuzma.
Zahraničný tréner však priviedol niekoľko zaujímavých mien.
V ani jednom z doterajších ligových stretnutí nechýbal v bráne rovnako Macedónčan, 24-ročný Dejan Iliev, ktorý prišiel na
Slovensko zo slávneho Arsenalu Londýn na ročné hosťovanie.

Brankári
1 DEJAN ILIEV MKD
33 PAVOL PENKSA SVK
Obrancovia
21 TIDIANE DJIBY BA SEN
16 TOMÁS DABÓ POR
98 BRUNO DIP RAPANELLI BRA
4 TOMÁŠ HUČKO SVK

To nie je jediná legionárska posila Serede. Okrem gólmana
sa ŠKF posilnil hneď o trojicu Brazílčanov – Cleber je fanúšikom známy z pôsobenia v Zlatých Moravciach, dvojica Dip
a Matheus prišla na Slovensko z rodnej krajiny. Zaujímavými
menami je aj dvojica mladých futbalistov z Talianska – z mládeže Interu prišiel Slovinec Maj Rorič, z Primavery Atalanty
zas cyperský útočník Panagiotis Louka.
Kapitánsku pásku Serede má na svojom rukáve náš bývalý hráč Tomáš Hučko, fanúšikovia MŠK si určite budú pamätať
aj na meno Martin Slaninka, ktorý prišiel do Serede z českého
Prostějova. O gólovú produkciu súpera sa stará viacero hráčov, s dvomi presnými zásahmi sú najlepšími strelcami tímu
hneď traja strelci – obrancovia Hučko, Djiby Ba a chorvátsky
útočník Špehar, ktorý k dvom ligovým gólom pridal až šesť
v Slovnaft Cupe. V pohári nechýbajú v 5. kole, do ktorého
sa dostali výhrami nad Zvolenom (2:0), a dvomi mužstvami
z nášho regiónu - Belou (10:0) a Vysokou nad Kysucou (4:0).
Všetci žltozelení veríme, že tentoraz bude Sereď po
návšteve žilinského kraja odchádzať bez víťaznej emócie.
Naopak, šošoni sa po prvej prehre v sezóne rýchlo vrátia
na trojbodovú cestu a pred reprezentačnou prestávkou sa
opäť naladíme víťazne. K tomu potrebujeme aj vaše hlasivky
z tribún. •

Buď naším dvanástym hráčom.
Aj v novej sezóne sme hrdí,
keď sa víťazí a verní, keď sa nedarí.
PRETO spoločne
MŠK Žilina, na Slovensku najlepšia!

12 MATEJ LODUHA SVK
5 MARTIN MEČIAR SVK
96 MARTIN SLANINKA SVK
3 NIKOLA UNKOVIČ SRB
Stredopoliari
18 BANKOLE OLAWALE
ADEKUOROYE NGR
22 ALEX IVÁN SVK
9 ROKO JUREŠKIN CRO
17 KRISTIÁN LUKÁČIK SVK
10 CLEBER SILVA NASCIMENTO BRA
94 MATHEUS OLAVO BRA

13 FILIP PANKARIČAN SRB
8 MAJ RORIČ SLO
23 MIROSLAV TUREČEK CZE
19 DENIS VENTÚRA SVK
Útočníci
89 PANAGIOTIS LOUKA CYP
14 ADAM MORONG SVK
25 DINO ŠPEHAR CRO
11 ĽUBOMÍR ULRICH SVK
Hlavný tréner
SLAVČE VOJNESKI

