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ŠTADIÓN
MŠK ŽILINA

Filip Glova
Miroslav Benko
Dušan Hrčka
Andrej Hrmo
František Košičár
Ľubomír Samotný

REALIZAČNÝ TÍM
MŠK ŽILINA

A–TÍM
MŠK ŽILINA
HLAVNÝ
TRÉNER
JAROSLAV
KENTOŠ
ASISTENT
TRÉNERA
TIBOR
GOLJAN

ŠPORTOVÝ
MANAŽÉR
KAROL
BELANÍK

TÍMOVÝ
MANAŽÉR
VLADIMÍR
LEITNER

ASISTENT
TRÉNERA
MÁRIO
AUXT

KONDIČNOREHABILITAČNÝ
MANAŽÉR
MILAN
ŤAPAY

VEDÚCI
TÍMU
MARIÁN
VARGA

TRÉNER
BRANKÁROV
MIROSLAV
SEMAN

MASÉR
FYZIOTERAPEUT
PETER
VOJT

MASÉR
JOZEF
HROMKA

1
MILOŠ
VOLEŠÁK
SVK 35 r.

MASÉR
MARKO
KOPAS

FYZIOTERAPEUT
TOMÁŠ
LINTNER

30
DOMINIK
HOLEC
SVK 25 r.

KONDIČNÝ
TRÉNER
VLADIMÍR
PEREXTA

VIDEOTECHNIK
JURAJ
JACKO

22
SAMUEL
PETRÁŠ
SVK 20 r.
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20
BESIR
DEMIRI
MKD 25 r.

3
MARTIN
KRÁLIK
SVK 24 r.

15
KRISTIÁN
VALLO
SVK 21 r.

27
BRANISLAV
SLUKA
SVK 20 r.

23
JÁN
MINÁRIK
SVK 22 r.

5
ADAM
KOPAS
SVK 20 r.

28
BENSON
ANANG
GHA 19 r.

13
VLADIMÍR
MAJDAN
SVK 20 r.

25
FILIP
KAŠA
CZE 25 r.

14
JAKUB
KIWIOR
POL 19 r.

21
JÁN
BERNÁT
SVK 18 r.

7
PATRIK
MYSLOVIČ
SVK 18 r.

66
MIROSLAV
KÁČER
SVK 23 r.

12
VIKTOR
PEČOVSKÝ
SVK 36 r.

11
VAHAN
BICHAKHCHYAN
ARM 20 r.

9
IVAN
DIAZ
ARG 26 r.

18
ENIS
FAZLAGIĆ
MKD 19 r.

17
JAKUB
PAUR
SVK 27 r.

32
RÓBERT
BOŽENÍK
SVK 20 r.

10
FILIP
BALAJ
SVK 22 r.

29
DÁVID
ĎURIŠ
SVK 20 r.

8
LUKÁŠ
JÁNOŠÍK
SVK 25 r.

24
MICHAL
TOMIČ
SVK 20 r.

90
DAVID
KURMINOWSKI
POL 20 r.

04 • PREDSTAVUJEME SÚPERA

ŠK SLOVAN BRATISLAVA
Rok založenia: 1919•Klubové farby: belasá•Minulá sezóna: 1. miesto
Sídlo: Tehelné pole•Kapacita: 22 500
Vzájomné zápasy minulá sezóna: 0:1 (d), 2:5 (v), 0:3 (d), 2:6 (v)
Vzájomný zápas aktuálna sezóna: 1:1 (v)
Historická bilancia: ŽILINA – SLOVAN 128 44 22 62 161:229

