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PREDSTAVENIE SÚPERA

FK Jablonec
Rok založenia: 1945 Klubové farby: zelená a biela
Štadión: Střelnice (kapacita 6 280 divákov)
Minulá sezóna: 3. miesto
Aktuálna sezóna: 11. miesto (po 5. kolách)
Najväčšie úspechy: 1x 2. miesto v lige
		
		
		
		

Takto sme si situáciu pred odvetou nepredstavovali. Nik však nečakal, že play-off o Európsku
konferenčnú ligu bude jasnou záležitosťou. Pred
dnešnou domácou odvetou tak prakticky nemáme
čo stratiť a môžeme sa spoločnými silami pokúsiť
o malý zázrak. A to proti tímu, ktorý každoročne
dokáže napriek neporovnateľným podmienkam
konkurovať českým futbalovým gigantom – FK
Jablonec.
Mužstvo zo severu Čiech patrí medzi tradičných
účastníkov najvyššej súťaže, v ktorej nechýba od
roku 1994. Práve tretia priečka z minulej sezóny
je ich druhým najlepším umiestnením. Historicky
najlepšia sezóna bola tá z roku 2009/2010, kedy
striebornú pozíciu vystrieľal “rodinnému klubu”
stále historicky najlepší strelec mužstva od rieky
Nisy - David Lafata.
Aktuálny tím FK, zložený takmer výhradne z
českých futbalistov, dopĺňa iba Slovák Jakub Považanec a ghanský útočník Torfiq Ali-Abubakar.
Vedie ho skúsený tréner Petr Rada. Vekový priemer je očakávane vyšší ako ten náš - na úrovni 27
rokov (Šošoni zhruba 21 rokov). Jablonec má so
slovenským futbalom skúsenosti aj spred roka, keď
vypadol v 2. kvalifikačnom kole Európskej ligy po
prestrelke 3:5 po predĺžení s Dunajskou Stredou.
Vtedy za nich skóroval dvakrát Slovák a ich už
bývalý kanonier Ivan Schranz, ktorý sa pred novou
sezónou presunul do majstrovskej Slavie Praha.
Práve 3. miesto z minulého ročníka zabezpečilo
zverencom trénera Radu účasť v 3. kvalifikačnom
kole Európskej ligy, kde pred dvomi týždňami
narazili na slávny škótsky klub - Celtic FC. Na
ten nestačili a po prehrách 2:4 a 0:3 “zostúpili” o
súťaž nižšie - práve do play-off Konferenčnej ligy. V

HLAVNÝ TRÉNER
PETR RADA (CZE)
BRANKÁRI
1 Ján Hanuš (CZE) 1988
30 Vlastimil Hrubý (CZE) 1985
13 Tomáš Vajner (CZE) 2000
OBRANCOVIA
22 Jakub Martinec (CZE) 1998
5 David Štepánek (CZE) 1997
12 Jaroslav Zelený (CZE) 1992

3x 3. miesto v lige
2x Víťaz českého pohára (1998 a 2013)
Európa: účastník skupinovej fázy Európskej ligy 2018/2019
6x kvalifikácia o Európsku ligu

Európe pritom Jablonec pôsobí takmer pravidelne
- posledné štyri roky nevynechal kvalifikačné kolá
Európskej ligy, pričom pred tromi rokmi putoval
vďaka 3. priečke a vysokému koeficientu českej ligy
priamo do skupinovej fázy medzi tímy ako Rennes,
Dynamo Kyjev a Astana.
Mužstvo okolo bývalého českého reprezentanta
Tomáša Hübschmana či skúseného kanoniera Martina Doležala vstúpilo do aktuálneho ročníka českej
Fortuna:ligy v prvých piatich kolách s bilanciou
jedna výhra (nad Baníkom Ostrava), dve remízy
(proti Bohemiansu Praha a počas víkendu doma
proti Slovácku) a dve prehry (v Mladej Boleslavi a
v Tepliciach).
Spomenutú dvojicu najskúsenejších hráčov zeleno-bielych dopĺňa v kádri Václav Pilař, ktorý si
okrem českej ligy vyskúšal aj nemeckú Bundesligu
a Miloš Kratochvíl, ktorý pred týždňom patril medzi
najlepších a ktorý si vyskúšal aj slovenskú ligu vo
„fosforovom“ ročníku 2016/2017 v drese Senice. Do
kádra Petra Radu pribudli pred sezónou aj hráči zo
Slavie Praha - na hosťovanie prišiel Tomáš Malínsky,
na prestup zas krajný bek Jaroslav Zelený.
Po vysokej prehre v Jablonci sú dnes naše šance
minimálne, no pokiaľ bude lopta v hre, budeme
bojovať zo všetkých síl. Sme v tom spoločne,
a preto dnes musíme musíme zabrať všetci –
z tribún to prenesme na ihrisko.
Zázraky sa občas dejú, poďme im naproti.