POHĽAD TRÉNERA: Najdôležitejšia bude
reakcia na nedeľnú prehru.“
Hoci už nesvieti pri zverencoch trénera Jaroslava Kentoša v kolónke prehier nula, prvú
porážku prijali s pokorou. O systéme v Dunajskej Strede, dnešnom súperovi, prvej polovici
základnej časti a aj o domácej stopercentnej bilancii s kormidelníkom MŠK. Nakopne prehra žltozelených k ešte lepším výkonom?
Pán tréner, po veľmi dlhom čase ste v Dunajskej Strede
videli na tvárach vašich zverencov smútok.
„Je to logické, keď mužstvo prehrá prvýkrát v sezóne, navyše po dlhšej dobe. Všetci sme boli smutní. Objektívne sme
si zanalyzovali zápas, ale najdôležitejšie teraz bude, ako
zareagujeme po prehre. Takže určite nesmútime a koncentrujeme sa počas celého týždňa na dnešok. Reakcia bude
najdôležitejšia.“
Predsa len, duel na Žitnom ostrove ste si asi predstavovali inak.
„Vieme, čo bolo dobré, čo horšie, čo nám fungovalo, nefungovalo. Zabrzdili nás naše straty lôpt, začali sme kopiť nevynútené chyby v prechodovej fáze do útoku. Práve po jednej
zo strát sme inkasovali gól. Následne sme stratili sebavedomie a ten výkon do konca polčasu nebol dobrý.“
V Dunajskej si veľa príležitostí nevytvorí azda žiadne
mužstvo, preto tam obzvlášť treba byť efektívny.
„Bolo to o tom, kto strelí prvý gól. Podarilo sa to domácim, a
tým pádom priklonili misky váh na svoju stranu. My musíme popracovať na našej reakcii po inkasovanom góle, lebo
ľahko strácame sebavedomie a koncentráciu. Prestávame
plniť úlohy a trvá nám určitú chvíľu, kedy zle reagujeme na
inkasovaný gól. Do ďalších zápasov to potrebujeme zlepšiť.“
Až v druhom polčase prišlo vôbec prvé ohrozenie brány DAC.
„Myslím si, že druhý polčas bol z našej strany lepší. Pomohlo
tomu, že prišiel Filip Balaj, nestrácali sme ľahko lopty. Vytvárali
sme si nebezpečnejšie situácie a aj v závere sme šli za vyrovnaním. Mne však chýbala v tomto zápase väčšia kvalita smerom dopredu. Vedeli sme, aký terén nás tam čaká, nechcem,
aby to bola výhovorka. Chceli sme hrať trošku jednoduchšie,
ale množstvo strát, ktoré sme spravili, bol ten najkľúčovejší
moment zápasu. Pri stretnutí mužstiev zo špice ligy rozhodujú
detaily. V nich boli v nedeľu precíznejší domáci.“
Nakopne samotná prehra mužstvo pred dnešným duelom, alebo tomu bolo potrebné počas týždňa pomôcť?
„Máme svoje ciele a ideme za nimi. Ten základný cieľ je do-

stať sa do prvej šestky. Máme pred sebou Sereď, ktorú sme
si zanalyzovali a zodpovedne sa na ňu pripravili. Verím tomu,
že to zvládneme.“
Ako na vás pôsobí minuloročný nováčik?
„V Seredi v priebehu leta prišlo k výrazným zmenám. Prišiel
tam nový tréner, viacerí skúsenejší hráči skončili, takže je
to cítiť aj na ich hre. Na druhej strane majú svoju kvalitu, na
svojom konte veľa remízových zápasov. Nemôžeme podceniť žiaden detail.“
Mementom musí byť aj posledný domáci duel proti ŠKF,
ktorý nedopadol podľa očakávaní.
„Všetky zápasy so Sereďou boli náročné, a to nás čaká aj
v sobotu. My sa budeme koncentrovať na vlastný výkon, na
jeho zlepšenie najmä z pohľadu ofenzívy. To bude kľúčové.”
Práve proti Seredi uzavrieme prvú polovicu základnej
časti. Napriek poslednej čiernej škvrne sa nesie v pozitívnom duchu?
“Keď to porovnám s minulou sezónou, tak teraz nám vstup
do sezóny vyšiel oveľa pozitívnejšie. Zvládli sme náročné
zápasy, posunuli sme sa vo viacerých fázach hry. Aj napriek
absenciám hráčov ako Mišo Škvarka alebo Jaro Mihalík, sa
vytvorila dobrá partia hráčov. Vstup do sezóny bol oproti minulému ročníku ďaleko lepší a z toho teraz ťažíme.“
Ako poslední sme stratili ligovú neporaziteľnosť. Stále
sme však jediní, kto má doma stopercentnú bilanciu.
„Budeme radi, keď nadviažeme na predchádzajúce zápasy
pod Dubňom. Každý z nich bol o niečom inom. Úvodné duely
proti Trnave a Trenčínu boli možno viac otvorenejšie, súperi
boli trošku kvalitnejší. Posledné stretnutia, či už s Pohroním,
Senicou alebo Nitrou - tam to bolo o postupnom útoku a dobýjaní hosťujúcej brány.“
Ktorý z týchto výkon majú teda chlapci napodobniť
v sobotu?
„Uvidíme, ako nastúpi súper, ale chcel by som, aby sme boli
dominantní a silní na lopte a aby sme boli efektívni v zakončení. To bude veľmi dôležité.“ •
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„Bol by som rád, keby ma
fanúšikovia podržali,“
hovorí navrátilec Jakub Paur