J

esennú časť ukončíme na domácom trávniku po roku
znova veľkolepo. Na deň presne sme pred rokom spoločne zavŕšili oslavy jubilejných 110. narodenín žilinského
futbalu proti Dunajskej Strede, vrchol tohtoročnej jesene
pod Dubňom bude patriť duelu proti najväčšiemu rivalovi, ktorý
bude zároveň súbojom najúspešnejších klubov novodobej histórie slovenskej ligy. December načneme „belasým“ týždňom dnes
a budeme pokračovať už v stredu na ich trávniku, kedy sa stretneme aj v Slovnaft Cupu – v súboji o postup do jarného štvrťfinále.
Jeseň bola pre nášho súpera poriadne nabitá, za sebou už
má 32 ostrých zápasov vo všetkých súťažiach. To je presné číslo,
ktoré odohrajú tímy za celý ročník Fortuna ligy. Napriek tomu si
Bratislavčania držia vysokú výkonnosť, čomu prispieva širší, legionármi nabitý káder, ktorý aktuálne robí dobré meno slovenskému futbalu aj v Európskej lige. Tam zohráva v skupinovej fáze
vyrovnanú partiu so všetkými jeho protivníkmi – portugalskou
Bragou, anglickým Wolverhamptonom a naposledy sa predstavil
vo štvrtok proti tureckému Besiktasu.
Kostru kádra tradične tvoria u belasých spomínaní legionári,
hoci pred touto sezónou neprišlo k vážnejšiemu pohybu smerom
von či do kádra. Najväčšie hviezdy ako Šporar alebo Moha sa
podarilo Slovanu udržať, navyše pred sezónou prišiel do kádra
majstra po ružomberských peripetiách český krídelník Daniel,
obranu posilnil z konkurenčnej Trnavy Holanďan Myenty Abena, z hosťovania v Poľsku sa vrátil na kraj defenzívy Vernon de
Marco a do zostavy Slovana sa tlačí v posledných zápasoch aj
odchovanec Lukáš Pauschek, ktorý naposledy pôsobil v českej
Mladej Boleslavi. Ďalší odchovanec Slovana, mladý útočník a reprezentant Dávid Strelec ešte v októbri utrpel v kvalifikačnom

Brankári
1 DOMINIK GREIF SVK
22 MATÚŠ RUŽINSKÝ SVK
30 MICHAL ŠULLA SVK
31 MARTIN TRNOVSKÝ SVK
Obrancovia
14 MYENTY ABENA NED
2 MITCH APAU NED
66 KENAN BAJRIČ SLO
29 VASIL BOŽIKOV BUL
81 VERNON DE MARCO ESP

dueli sokolíkov zlomeninu nohy a jeseň sa pre neho predčasne
skončila. Jediným Slovákom, ktorý je aktuálne oporou belasých,
je tak brankár Dominik Greif, ktorý drží svojimi výkonmi Slovan
v Európskej lige i Fortuna lige a právom bol naposledy spolu
s Dominikom Holecom v reprezentačnom výbere. Na ňom však
mal drobné problémy s ramenom a belasým chýbal na súpiske
aj v poslednom ligovom stretnutú proti Seredi.
Aktuálne má Slovan v lige päťzápasovú víťaznú šnúru a kraľuje v tabuľke s trinástimi výhrami, pričom prehral iba v Dunajskej
Strede a remizoval v Ružomberku a doma práve s našimi futbalistami. Naposledy kanonier Šporar rozhodol dvomi gólmi o výhre
nad Sereďou a upevnil si vedúcu priečku v tabuľke strelcov. V našom vzájomnom zápase z augusta padali na Tehelnom poli góly
pri remíze 1:1 iba zo značiek pokutového kopu, resp. po jeho dorážke. Slovan vtedy možno šetril viaceré opory, no šošoni ukázali, že
sa hlavne po zmene strán nezľakli favorita a nebyť neuznaného
gólu, mohlo to byť ešte veselšie. Pri súbojoch proti Slovanu na
domácom trávniku však idú všetky papierové predpoklady bokom, pretože pre každého hráča v žltozelenom je extra motivácia
nastúpiť pred vlastnými fanúšikmi proti odvekému rivalovi.
Napriek tomu je Slovan považovaný za jasného favorita celej ligy
i dnešného zápasu, no všetci pod Dubňom dnes veríme, že belasých dokážeme aj vďaka vašej hlučnej a neúnavnej podpore
zaskočiť a konečne ho zdolať. •

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!