PRETO aj v novej sezóne BUĎ NAŠÍM
DVANÁSTYM HRÁČOM
MŠK Žilina, na Slovensku najlepšia.

16 Ján Krob (CZE) 1987
28 Patrik Haitl (CZE) 1998
4 Libor Holík (CZE) 1998
23 Michal Surzyn (CZE) 1997
ZÁLOŽNÍCI
25 Michal Kinčl (CZE) 2000
7 Jakub Považanec (SVK) 1991
3 Tomáš Hubschman (CZE) 1981
27 Vojtěch Kubista (CZE) 1993
8 David Houska (CZE) 1993
17 Miloš Kratochvíl (CZE) 1996

6 Tomáš Malinský (CZE) 1991
24 Dominik Pleštil (CZE) 1999
2 Antonín Vaníček (CZE) 1998
14 Tomáš Smejkal (CZE) 1998
11 Václav Pilař (CZE) 1988
19 Vojtěch Werani (CZE) 2005
ÚTOČNÍCI
31 Torfiq Ali-Abubakar (GHA) 2001
15 Martin Doležal (CZE) 1990
10 Tomáš Čvančara (CZE) 2000

ŠÉF LAVIČKY

POHĽAD TRÉNERA:
„TAKÝ VEĽKÝ ROZDIEL MEDZI
NAMI NIE JE, VYDÁME ZO SEBA
VŠETKO.“
Pán tréner, aké pocity vo vás prevládajú po prvom
zápase s Jabloncom?
„Chalanom nemôžem nič vyčítať. Niekedy príde taký
zápas, v ktorom sa spravia chyby, ktoré sa normálne
nerobia a stane sa opak toho, čo sme mali naplánované. Toto bol jeden z nich. Myslím si, že reakcie
mužstva po góloch boli slušné. Bolo vidno, že s tým
výsledok chceme niečo spraviť, nevzdali sme sa a
nehodili sme „uterák do ringu“. Skončilo to tak, ako
to skončilo. Samozrejme, všetkým nám je to ľúto. O to
viac, keď sme cítili, že taký veľký rozdiel medzi nami
nie je. Výsledok však ukazuje niečo iné. Vieme, že sme
schopní Jablonec doma potrápiť. Teraz nás už čaká
odveta, budeme na ňu dobre pripravení a verím, že
aj diváci v hľadisku budú spokojní.“