TABUĽKA PRED 11. kolom
1 ŠK Slovan Bratislava 10
10
2 MŠK Žilina
10
3 Dunajská Streda
4 FC Spartak Trnava
10
5 Zlaté Moravce - Vráble 10
6 AS Trenčín
10
10
7 MFK Ružomberok
8 MFK Zemplín Michalovce 10
9 ŠKF Sereď
10
10 FK Senica
10
11 FC Nitra
10
12 FK Pohronie
10

Jediný Žilinčan, ktorý skóroval pri spanilej jazde predkolami Európskej ligy do siete všetkých protivníkov.
Odchovanec Jakub Paur, ktorý strávil tri roky v Trenčíne, sa vrátil domov. Aký bol samotný návrat, prekvapilo ho niečo v klube? Prečo nesedí v šatni na rovnakom mieste a nemá na svojom chrbte číslo 7? S rodákom
z Višňového aj o tabuľkovom postavení, kabíne i prijatí fanúšikmi.
Už vyše dvoch mesiacov si opäť šošonom. Aký bol samotný návrat do dôverne známeho prostredia?
„Celkom rýchlo sa to upieklo. Bez klubu som bol asi mesiac,
no následne sa ozvalo MŠK a bol som veľmi rád. Zatiaľ sa veľmi spokojný, som rád, že som opäť doma, môžem sa rozvíjať
a pomáhať Žiline.“
Prekvapilo ťa niečo po príchode do rodného klubu?
„Nemôžem povedať, že by ma niečo extrémne prekvapilo. Vedel som, že klub funguje vynikajúco, prostredie som dobre poznal. Žilinu som sledoval, aj keď som tu nebol. Preto som vedel,
že tu je prostredie s množstvom mladých hráčov, ktorí chcú na
sebe pracovať.“
S tým pre teba okrem hráčskych úloh pribudli aj tie
líderské?
„V tejto pozícii som ešte nebol. V Trenčíne boli tiež mladí chalani, no aj väčší počet skúsenejších hráčov. V Žiline to sedí, ja sa
teraz snažím, pokiaľ to chalani chcú, pomôcť.“
Čo sa zmenilo, resp. čo ostalo rovnaké vo vnútri klubu?
„Filozofia ostala rovnaká, za čo som rád. Je fajn, že sa stále pracuje systematicky.“
Ako sa ti na náš klub, ktorého si odchovancom, pozeralo
zvonka?
„V niektorých chvíľach to bolo ťažké, hlavne samotný odchod
som dlho spracovával. Fandil som aj na diaľku, tešil som sa
z výhier a chalanom som doprial aj titul. Pre mňa osobne to

