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ORGANIZÁTORI:

Žiaci a dorastenci,
vyhrajte zápas v Norimbergu!

AKO BUDE SÚŤAŽ PREBIEHAŤ

ORGANIZÁTORI SÚŤAŽE

MINTÁL
Marek

Milí mladí futbalisti, rodičia, tréneri, 
Žilinský večerník, Kysucký večerník, 
Marek Mintál, 1. FC Norimberg, SAD Žilina 
a Nadácia spoločne pre región pre vás 
pripravil už druhý ročník súťaže, v ktorej 
môžete vyhrať nezabudnuteľný futbalový 
zážitok. Víťazné žiacke a dorastenecké 
družstvo totiž vycestuje do Norimbergu, 
kde odohrá priateľské zápasy so svojimi 
Bundesligovými rovesníkmi a pozrie si 
zápas 1. FC Norimberg na vlastné oči.

II. ročník súťaže o nezabudnuteľný futbalový zážitok.

Prihláste svoje žiacke, 
resp. dorastenecké fut-
balové družstvo, zašlite 

nám e-mailom jeho fotogra-
fiu, názor klubu a  kontaktné 
údaje (meno prihlasovateľa, 
telefón, e-mail). Počas ôsmych 
týždňov budeme v  Žilinskom 
večerníku postupne jednotlivé 
družstvá predstavovať a  uve-
rejníme krátky príbeh, prečo 
by si chceli zahrať proti No-
rimbergu. Čitatelia v hlasova-
ní vyberú víťaza. Jedno žiacke, 
a  jedno dorastenecké druž-
stvo, ktoré získajú najviac hla-
sov, koncom augusta vycestu-
jú do Norimbergu. 

Súťaž začína už 17. júna, tak 
neváhajte a  prihláste sa. Ví-
ťazné tímy budú známe 5. au-
gusta. Do Nemecka vycestu-
jú koncom augusta. 

Fotografie tímov, spolu s  ná-
zvom klubu a kontaktnými údaj-
mi zodpovednej osoby prosím 
posielajte na adresu: 
filek@zilinskyvecernik.sk,
alebo poštou na adresu: 
Žilinský večerník, 
Ul. Jána Milca 6,
010 01 Žilina,
alebo prineste osobne do re-
dakcie. <

Žilinský večerník
Kysucký večerník
MAREK MINTÁL 

1. FC Norimberg
Nadácia spoločne pre región
SAD Žilina Marek Mintál pripravil vlani 

chlapcom nádherný zážitok!
Dorastenci Kysuckého Lieskovca a žiaci Juventusu Žilina-Závodie zažili minulý rok nádherné 
dva dni v Norimbergu v spoločnosti ikony žilinského, slovenského a norimberského futbalu 
Mareka Mintála.

Michal Filek
Snímky Katarína Hucková a autor

Víťazi súťaže si pozreli nie-
len múzeum 1. FC No-
rimberg, ale aj priestory 

jeho štadióna, prešli sa po tráv-
niku, odfotili sa na ňom s Ma-
rekom Mintálom a sadli si do 
šatne na miesto, kde on kedysi 
sedával a dnes udeľuje pokyny 
svojim zverencom ako asistent 

trénera. Urobiť si fotografiu s 
týmto výborným futbalistom 
a predovšetkým skvelým člo-
vekom so zlatým srdcom pria-
mo na ploche štadióna, to bol 
pre chalanov zážitok, na ktorý 
zrejme nikdy v živote nezabud-
nú. Ešte viac boli mnohí pre-
kvapení, keď videli, že v múzeu 
si môžu pozrieť všetkých 24 
marekových gólov, vďaka kto-
rým sa stal kráľom bundesli-
gových strelcov. Mohli si po-

zrieť jeho kopačky, s ktorými 
na nohe vtedy rozvlňoval sie-
te, ale aj delo, ktoré za to do-
stal a tiež jeho portréty v nad-

životnej veľkosti. Samozrejme, 
pozreli sme si aj historické pa-
miatky a delfinárium v ZOO. To 
sa jednoducho v Norimbergu 
nedá nevidieť, bola to nádhe-
ra. Dokonca bol úžasný aj zá-
pas 1. FCN – Augsburg, v kto-
rom domáci po slabom výkone 
prehrali. Ale tá atmosféra, tých 
takmer 38-tisích fanúšikov na 
tribúnach, to sú veci, pre ktoré 
sa oplatí hrať futbal, odriekať si 
a drieť. <

38-tisích fanúšikov 
na tribúnach, to sú 
veci, pre ktoré sa 
oplatí hrať futbal, 
odriekať si a drieť.