26 RICHARD GUZMICS HUN
28 SAMUEL KOZLOVSKÝ SVK
17 JURIJ MEDVEDĚV CZE
25 LUKÁŠ PAUSCHEK SVK
23 ARTEM SUCHOCKIJ UKR
Stredopoliari
20 ERIK DANIEL CZE
6 JOERI DE KAMPS NED
11 DEJAN DRAŽIČ SRB
27 DAVID HOLMAN HUN
7 MOHA KADFI MAR

8 MARIN LJUBIČIČ CRO
13 DENIS POTOMA SVK
10 IBRAHIM RABIU NGA
24 NONO VILLAR ESP
Útočníci
77 ALEKSANDAR ČAVRIČ SRB
21 RAFAEL RATAO BRA
9 ANDRAŽ ŠPORAR SLO
15 DAVID STRELEC SVK
Hlavný tréner:
Ján Kozák ml.
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POHĽAD TRÉNERA: „Kritika nie je
príjemná, len spoločne s chalanmi
ju dokážeme prekonať.“
Kabína trénera Jaroslava Kentoša prežíva po rozprávkovom vstupe do sezóny horšie obdobie, dnešok to však môže celé zmeniť. Čo je podľa kormidelníka potrebné zlepšiť? Môžeme
dnes proti Slovanu iba prekvapiť? Hľadá tréner optimálnu zostavu? S kormidelníkom MŠK,
ktorý dnes nastúpi na svoj jubilejný 60. duel na žilinskej lavičke, aj o kritike fanúšikov. Bola
oprávnená?
Pán tréner, ako prinavrátiť na našu stranu šťastenu v zakončení?
„Už po zápase s Nitrou som povedal, že sme proti Ružomberku
urazili „pomyselnú kartu“. Teraz budeme musieť makať dvakrát
toľko ako predtým, aby sme to znovu obrátili na víťaznú vlnu.
Nerád však hovorím iba o šťastí. Potrebujeme sa zlepšovať vo
všetkých parametroch hry, a to bude obzvlášť dôležité pred
Slovanom, pretože má vysokú kvalitu, ale na druhej strane je
podľa mňa zdolateľný.“
Pod Zoborom sme úlohu favorita nesplnili, dnes bude na
pleciach súpera.
„Chceli sme v Nitre vyhrať. Niektorí hráči podali lepšie výkony,
niektorí zas horšie. Celkový prístup k zápasu a nasadenie dnes
musí byť minimálne na takej úrovni ako proti Nitre a verím, že
sa oprieme o tie pozitívne veci.“
Pri aktuálnej forme len málokto tipuje víťazstvo našich
farieb. Môžeme teda iba prekvapiť?
„Ťažko povedať, či môžeme len prekvapiť. Na Slovane sme
odohrali dobrý zápas, najmä druhý polčas bol z našej strany
veľmi dobrý. Samozrejme, Slovan je favorit tohto zápasu a my
sa budeme snažiť postaviť náš výkon na našich silných stránkach. Urobíme všetko preto, aby sme to prelomili a preklopili
konečne na našu stranu. Rešpektujeme silu súpera, ale nebojíme sa ich, strach nemáme. Verím tomu, že chlapci ukážu dobrý
charakter, mentalitu.“
Slovan má v nohách štvrtkový duel na tureckej pôde,
bude to naša výhoda?
„Slovan má celú jeseň náročnú. Reprezentuje Slovensko v Európskej lige a koeficient sa vďaka tomu zvyšuje aj pre ostatné
slovenské tímy. Či to bude pre nás výhoda, ukáže samotný zápas. Slovan má dostatočne široký káder, tréner Kozák využíva
celú jeho šírku, uvidíme.“
Bude sa nejakým spôsobom taktizovať, keďže hráme proti sebe dvakrát v rade?