bolo ťažšie obdobie, ale sledoval som ich vždy a fandil.“
Čo ti dali tri roky v Trenčíne?
„Hlavne novú skúsenosť. Vyskúšal som, ako to funguje v inom
klube a teraz už som rád, že som opäť naspäť v Žiline.“
Práve trofej, ktorú sme získali po tvojom odchode, ťa mrzí
asi najviac?
„Jasné. Človek, nikdy nevie, čo sa v živote stane. Asi to tak malo
byť. Možno keby som tu ostal, tak by sa titul nezískal. Samozrejme, že ma to štvalo. Nerobím však z toho drámu a verím, že
ešte zdvihnem so Žilinou pohár nad hlavu.“
Číslo na drese si zmenil, zmenil si aj miesto v šatni?
„Mám aj iné miesto. Na takýchto veciach nelipnem. Začala sa
pre mňa nová etapa a k tomu patrí nové číslo a aj miesto.“
Stihli ťa už skúsenejší hráči ako Peči, Miloš, Mates či Kačka podpichnúť po návrate?
„Mali nejaké narážky, nebolo to však nič strašné, čo by som
nevedel prehryznúť.“
Poďme k samotnému futbalu, prvé dni v Žiline boli o naberaní kondičky?
„Áno, mesiac som bol bez klubu a trénoval individuálne.
To však nikdy nestačí, tréningová a zápasová záťaž je niečo úplne rozdielne. Naberal som fyzičku celkom rýchlo, no
stopla ma dlhšia choroba a svalové problémy, ktoré vyústili
možno kvôli tomu, že som to prepálil. Teraz už som stopercentne pripravený.“

JAKUB PAUR #17
Slovensko • 4. 7. 1992 • Výška: 185 cm • Váha: 76 kg • Post: Záložník
Kariéra: MŠK Žilina – 2016; AS Trenčín 2016 – 2019; MŠK Žilina 2019 –
Celková bilancia v žltozelenom: 130 zápasov• 26 gólov•7 asistencií
Aktuálna sezóna: 1 zápas• 90 minút• 0 gólov• 0 asistencií
Úspešnosť súbojov: 71 %; Úspešnosť prihrávok: 88 %

Celkom rýchlo si sa adaptoval aj na herný systém, hoci sa
od tvojho odchodu zmenil hlavný tréner.
„Trochu sa zmenil systém, hráme viacerými štýlmi, ktoré sa
dajú použiť. Nemám s tým problém, viem, čo sa odo mňa
očakáva.“
Medzitým už prišli zápasy za „B“-tím, kde si sa aj strelecky presadil. Premiéra už prišla aj v prvom tíme, kde si
nastúpil na pohárový duel. Ako vnímaš svoje doterajšie
výkony?
„V pohári mi duel proti Novému Mestu celkom vyšiel. Vždy to
môže byť lepšie, no bol som celkovo rád za šancu a plnú minutáž. Cítil som sa na trávniku veľmi dobre.“
Čo hovoríš na aktuálne tabuľkové postavenie? Taká bilancia nebola ani v silných ročníkoch 2014, 2015, kedy si tvoril
kostru tímu.
„Je to super. Mňa osobne to príjemne prekvapilo. Síce je tu
výborný tím, no takýto štart do ligy tu nebol niekoľko rokov.
Netreba sa v tejto fáze ligy pozerať na tabuľku. Treba ísť opäť
za každým jedným víťazstvom. Pokiaľ sa nebudeme sústrediť
na iba na body a postavenie, tak to môžeme dotiahnuť veľmi
ďaleko.“
Proti Seredi máš na konte zatiaľ jedno stretnutie. Aký to je
súper z tvojho pohľadu?
„Nepríjemný súper, proti ktorému sa hrá ťažko. Majú dobrú
defenzívu, vedia zaútočiť a vedia spraviť dobré výsledky aj
s mužstvami zo špice tabuľky. Preto potrebujeme byť ostražití
a pristúpiť k dnešku zodpovedne.“
Určite sa nevieš dočkať premiéry za „A“-tím v ligovom
stretnutí. Ešte krajšie by to bolo pred domácimi tribúnami.
„Bol by som veľmi rád, keby to prišlo už dnes. Určite by som bol
rád aj za to, keby ma podržali a podporili fanúšikovia. Za to by
som bol veľmi vďačný.“ •
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1

