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Posledné výsledky nášho milovaného Juventusu nie sú podľa gusta mnohých fanúšikov. Aj
preto sa ozývajú mnohé kritické hlasy.

Ja sa pokúsim byt znovu skôr pozitívny a preto zrejme aj nie raz kriticky do radov nás
fanúšikov...
Remíza so Sassuolom doma, prehra v Ríme s Laziom 1-3 sú nie veľmi prijemne výsledky. Na
predvádzanú hru taktiež malo fanúšikov dokáže nájsť pekne slovo. Samozrejme, boli už aj
lepšie vstupy do sezón, boli už aj roky, kedy sme možno hrali pohladnejsi futbal. Je si však
potrebne uvedomiť, že prechádzame transformáciou. Mame nového trénera, ktorý sa snaží
vniesť novy herný štýl do nášho mužstva. A toto zrejme nejaký čas bude trvať.
Ale buďme k sebe úprimní – všetci – koľko sme počúvali nadávok na Conteho, na jeho štýl hry,
rozostavenie 3-5-2. Koľko sme v tom čase počuli, že nás útok je slabý, malo kreatívny, že nám
chyba strelec. Prišiel Allegri, chvíľu to šlo, dokonca nás dostal do finále Ligy Majstrov po
mnohých rokoch, avšak ako išli roky, zrejme sme sa znovu nabažili a opäť to skončilo s útokmi
na trénera a herný štýl, ktorý preferoval. Tak a do tretice tu mame ďalšieho trénera, tomu stačilo
ani nie pol roka a pesnička sa nám opäť opakuje – že sa na ten herný štýl nedá pozerať, tento
krát nám chyba záloha a podobne.
Ak si to zhrnieme, tak pod žiadnym trénerom sa na našu hru pozerať zrejme nedalo. Pod
každým trénerom sme však mali výsledky, dokonca tituly v Serii A, talianskom pohári ci
superpohari, boli sme dokonca dva krát vo finále Ligy Majstrov. Nuž čo vlastne chceme?
Chceme hrať pekný futbal, nech sa ľudia rozplývajú nad akciami, aby sme nedostavali veľa
gólov, aby sme naopak veľa gólov dávali a zároveň, aby sme vyhrávali kde sa da a čo sa da.
Nuž predstava je to pekná, no ma to jeden háčik. Sme v Taliansku. A toto je podľa mňa veľmi
dôležitý moment. Tu by nám nepomohol ani Klopp, ani Guardiola, nikto. V Taliansku sa
jednoducho hra iný futbal. Sami môžeme vidieť, že ani Cristiano Ronaldo tu nie je ten
bombardér čo bol v La Lige a dovolím si tvrdiť, že Messi by tu u nás bol na tom azda ešte
horšie.
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Ale pekne po poriadku. Najskôr trochu čísel. Spolu sme tento rok odohrali 20 súťažných
zápasov – 15 v lige a 5 v Lige Majstrov. Z nich sme prehrali 1 zápas, 4 remizovali a 15 zápasov
sme vyhrali. Podľa mňa celkom slušná bilancia. Iste na náš vkus sme dostali „až“ 15 gólov v
lige a 4 v Lige Majstrov, teda spolu 19 v dvadsiatich zápasoch – čo je na Juventus naozaj dosť,
hoci ak tých gólov dáme viac ako super, nemusí nás to až tak trápiť. Počet gólov, ktoré sme
strelili v týchto dvadsiatich zápasoch je 36, 26 v Serii A a 10 v Lige Majstrov. Čo si myslím, že je
tak akurát – bez mala sú to dva góly na zápas. Opäť pripomeniem, že v Juventuse sme nikdy
neboli zvyknutí na nejaké gólové hody, skôr to býval sviatok. Ak sa pozerám na tieto čísla, tak
mi to ani nepríde, že by bol problém v hre smerom dopredu, ale kde sa môžeme zlepšiť je
zrejme obrana.
Avšak tato tiež prechádza zmenou – prišli Danilo a De Ligt, zranil sa Chiellini, skončil Barzagli.
Je to úplne nová situácia. Doteraz sme tu mali BBC, ktoré hralo spolu niekoľko rokov – asi by
bolo naivne čakať od De Ligta ci Danila, že dokážu nahradiť tuto formáciu zo dna na deň. Druha
vec je, že je pravda že po ukončení kariéry Barzagliho a zranení Chielliniho, cítiť že obrana
bude potrebovať ešte posilniť. De Ligt bola podľa mňa výborná voľba, ale potrebuje ešte čas.
Robí chyby, presne tak ako ich na začiatku robili aj Giorgio a Leo, a hoci výrazne menej, ale
spraví ich aj teraz. Žiaľ ale na lavičke nemáme kvalitnú náhradu do stredu obrany a ani na jej
kraje. Demiral ma síce potenciál, ale...(viac nebudem radšej písať), Rugani je večný náhradník,
chyba mu zápasová prax. Tu sme skončili so strednými obrancami. Na krajoch je to azda ešte
naliehavejšie. Mame tam iba troch klasických krajných bekov + Cuadrado. Juan sa snaží ako
môže, no nie je to krajný bek svetovej triedy. Aj preto by som na jeho plecia nehádzal vinu za
posledný výsledok – iste, nemusel ísť do súboja tak ako išiel, ale určite si nešiel naschvál po
červenú kartu. Spravil to čo v tom momente považoval za najlepšie. Ak by mu ten hráč ušiel,
išiel sám na bránu a dal gól, zase by to boli reči, že ho mal radšej skosiť...