„My nemáme prečo taktizovať. Chceme podať dobrý výkon
a verím, že budeme úspešnejší. Ďalší zápas nás čaká o tri
dni vo veľmi rýchlom slede, ale teraz sa zaoberáme hlavne
dnešným, prvým zápasom.“
Hľadáte aktuálne optimálnu zostavu? Viacerí hráči sa totiž vrátili po zranení, iní zas hľadajú formu.
„Snažíme sa využívať šírku kádra. Výkony v posledných zápasoch neboli dobré a šancu dostávajú aj chalani zo širšieho
kádra. Každý je tréner a možno kritizuje zostavu, ale máme
veľmi mladý káder a chceme využiť celú jeho šírku, aby sme
videli, akú majú chlapci výkonnosť. Verím, že dnes vyberieme
tých s najlepšou formou.“
Vnímate kritiku na svoju osobu po posledných nepodarených výsledkoch?
„Kritiku vnímam, prijal som ju. V určitých fázach je opodstatnená, lebo výkony v posledných dueloch naozaj neboli dobré. Zo
svojej pozície urobím všetko preto, aby mužstvo hralo lepšie.
Nie je to nič príjemné, ale som trénerom MŠK a každý tréner
v Žiline bol pod určitým tlakom. Avšak verím tomu, že spoločne
to s chlapcami prekonáme.“
Slovan ste ešte na žilinskej lavičke nezdolali. Je to pre trénera akousi métou?
„Je to veľká motivácia poraziť Slovan nielen pre mňa, ale aj
pre všetkých hráčov. Chceme sa odraziť od dobrého výkonu
v druhom polčase zápasu na Tehelnom poli. Slovan má síce
kvalitný káder, ale myslím si, že v dlhodobej súťaži je poraziteľný každý.“
Výhra nad Slovanom by bol určite ten najkrajší a najlepší
možný spôsob, ako zavŕšiť jeseň pod Dubňom.
„Bol by som najradšej, keby sme zvíťazili a zmenšili náskok Slovana. Sústredíme sa však na náš výkon, prístup a nasadenie. To
bude cesta k úspechu. Verím svojim hráčom, že budú schopní podať maximálny výkon, vďaka ktorému môžeme poraziť
dnešného súpera.“ •
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„Keby sa písalo viac o ľuďoch
okolo mňa...,“ hovorí náš obletovaný
odchovanec Róbert Boženík
Už bývalý tínedžer dnes zažíva druhý boom okolo svojej osoby v kariére. Robo Boženík je azda najžiadanejším
futbalistom na Slovensku za posledné mesiace. Ako to všetko zvláda na trávniku aj mimo neho?
Božo, už minulý rok bol po skvelej nováčikovskej sezóne
okolo teba poriadny ošiaľ, teraz, zdá sa, že je ešte znásobený. Čo to s tebou robí?
„Je to ťažké, momentálne už na vás vyskočím pomaly aj z chladničky. Zásadne to ale neriešim. Raz som už zažil „boom“ okolo
seba a viem, čo mi vtedy pomohlo, aby som ostal taký, aký som
bol. Teraz to môžem zužitkovať. Nie je to len moja zásluha, ale aj
všetkých ľudí okolo mňa - či už spoluhráčov, trénerov tu v Žiline
či v reprezentácii. Oveľa radšej by som bol, keby sa písalo o nich,
lebo bez nich by som asi ťažko bol ten Robo Boženík, ktorý dnes
strieľa góly v reprezentácii. Oni sú vlastne ten dôvod, prečo som
tak vystrelil a prečo ma dáva verejnosť do popredia. Skôr by som
to teda doprial im.“
Vyjadrujú sa o tebe strelecké legendy ako Marek Mintál či Szilárd Németh. Dostávajú sa tieto správy, vyjadrenia aj k tebe?
„Osobne médiá nesledujem. Mám však doma rodinu, ktorá správy
sleduje, ale viac-menej sa o tom doma nehovorí. Starí rodičia si
však odkladajú všetky noviny, v ktorých sa o mne píše, takže ma
teší, že ma majú takouto formou pri sebe, keďže som stále preč.
Neriešim, kto čo o mne povie, napíše. Samozrejme, keby som sa
stretol s tými top hráčmi, ako sú napríklad Mintál, Németh či Reiter, určite by som bol rád, keby som sa nimi mohol porozprávať
o tom, čo zažívam, lebo oni si tým prešli tiež. Nasal by som nejaké
rady, osobný kontakt by bol určite lepší ako to, že o mne niekto
niečo povie, čo ešte môže byť aj nejako prekrútené v rozhovore.“
Dostal si už aj prezývky, niektoré boli hanebné iné inšpirujúce.
„Vôbec som to neriešil, ani toho Rohožníka, ani hocikoho, kto ma
tak prezýval. Dokonca ani chalanov, keď si zo mňa vystrelia. Vždy