1
2
1
2
3
3
3
2
5
2
1
3

1 31:9 25
1 23:8 23
3 19:12 19
3 15:12 17
3 11:12 15
4 17:17 12
4 11:13 12
5 10:13 11
3 13:17 11
6 8:20 8
7 9:20 7
6 9:23 5

PROGRAM 11. kola
SOBOTA 5. 10.
Trnava - Dunajská Streda (16:30)
Nitra – Senice (17:00)
Pohronie – Michalovce (17:00)
Žilina – Sereď (17:00)
NEDEĽA 6. 10.
Trenčín – Zlaté Moravce (17:00)
Ružomberok – Slovan BA (18:00)
NAJLEPŠÍ STRELCI:
Šporar (Slovan) 7 gólov, Bernát (Žilina), Ristovski (Nitra),
Mitrea (Trnava) a Vida (Dunajská Streda) po 5 gólov
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V októbri v reprezentáciách
desať šošonov z „A“-tímu
Po dueli so Sereďou sa viacero šošonov rozpŕchne na reprezentačné zrazy v rámci októbrového asociačného termínu. V nomináciách slovenskej seniorskej reprezentácie, „21“-tky a „19“-tky má náš klub
početné zastúpenie a najcennejší dres budú obliekať šošoni v iných krajinách.
Božo v opäť v áčku

V nominácii reprezentačného trénera Pavla Hapala má zastúpenie opäť aj náš klub. Žltozelené farby bude v „repre“
hájiť náš útočník Robo Boženík. Slovenskú reprezentáciu
čaká dôležitý kvalifikačný zápas proti Walesu v Trnave a o
tri dni neskôr si „sokoli“ zmerajú sily v priateľskom zápase s
Paraguajom. Duel s juhoamerickým súperom sa uskutoční
v Bratislave.
• Program slovenskej reprezentácie
10. 10. Slovensko - Wales (Trnava, 20:45) / kvalifikačný duel
13. 10. Slovensko - Paraguaj (Bratislava, 20:45) / prípravné
stretnutie

Pätica šošonov v "21"-tke

Tréner slovenských sokolíkov Adrián Guľa povolal na kvalifikačné zápasy s Lichtenštajnskom a Francúzskom päticu
hráčov z nášho klubu. V nominácii figuruje brankár Samuel
Petráš, v poli budú náš klub reprezentovať Ján Bernát, Michal Tomič, Braňo Sluka a Kristián Vallo.
• Program "21"-tky
9. 10. Lichtenštajnsko "21" - Slovensko "21" (Eschen, 18:00)
/ kvalifikačný duel
15. 10. Slovensko "21" - Francúzsko "21" (Dunajská Streda,
21:00) / kvalifikačný duel

Traja žltozelení v SR „19“ proti Bosne a Anglicku

Trojica prípravných zápasov čaká na sokolíkov do 19 rokov,
medzi ktorými sa nachádza v nominácii trénera Alberta
Rusnáka aj trojica hráčov MŠK. Z „A“-tímu je vo výbere stredopoliar Patrik Myslovič, ktorého dopĺňa dvojica z „Béčka“
– Patrik Iľko a Marián Tandara. Mladí reprezentanti budú
v zápasovej akcii až v troch dueloch – dvakrát sa stretnú

s rovesníkmi z Bosny a na záver sústredenia vyzvú o rok
mladších Angličanov.
• Program „19“-tky
8. 10. Slovensko "19" – Bosna a Hercegovina "19" (Dunajská Streda, 17:00) / prípravné stretnutie
11. 10. Slovensko "19" – Bosna a Hercegovina "19" (Dunajská Streda, 12:00) / prípravné stretnutie
14. 10. Slovensko "19" – Anglicko "18" (Senec, 14:00) / prípravné stretnutie