Taktiež nemalo kritiky sa vznáša nad zálohou – je asi iné, ak tam mame 5 čisto krvných
záložníkov ako keď sú tam iba traja. To sa určite aj Claudiovi ci Andreovi hralo lepšie, keď tam
mali väčšiu podporu. Samozrejme so všetkou úctou a rešpektom k týmto dvom veľkým hracom.
Osobne si myslím, že momentálne mame veľmi dobru zálohu. Samozrejme, ak chce niekto
hľadať chyby, áno aj tu sa nájdu. Khedira je stále zranený, Matuidi nemá potrebnú techniku,
Rabiot sa nejako neetabloval v mužstve a Ramsey taktiež laboruje často so zraneniami. Je to
tak. Ale ti hráči odohrajú za pol sezóny taký počet zápasov, ako tomu bolo pred možno 10 rokmi
za celu sezónu. Mame tam však Pjanica, Bentancur sa v posledných zápasoch ukazuje vo
výbornom svetle (škoda zranenia). Emre Can zatiaľ tiež nenapĺňa očakávania fanúšikov –
zrejme teraz bude mat dosť priestoru dokázať, že si miesto v zostave zaslúži. Na druhej strane
– spočítajme si za koľko sme tuto formáciu zostavili – Can k nám prišiel zadarmo, Rabiot,
Ramsey a Khedira takisto a Bentancur bol súčasťou predaja Teveza do Bocy Juniors. Hráči, za
ktorých sme zaplatili na tvrdo bol Pjanic, aj to sa suma pohybovala okolo 30 miliónov EUR – v
dnešnej dobe drobné a Matuidi, 20 miliónov. Teda mame zálohu za cca 50 miliónov, s ktorou
sme doposiaľ prehrali jediný súťažný zápas. Až by som povedal, že zázrak.
Útok mame papierovo asi najlepší za posledné roky –Cristiano Ronaldo, Dybala a Higuain, s
pod hrotovými alebo krídelnými hráčmi ako Douglas Costa a Bernardeschi. Iste mnohým je ľúto
za Mandzukicom. No žiaľ, ak nesadol trénerovi do herného štýlu, tak to treba brat ako fakt.
Možno by sa ešte viac trápil a takto je to lepšie. Napokon hráč, o odchode ktorého sa hovorilo
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najviac a od ktorého nikto nič nečakal sa stal jednou z opôr – Golzalo! Vyhrávame a
prehrávame ako jedno mužstvo, nemôžeme preto hádzať vinu na jednotlivcov. Jasne, tréner
môže za taktiku a prípravu hráčov, hráči však zase za samotne vykonanie trénerových pokynov
a toho čo natrénovali počas týždňa. Občas veci nejdú tak ako by sme chceli, ale to neznamená,
že všetko je zle. Sme dva body za prvým miestom v lige! Bola sezóna – 2015/2016, kedy sme
jeden čas strácali na Inter myslím 14 bodov!!! Ligu sme skončili s 24 bodmi pred Interom. Nie je
dôležité kde sme teraz, ale kde budeme po 38. kole! Ani herne to zase nie je taká katastrofa
ako človek môže čítať pomaly na všetkých fórach.
Náhodou, mne sa páči ako hra De Ligt, vidieť že sa výrazne zlepšil od svojho príchodu.
Gonzalo až neuveriteľne zapadol do systému, Paulo sa nám vrátil späť, Miralem je jasný tvorca
hry, Leo sa dostáva späť do svojej obvyklej formy a mame Cristiana Ronalda, ktorého už iba
prítomnosť na ihrisku je výborná pre mužstvo. Iste, každý by čakal že bude strieľať 50 gólov za
sezónu, ale vrátim sa k tomu, čo som tu už raz písal – sme v Taliansku! Podľa mňa ho od
Messiho odlišuje práve to, že pristal na zmenu prostredia. V La Lige by zrejme patril k top
strelcom, bol by zase ťahúňom Realu Madrid a súperil by s Messim. On sa však podujal na
dobrodružstvo v Taliansku a nemá to vôbec ľahké. Dokázal sa však presadiť, nie nadarmo bol
vyhlásený za najlepšieho hráča uplynulej sezóny. Messi nikdy nikam neprestúpil a asi ani
neprestúpi – lebo by to veľmi pravdepodobne nezvládol. Čo netvrdím, že jeho umenie nejako
znižuje, ale ak týchto dvoch hráčov porovnávame je to potrebné brat do úvahy. Messi je od
detstva v mužstve, ktoré bolo vybudovane okolo neho a pre neho. Cristiano Ronaldo odišiel z
mužstva, ktoré bolo vybudovane pre neho a okolo neho, aby dokázal že sa vie popasovať aj s
novou situáciou, zvládne ju a stále bude patriť k najlepším – podľa mňa veľká vec klobúk dolu!!!
Nuž snáď už aj stačilo v skratke, nemali by sme stále iba nadávať na mužstvo – jasne, veľa
veci sa da robiť lepšie a veľa veci by mohlo fungovať lepšie. Aj ja spomínam na zálohu
Marchisio-Pirlo-Pogba-Vidal, na BBC a neprekonateľného Gigiho v bráne. (ani nehovoriac o
staršej histórii) Bola to paráda. Teraz je dôležité ustáť premenu mužstva, lebo to je to čim si
prechádzame. Jednoznačne obrana a záloha potrebujú posilniť, to bez diskusie. Ale ti hráči čo
sú tu teraz robia čo môžu a na čo majú. Žiaden z nich to vyslovene nefláka a to je dôležité.
Výsledky v zásade sú, preto nebudem písať, že prídu – ale ten zlepšený herný prejav a menej
inkasovaných gólov prídu určite. Ja verím, tak mužstvu ako aj Sarrimu!!! (rovnako tak som veril
aj Contemu a Allegrimu)... FORZA JUVE!!! FINO ALLA FINE!!!
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