sa na tom zasmejeme. To, že mi prischla najnovšie aj prezývka
„Robogól“ – neviem, či si to zaslúžim tými štyrmi gólmi v repre,
pre mňa je to stále málo a veľmi si to vážim, ale keď ich budem
mať na konte sto a budem raz najlepší strelec histórie, tak ma
môžu nazvať Robogól.“
Práve vďaka „Robogólom“ ti tlieskal celý národ pri posledných reprezentačných štartoch. Je aktuálne ľahšie dávať
góly za repre?
„Neviem, či je to ťažšie alebo nie, ale v reprezentácii je tlak a očakávania na iných, skúsenejších hráčoch – Markovi Hamšíkovi,
Jurajovi Kuckovi, Miňovi Škriniarovi, že oni jednoducho musia
dať tomu mužstvu tvár. Ja som do tej mozaiky len zapadol ako
hráč na čiernu robotu, ktorý všetko odšprintuje. Bolo „jedno“, či
dám gól, ale vďaka tým zápasom, v ktorých som strelil góly, bolo
náročné udržať to aj v lige. V klube sú od okolia väčšie očakávania. Všetci vidia, že keď dám góly v reprezentácii, tak automaticky
dám dva góly v zápase za Žilinu. Neovplyvním to, či dám gól alebo nie, ovplyvniť to môžem len tým, že budem lietať po ihrisku
a vydám zo seba všetko. Pre mňa je tímový úspech na prvom
mieste. Nechcem niekoho zo spoluhráčov uraziť, ale obrancovia
súpera si teraz dajú väčší pozor na Boženíka ako na iných našich
hráčov kvôli tejto mediálnej bubline. Teší ma, že sa na mňa pozerajú, sústredia, a to zas dáva priestor mojím spoluhráčom, aby
strieľali góly a boli sme úspešní. To je pre mňa super. Opakujem
sa však, tímový úspech je u mňa na prvom mieste. Je jedno, kto
dá gól, hlavne aby bola Žilina víťazná a aby bola hore.“
Pískanie si zažil naposledy doma proti Ružomberku, zažil
si ho aj v repre proti Azerbajdžanu. Ako to vnímaš ako drič,