Veríte v postup?
„Som presvedčený o tom, že zápas v Jablonci vyšiel
domácim ideálne. Súper bol aj sám prekvapený, ako
ľahko tie góly strelil. Takáto situácia zamáva aj kvalitnejším či skúsenejším mužstvom. Aj štatistiky potvrdzujú,
že na strane Jablonca nebola taká dominancia. Ďalším
aspektom, ktorý nám môže pomôcť, je domáce ihrisko.
Po prvom stretnutí sme si vedomí reálnej sily Jablonca
a ak budú okolnosti teraz na našej strane, tak si myslím, že sme schopní zdramatizovať tento dvojzápas.“
Ako motivovať chalanov na takýto dôležitý súboj?
„Jednoducho, stačí sa triezvym pohľadom pozrieť na
to, ako sa prezentujeme v poslednom čase. Máme
kvalitu na to, aby sme Jablonec zdolali a potom to
už bude trochu aj o šťastí. Myslím si, že všetci z tohto
tímu veria, že môžeme vyhrať.“
Doma sme schopní streliť päť gólov, o čom svedčia
zápasy s Tobolom či Dilou Gori. Vieme však hrať
ešte ofenzívnejšie ako zvyčajne?
„Ofenzívne riziko musí byť podložené aj kvalitnou
defenzívou. Je zbytočné otvárať hru, pokiaľ nebudeme
poctivo brániť. Rovnako ako musíme dať veľa gólov,
musíme aj vzadu udržať čistý štít. Samozrejme,
budeme útočiť, no útočiť budeme hlavou a musíme
myslieť aj na zadné vrátka.“
Keď sa pozrieme bližšie na tohtoročné domáce
zápasy, odohrali sme šesť duelov a v nich celkovo
540 minút s bilanciou 21 gólov. To znamená, že góly
doma strieľame každých 25 minút, čo by nám štatisticky aj vychádzalo na potrebné 4 góly. Nehovoríme
teda iba do vetra, i keď každý súper je iný...
„Treba ísť za víťazstvom a ak sa nám podarí streliť
jeden-dva góly, vtedy sa zápas môže otvoriť a dostať
do úplne inej dimenzie. V takom prípade by tá viera
bola ešte väčšia. Samozrejme, veríme tomu, že
dokážeme strieľať góly...“
Aj keby to mal byť náš koniec v Európe, toto leto
bolo opäť jedno z tých pamätných. Súhlasíte?
„Jeden zápas nemôže znegovať celoročnú prácu,
všetci chalani šli výkonnosťou neskutočne hore, neskutočne pracujú a určite si zaslúžia väčšiu podporu,
akú dostávame momentálne. Myslím si, že fanúšikovia
na nás budú hrdí, a preto ich aj potrebujeme. Chceli by
sme, aby sa s nami ľudia viac prepojili. Nie sme dokonalí
či ideálni, ale na ihrisku zo seba vždy vydáme všetko.“

ROZHOVOR

„ŽIVOT A FUTBAL JE PLNÝ PREKVAPENÍ,“
PRIZVUKUJE VAHAN BICHAKHCHYAN
Nikoho nehnevá výsledok spred týždňa viac ako samotných
hráčov. Nikoho však tento nevydarený zápas nemotivuje
dnes viac ako práve zverencov trénera Pavla Staňa. Priznáva
to aj náš tvorca hry Vahan Bichakhchyan, ktorý kvôli trestu
nehral počas víkendu ligový duel. O to viac sa teší na dnešnú
odvetu. Čo odkazuje fanúšikom?
Vahi, po zápase v Jablonci si k zápasu hľadal slová iba ťažko.
Čo teda hovoríš teraz pod dlhšom čase a analýze trénerov?
„Nedeľná výhra nad Senicou ukázala, že už sme na prvý duel
s Jabloncom zabudli. Mali sme veľkú smolu a vôbec sa nám
vtedy nedarilo. Teraz sa už sústredíme na dnešnú bitku, bude
to nový zápas, ktorý môže vyzerať úplne odlišne. Budeme
sa snažiť zo všetkých síl, aby sme otočili dvojzápas a zvrátili
štvorgólový deficit. Veríme, že s podporou fanúšikov to môže
vyjsť. Vo futbale či v živote stále prichádzajú rôzne prekvapenia
a my sa pokúsime o jedno z nich. Či sa nám to podarí alebo nie,
ukáže až samotný duel.“
Bol súper z Jablonca taký dobrý, že nám strelil až päť gólov
a jasne vyhral, alebo sme mu k tomu istou mierou pomohli
aj my?
„Myslím si, že súper mal svoju kvalitu, bol dôrazný a vedel, čo
má robiť. Rovnako však na tom boli aj všetci naši predchádzajúci
súperi v ceste kvalifikáciou. Ani Jablonec teda nebol až taký
silný, že by bol medzi nami kvalitatívny rozdiel v podobe štyroch
gólov. Hrali doma, mali svoj deň a boli takmer stopercentne
efektívni. Vo všetkom sa im darilo, naopak, nám zase v ničom.
Futbal je však taký, niekedy príde taký deň, kedy ti nič nevychádza. Potom na to treba rýchlo zabudnúť a sústrediť sa na
ďalšiu výzvu. A tá je dnes pred nami“
Mohlo to byť podľa teba zapríčinené aj tým, ako nás médiá
po zápase s Tobolom vychválili a my sme si už mysleli, že
nám nič nemôže stať?
„Je to možné. Proti Dile, Apollonu či Tobolu väčšina ľudí neverila,
že môžeme vyhrať. My sme však každého prekvapili a vždy
postúpili. Málokto to od nás očakával. Teraz si zase všetci
mysleli, že s Jabloncom rovnako vyhráme, no bolo to presne
naopak. Možno bolo pre nás lepšie, keď nám nikto neveril. My
v šatni ale veríme, že dnes môžeme dať pokojne aj tie štyri