Šošoni aj v Arménsku a Poľsku

Žltozelené farby budú reprezentovať aj zahraniční hráči,
ktorí pôsobia v našom klube. V nominácii arménskej reprezentácie do 21 rokov opäť nechýba náš stredopoliar Vahan Bichakhchyan. Výber Arménska odohrá v októbrovom
asociačnom termíne dva kvalifikačné zápasy na domácej
pôde proti Luxembursku a Taliansku.
• Program Arménska "21"
11. 10. Arménsko "21" - Luxembursko "21" (Gyumri, 13:00) /
kvalifikačný duel
14. 10. Arménsko "21" - Taliansko "21" (Jerevan, 18:30) / kvalifikačný duel
V nominácii poľského výberu do 20 rokov máme zastúpenie v
podobe Jakuba Kiwiora a v kádri Jaceka Magieru bude aj hráč
nášho „béčka“ Dawid Kurminowski. Na mladých Poliakov v druhom asociačnom termíne sezóny čaká Nemecko a Holandsko.
• Program Poľska "20"
10. 10. Nemecko "20" - Poľsko "20" (Norderstedt) / prípravné stretnutie
14. 10. Poľsko "20" - Holandsko "20" (Kalisz) / prípravné
stretnutie •

www.kia.sk
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Predstavujeme vám auto,
o ktorom rozprávajú už úplne všetci.

Jakub Kiwior #14
Prihrávky: 79% úspešnosť (86% priemer v sezóne)
Prihrávanie:
Holec		
Sluka		
Králik		
Kaša		
Tomič		
Diaz		
Demiri		
Bernát		
Káčer		
Boženík		
Balaj		
Vallo		
Bichakhchyan

0» (dal)
4
3
3
3
2
1
2
1
2
1
-

»0 (prijal)
1
6
1
1
3
4
1
-

SÚČET		

22

17

SÚBOJE: 14 (93% úspešnosť, priemer v sezóne 61%)
Obranné: 11/11 vyhraných
Útočné: 3/2 vyhraných
Vzdušné: 2/2 vyhrané
Odobratie: 5/5 vyhraných
Celkovo odbehané: 10 200 m (1. polčas 4977 m, 2. polčas 5223 m)
Najvyššia rýchlosť: 32,35 km/h (napr. Sergio Ramos
má rýchlosť okolo 34,5 km/h)
Počet šprintov v max. rýchlosti: 18

Instat index hráča v porovnaní s tímom

ANIMAČNÝ TÍM
DETSKÉHO SVETA
ZABEZPEČUJE PROGRAM
V NAŠOM RODINNOM
SEKTORE

Ak pripravujete oslavu, svadbu či firemnú
akciu, využite ponuku a pripravte deťom
výnimočný program.
Program pre najmenšie deti:
» rodiny » firmy » detské diskotéky
» športové programy.
DETSKÝ SVET OC MIRAGE
Mgr. Eva Mihaličková
0911 390 064
detskysvet@mirageshopping.sk

Nová Kia XCeed. Senzácia, ktorá sa nedá utajiť.
Nová Kia XCeed má odvážny dizajn, štýl športového mestského crossoveru
s nezameniteľnou robustnou prednou maskou pripomínajúcou dravca. Je to
auto, za ktorým sa každý s obdivom otočí. Kia XCeed je určená pre tých, ktorí
chcú zmeniť nekonečnú jednotvárnosť a chcú zažiť vzrušenie s každou jazdou.
Je však pravdepodobné, že ste sa o novej Kia XCeed od niekoho už toto všetko
dozvedeli.

ROČNÁ ZÁRUKA

G A R A N C I A K VA L I T Y

Názov dílerstva

+

=1tm

Každý zákazník dostáva 2 permanentky pri

kúpe akéhokoľvek vozidla do 31.10.2019
Ulica a číslo • PSČ Mesto • Tel.: +421 XX XXX XXXX
email
• www.xy.sk
Predaj
a servis vozidiel KIA, Košická 1601, Žilina, 041/511 61 00, predaj@autobecchi.sk, www.autobecchi.sk

Kombinovaná spotreba paliva: 5,1 – 7,1 l/100 km, emisie CO2: 134 – 162 g/km /WLTP. *Záruka 7 rokov/150.000 km. Obrázok je ilustračný.

JOIN US AT NIKE.COM/FOOTBALL