Róbert Boženík #32
Slovensko • 28. 7. 1994 • Výška: 188 cm • Váha: 81 kg • Post: útočník
Kariéra: Akadémia MŠK Žilina 2007 - 2018; MŠK Žilina 2018 –
Celková bilancia v žltozelenom: 57 zápasov • 19 gólov • 6 asistencií
Aktuálna sezóna: 15 zápasov • 1287 minút • 3 góly • 3 asistencie • 5 žltých kariet
Úspešnosť súbojov: 40 %; Úspešnosť prihrávok: 80 %
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ktorý vždy jazdí a nič nevynechá?
„Keď hráme zápas a fanúšikovia na nás pískajú, tak to osobne nejako nevnímam, lebo som hlavou v dianí. Potom, keď si to spätne
pozriem, tak ma to mrzí, že počuť piskot. Je to šport a nie vždy sa
v ňom darí, nie vždy všetko vyjde. Potrebujeme podporu aj vtedy,
keď sa nám nedarí. Všetci bojujeme spoločne za klub, za reprezentáciu. Možno nehráme dobre a nevychádzajú nám veci tak,
ako by sme chceli, ale keď príde nejaká horšia pasáž, tak by nám
podpora z hľadiska pomohla. My hráči to však neovplyvníme. Stále budeme jazdiť po ihrisku a necháme tam všetko.“
Zmenil sa týmto mediálnym „boomom“ Božo aj mimo futbalového trávnika?
„Po tom všetkom verejnosť nevyhľadávam. Radšej som doma
alebo na štadióne. Na jednej strane je to príjemné, keď ma ľudia
zastavujú na ulici a chcú sa so mnou odfotiť, ale potrebujem na
sebe stále makať a neuspokojiť sa, takže mám radšej kontakt
s blízkymi a svoje súkromie. Ale ak ma niekto zastaví na ulici
a chce sa porozprávať, prípadne odfotiť, tak rád vyhoviem.“
Ani v predchádzajúcom kole sme sa netešili z výhry, hoci ty
sám si mohol duel v Nitre rozhodnúť.
„Bol to taký zápas, v ktorom fanúšikovia očakávali, že Nitru zdoláme. Išlo však ťažký duel najmä po tom, čo nám vôbec nevyšlo
stretnutie s Ružomberkom. Chceli sme vyhrať, dali sme do toho
všetko, ale nevyšlo to. Verím, že to v dnešnom súboji zlomíme
a že proti Slovanu to bude o niečom inom. Tam nebude rozhodovať to, kto je v kríze a kto je na víťaznej vlne. Sú to derby zápasy, ktoré môžu vždy priniesť nečakaný výsledok. Samozrejme,
nemáme veľké vyhlásenia, že ideme Slovan rozbiť, ale rozdáme
si to na ihrisku, necháme tam všetko, budeme bojovať za Žilinu
a verím, že to už zlomíme.“
Víťazných súbojov proti Slovanu si zažil niekoľko, nie však
ako hráč, ale ešte ako divák. Bodaj by si to užili dnes diváci
tak ako ty v roku 2017.
„Áno, poslednú výhru si pamätám ešte za trénera Guľu, kedy
tuším Lukáš Jánošík dal dva góly a vyhrali sme 3:2. Vtedy som
ešte ako hráč „devätnástky“ sedel na východnej tribúne. Bola to
krásna výhra a pre mňa to bol veľký zážitok. Ľudom by som to
rád doprial aj dnes.“
Nemusíme sa baviť, akou motiváciou je pre rodeného šošona duel proti Slovanu.
„Počas mojej profi kariéry v „A“-tíme som ešte Slovan nezdolal.
Mám v sebe túžbu zdolať ich a ukázať im, že od nás sa body ľahko neberú. Určite to bude výborný zápas, o motivácii sa nemusíme baviť. Slovan hrá Európsku ligu proti top mužstvám, takže
pre nás to bude veľká výzva zdolať ich. V tréningoch makáme na
efektivite, lebo práve tá bola v zápasoch najviditeľnejšia, keďže
nám to nepadalo. Musíme sa sústrediť na cestu, ako sa k víťazstvu dopracovať a verím, že keď podáme dobrý výkon, tak môžeme byť úspešní. Chceme to zlomiť bojovnosťou a nasadením.“

TABUĽKA PRED 17. kolom
1 ŠK Slovan Bratislava
2 Dunajská Streda
3 MŠK Žilina
4 MFK Ružomberok
5 Zlaté Moravce - Vráble
6 AS Trenčín
7 FC Spartak Trnava
8 ŠKF Sereď
9 FK Senica
10 MFK Zemplín Michalovce
11 FC Nitra
12 FK Pohronie