VAHAN BICHAKHCHYAN

Arménsko • 9.7. 1999 • Výška: 172 cm • Váha: 67 kg
Post: Záložník
Kariéra: Shirak FC (Arménsko) – 2017
MŠK Žilina 2017 Celková bilancia v žltozelenom:
70 zápasov / 19 gólov / 9 asistencií
Bilancia v aktuálnej sezóne:
10 zápasov / 6 gólov / 2 asistenci

#

góly a otočiť celý dvojzápas. Veľa ľudí tomu už neverí, a to
môže byť naša výhoda.“
Motiváciu určite nebude potrebné hľadať. Čím však namotivuješ ty sám seba alebo spoluhráčov?
„Veľmi ma hnevá výsledok prvého stretnutia, a to ma zároveň
motivuje do odvety. Súper nám dal doma päť gólov, no my
sme rovnako schopní predviesť podobný výkon na našom
štadióne. Nechcem o tom veľa rozprávať, predovšetkým to
musíme ukázať na ihrisku. Budeme sa snažiť na sto percent.“
V lige si počas víkendu oddychoval. Určite ťa však nepotešil
trest, ktorý si dodatočne dostal za červenú kartu...
„Áno, nehral som, ale chalani makali a dokázali zvíťaziť. Berieme
to ako veľké pozitívum, lebo výhru sme naozaj potrebovali. Sedel
som síce na tribúne, ale veľmi som chcel hrať. Moje miesto je
na ihrisku, chcem byť stále s chalanmi a čo najviac im pomôcť
na ihrisku. Neviem, či som pri tom faule urobil chybu alebo nie,
dostal som však trest na tri týždne a musím to rešpektovať. Mrzí
ma to... Našťastie, hráme Konferenčnú ligu, veľmi sa na to teším
a som dobre pripravený. Všetci do toho ideme spolu naplno.“

Vieme, že Ján Bernát odišiel, a tak je to teraz na tvojej pozícii
predovšetkým o tebe. I keď, samozrejme, že konkurenciu tvoria
aj ostatní hráči. Ako to vnímaš?
„Každý hráč sa na ihrisku snaží podať čo najlepší výkon, aby mužstvo
vyhralo či dávalo góly. Vždy sa snažíme ukázať na ihrisku naše silné
stránky a plniť úlohy, ktoré nám dá tréner. Či to bol Jano alebo
Kurmin, obaja mali svoju kvalitu a pozitívny vplyv na tím. Boli to
pre nás kľúčoví hráči, no v kariére chceli spraviť krok vpredu a ja im
to veľmi prajem. Momentálne sú však v šatni rovnako ambiciózni
chalani, ktorí vedia, čo chcú dosiahnuť a kvôli čomu to robia. Myslím
si, že za Žilinu nemôže hrať každý. Všetci z tohto tímu to ale vedia
a robia svoju prácu najlepšie, ako môžu. Ja rovnako odovzdávam
pre Žilinu všetko, makám na sto percent a chcem pomáhať celému

klubu, aby sme mohli byť úspešní.“
Čo by si pred dneškom odkázal fanúšikom? Tým, čo veria i tým,
čo neveria...
„Z histórie si pamätáme množstvo veľkých obratov. No nebolo
to iba o tých jedenástich hráčoch na ihrisku, rovnako to bolo aj
o fanúšikoch, ktorí urobili nezabudnuteľnú atmosféru a svoj klub
do posledných minút povzbudzovali. Ľudia vedia mužstvo ešte viac
potiahnuť za víťazstvom a dodať im ešte viac viery či sily. My to dnes
ideme skúsiť. Budeme sa snažiť, veríme tomu, ale jednoznačne na
to potrebujeme aj veľkú pomoc fanúšikov na tribúnach. Veľmi ich
prosíme aby sme stále cítili ich podporu, aby stáli neustále za nami
a pomohli nám k ďalšiemu veľkému futbalovému obratu.“