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

13
10
9
6
5
5
6
4
5
4
4
1

2
2
4
6
6
5
2
6
3
5
2
5

1
4
3
4
5
6
8
6
8
7
10
10

40:11
28:20
27:14
18:20
28:27
20:21
26:24
16:22
21:28
20:23
13:27
16:35

41
32
31
24
21
20
20
18
18
17
14
8

PROGRAM 17. kola
PIATOK 29.11.
Trnava – Ružomberok (Myjava, 18:00)
SOBOTA 30.11.
Dunajská Streda – Nitra (13:30)
Sereď – Michalovce (14:00)
Trenčín – Pohronie (14:00)
Zlaté Moravce – Senica (14:00)
NEDEĽA 1.12.
Žilina – Slovan (15:00)
NAJLEPŠÍ STRELCI:
Šporar (Slovan) 11 gólov, Castaneda (Senica) 8 gólov
Bernát (Žilina), Ristovski (Nitra), K. Vida (Dunajská
Streda) po 7 gólov

08 • MIKULÁŠ S MŠK

Tradičný Mikuláš s MŠK
už v piatok
Ani vy si už neviete predstaviť Mikuláša bez futbalistov MŠK Žilina?

N

ebojte sa, už piaty rok za sebou ho strávime znova
spolu. Presne na Mikuláša – v piatok 6. decembra rozžiaria šošoni sladké úsmevy našich fanúšikov. Už tradične sa stretneme v predvianočnej
atmosfére na prízemí OC Mirage, kde na vás čakajú
sladkosti, súťaže a samozrejme aj všetci hráči „A“-tímu so
svojimi podpisovými kartami.
ZAČÍNAME 16:00 hod.
Už tradične nebudú chýbať animátori z Detského sveta,
ktorých môžete stretnúť aj na zápasoch v rodinnom sektore na východnej tribúne a ktorí majú pre najmenších
šošonov pripravené aj na Mikuláša rôzne súťaže.

O 16:00 hod. dorazia futbalisti, s ktorými si môžete
rovnako zasúťažiť, odfotiť sa a odniesť si od svojich obľúbencov podpis kartu. Dorazí aj Mikuláš so svojimi pomocníkmi, ktorým bude asistovať (a robiť zle) znova náš
maskot Šošon. Novinkou bude fotokútik, z ktorého si môžete odniesť ihneď svoju fotografiu.
Veríme, že spoločne nabijeme pred posledným ligovým
súbojom kalendárneho roka v Senici našich futbalistov
pozitívnou a hlavne víťaznou atmosférou.
Tešíme sa na vás.
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Jakub Kiwior #14
Prihrávky: 78 % úspešnosť (82 % priemer v sezóne)
Prihrávanie:
Holec		
Králik		
Kaša		
Anang		
Fazlagić		
Diaz		
Ďuriš		
Káčer		
Paur		
Boženík		
Bichakhchyan
Balaj		
Bernát		

0» (dal)
1
32
2
6
6
21
19
2
6
-

»0 (prijal)
6		
37
5
2		
6
9
13
9
-

SÚČET		

95

87

ANIMAČNÝ TÍM
DETSKÉHO SVETA
ZABEZPEČUJE
PROGRAM V NAŠOM
RODINNOM
SEKTORE

SÚBOJE: 17 (71% úspešnosť, priemer v sezóne 72%)
Obranné: 13/8 vyhratých
Útočné: 4/4 vyhratých
Vzdušné: 7/3 vyhraté
Odobratie: 4/3 vyhraté
Celkovo odbehané: 11 389 m (1. polčas 5676 m,
2. polčas 5713 m)
Najvyššia rýchlosť: 32,29 km/h
Maximálna tepová frekvencia: 178 tep/min

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

JAZDENÉ MANAŽÉRSKE
VOZIDLÁ
SO ZÁRUKOU AŽ

IBA V

5

ROKOV!

JOIN US AT NIKE.COM/FOOTBALL