ĎAKUJEME, ŽE SI
AJ V NOVEJ SEZÓNE
NAŠÍM 12-TYM HRÁČOM

POKÚSIŤ SA O ZÁKRAK - DOSTAŤ SA DO SKUPINY
Aj keď je náš postup momentálne skôr v teoretickej
rovine, stále veríme, že by sa to mohlo podariť.
Znova si pripomenieme, že od prvého účinkovania
MŠK v pohárovej Európe ubehlo presne 60 rokov,
pričom za viac ako pol storočia sme sa stretli
s takmer všetkými zástupcami krajín starého
kontinentu. Žltozelení sú stále zároveň jediným
slovenským tímom, ktorý si zahral skupinovú fázu
Ligy majstrov a zároveň Pohára UEFA (aktuálne
Európska liga). Teraz k tomu môže pribudnúť aj
nová, tretia pohárová súťaž.
Prvé účinkovanie MŠK Žilina bolo v sezóne 1961/1962
v už neexistujúcej súťaži Pohári víťazov pohárov, kde
sme zvíťazili v pamätnom stretnutí nad gréckym Olympiakos Pireus a v štvrťfinále nás zastavila až talianska
Fiorentina. Po šesťdesiatich rokoch hráme v úplne
novej súťaži – Európskej konferenčnej ligy.
Po vcelku neznámom gruzínskom mene – FC Dila Gori,
sme preskočili, pre futbalového fanúšikova známejšiu značku, cyperský tím Apollon Limassol. V treťom
kvalifikačnom kole sme až trochu prekvapivo nedali
najmenšiu šancu kazašskému Tobolu, ktorý sme
vyradili po dvoch výhrach jednoznačne s celkovým
skóre 6:0.
Takú kanonádu by sme potrebovali aj dnes proti
Jabloncu, ktorý sa s nami stretáva v rámci play-off
kola o Konferenčnú ligu UEFA premiérovo. Český tím
odohral pred našimi vzájomnými duelmi v Európe

iba jedno predkolo – o súťaž „vyššie“, v 3. predkole
Európskej ligy podľahol škótskemu Celticu 2:4 a 0:3.
Žreb skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy je
na programe už zajtra 27. augusta.
Od tohto ročníka zároveň UEFA zrušila pravidlo
o góloch na ihrisku súpera. V praxi to znamená, že
v prípade rovnosti skóre po odohratí oboch zápasov
nebudú rozhodovať góly strelené na ihrisku súpera,
ale dvojzápas by tak pokračoval predĺžením.
Doterajšia cesta Šošonov v Európskej konferenčnej
lige
kvalifikačné kolo (1. zápas)
MŠK Žilina – FC Dila Gori 5:1 (2:0)
Góly: 24. a 64. Ďuriš, 6. Anang, 56. Bichakhchyan (pok.
kop), 82. Jibril - 84. Nemsadze
ŽK: 18. Kaprálik, 45. Paur, 90. Gono - 20. Santos, 54.
Etou
Zostava MŠK:
Petráš - Rusnák, Minárik, Kiwior, Anang - Gono, Fazlagić
(67. Myslovič), Bichakhchyan (57. Bernát) - Kaprálik (67.
Goljan), Paur (C) (57. Jibril), Ďuriš (81. Jambor)
kvalifikačné kolo (odveta)
FC Dila Gori - MŠK Žilina 2:1 (0:1)
Góly: 58. Camara, 70. Wanderson - 45.+ Bichakhchyan
(pok. kop)
ŽK: 42. Bidzinashvili, 75. Santos, 78. Chiteishvili 86.

Mosiashvili - 40. Fazlagić, 42. Sluka, 76. Minárik, 78.
Gono
Zostava MŠK:
Petráš - Anang, Minárik (C), Kiwior, Sluka - Myslovič (46.
Bernát), Fazlagić (46. Gono), Bichakhchyan (71. Slebodník) - Kaprálik (79. Kopas), Jibril (65. Rusnák), Ďuriš

Gól: 27. Gono
ŽK: 57. Amanović, 77. Silva, 90.+ Jovančić (všetci Tobol)
Zostava MŠK:
Petráš (C) - Anang, Kopas, Kiwior, Sluka - Gono, Fazlagić,
Bichakhchyan (78. Slebodník) - Kaprálik (86. Myslovič),
Jibril, Ďuriš (71. Goljan)

kvalifikačné kolo (1. zápas)
Apollon Limassol FC – MŠK Žilina 1:3 (1:2)
Góly: 24. Jradi - 5. Ďuriš, 45.+ a 51. Bernát
ŽK: 58. Panayiotou, 66. Wellington, 80. Injgia - 28.
Fazlagić, 33. Bernát, 68. Kiwior, 76. Petráš
Zostava MŠK:
Petráš - Rusnák, Minárik (C), Kiwior, Anang - Gono (90.+
Myslovič), Fazlagić, Bernát (79. Slebodník) - Kaprálik
(71. Goljan), Jibril (79. Bichakhchyan), Ďuriš (90.+ Sluka)

3. kvalifikačné kolo (odveta)
MŠK Žilina - FC Tobol 5:0 (2:0)
Góly: 64. a 90. Bichakhchyan, 14. Ďuriš, 40. Rusnák,
81. Slebodník
ŽK: 16. Anang, 55. Kaprálik - 52. Valiullin, 76. Jovančić,
90. Maliy
Zostava MŠK:
Petráš - Rusnák, Minárik (C), Kiwior, Anang (70. Sluka)
- Gono (84. Mráz), Fazlagić (70. Slebodník), Bichakhchyan - Kaprálik (70. Goljan), Jibril (78. Jambor), Ďuriš

2.kvalifikačné kolo (odveta)
MŠK Žilina – Apollon Limassol FC 2:2 (1:1)
Góly: 27. Bernát, 79. Jibril - 13. Coll, 51. Jradi
ŽK: 90. Slebodník - 55. Kyriakou, 72. Dabo
ZOSTAVA MŠK:
Petráš - Rusnák, Minárik (C), Kiwior, Anang - Bernát (61.
Bichakhchyan), Fazlagić, Gono (87. Myslovič) - Ďuriš
(90. Goljan), Jibril, Kaprálik (87. Slebodník)
3.kvalifikačné kolo (1. zápas)
FC Tobol – MŠK Žilina 0:1 (0:1)

Play-off o UECL (1. zápas)
FC Jablonec – MŠK Žilina 5:1 (4:0)
Góly: 10. a 22. Kratochvil, 41. Doležal, 45.+ Považanec,
90. Martinec - 75. Jibril
ŽK: 30. Pleštil, 32. Pilař, 70. Holík - 40. Bichakhchyan,
49. Sluka, 52. Anang, 76. Fazlagić, 85. Rusnák
Zostava MŠK:
Petráš - Rusnák, Minárik (C), Kiwior, Anang - Gono
(46. Slebodník), Fazlagić, Bichakhchyan - Kaprálik (46.
Sluka), Jibril (80. Jambor), Ďuriš (80. Goljan)

OSTATNÉ DNEŠNÉ ZÁPASY PLAY-OFF O UECL
(+ VÝSLEDKY 1. ZÁPASU)
Aberdeen (SCO) - Qarabağ (AZE) (0:1)

Union Berlin (GER) - KuPS Kuopio (FIN) (4:0)

Hammarby (SWE) - Basel (SUI) (1:3)

Elfsborg (SWE) - Feyenoord (NED) (0:5)

CSKA-Sofia (BUL) - Viktoria Plzeň (CZE) (0:2)

Gent (BEL) - Raków Czestochowa (POL) (0:1)

Tottenham (ENG) - Paços de Ferreira (POR) (0:1)

Copenhagen (DEN) - Sivasspor (TUR) (2:1)

Rosenborg (NOR) - Stade Rennais (FRA) (0:2)

Partizan (SRB) - Santa Clara (POR) (1:2)

Vitesse (NED) - Anderlecht (BEL) (2:2)

Roma (ITA) - Trabzonspor (TUR) (2:1)

St Johnstone (SCO) - LASK (AUT) (1:1)

Anorthosis Famagusta (CYP) - Hapoel Beer-Sheva
(ISR) (0:0)

Maccabi Tel-Aviv (ISR) - Shakhter Karagandy (KAZ) (2:1)
HNK Rijeka (CRO) - PAOK (GRE) (1:1)

V NEDEĽU NA DAJTO V TRNAVE
Už tradične v nedeľu si dohrajú aj svoje 6. kolo futbalisti
MŠK Žilina, ktorý tentokrát cestujú na horúcu pôdu
rivala z Trnavy.
Až od 20:00 hod. večer sa predstavíme v City Aréne
aj pred televíznymi kamerami TV Dajto.

MŠK Žilina (SVK) - Jablonec (CZE) (1:5)

