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Prvním zápasem po Vánocích bude pohárové utkání s Bolognou.

Dostali sme sa do fázy talianskeho pohára, kedy už aj my prichádzame na scénu. Naším
súperom vo osemfinále bude FC Bologna, mužstvo pod vedením Filippa Inzaghi-ho, ktoremu sa
však v tejto sezóne príliš nedarí. Napriek tomu nemôžeme podceniť nášho súpera, lebo sa nám
to môže vypomstiť.

FC Bologna ma tuto sezónu slabšiu a v lige sa im veľmi nedarí, keď dokázali v 19tich zápasoch
vyhrať iba 2 krát. To je žalostne malo a preto si budú chcieť chuť napraviť práve v Coppa Italia.
Tam však nenarazili na nikoho slabšieho než sme my. Aj preto predpoklad, že zlu prvú polovicu
ligovej súťaže by mohli napraviť práve v pohárových vystúpeniach je len veľmi malý. Ťažko
vyzdvihnúť silnú stránku FC Bologna. Gólov veľa FC Bologna nestrieľa, ani nemá nijako
výrazne nebezpečného hráča. Vo svojich radoch majú Rodriga Palacia, ten však je už za
zenitom a preto zrejme nebude predstavovať pre našu obranu príliš veľké nebezpečenstvo.

V obrane FC Bologna je to o niečo lepšie, lebo skutočne neinkasuje veľa gólov, avšak práve
strelecká nemohúcnosť ich dostala takmer na samotne dno tabuľky Serie A. Pohár je však
pohár, iná súťaž a všetko môže byt úplne naopak. Napriek tomu akým nepriaznivým obdobím si
FC Bologna prechádza, nesmieme ich podceniť. Našou menšou nevýhodou môže byt, že krátko
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po pohárovom zápase hráme zápas o taliansky super pohár s AC Miláno. Nemožno sa však na
toto vyhovárať, keďže náš super o taliansky super pohár hra rovnako zápas v Coppa Italia iba
par hodín pred nami.

Podľa predzápasových informácii a predpokladaných zostav, Max Allegri nechce nič nechať na
náhodu a síce hoci nastúpime v zostave s istými zmenami, kľúčoví hráči nebudú vynechaní zo
zostavy. Aj preto by tento zápas papierovo mal byt pre nás formalitou – hoci práve takéto
zápasy bývajú aj tie najťažšie. Všetko sa ukáže až večer v zápase ako našich chlapcov dokázal
Max Allegri pripraviť a namotivovať na tento zápas. Fanúšikovia sa veľmi pravdepodobne môžu
tešiť, že uvidia v akcii Moise Keana, obrovsky talent nie len náš, ale vôbec talianskeho futbalu.
Verme, že ak nastúpi, bude sa mu dariť a nejaký ten gól do siete FC Bologna aj streli.

Dôležité bude, rovnako ako v mnohých ďalších zápasoch so slabšími súpermi, nepodceniť FC
Bologna, držať zápas vo svojich rukách od začiatku až do konca a najmä byt sústredení počas
celých 90minut + nadstavený čas. Verím, že ak toto zvládneme, tak herne, hráčsky a vôbec
kvalitatívne mame na Bolognu, ktorú by sme mali celkom jasne poraziť.

Predpokladane zostavy podľa tuttosport.com:

FC Bologna (3-5-2)
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Da Costa – Calabresei, Danilo, Helander – Matiello, Soriano, Pulgar, Svanberg, M’Baye –
Destro, Palacio

Juventus (4-3-3)

Szczesny – De Sciglio, Rugani, Bonucci, Spinazzola – Emre Can, Bentancur, Matuidi – Dybala,
Kean, Cristiano Ronaldo

Miesto zápasu: Bologna, Stadio Renato Dall’Ara

Dátum a čas zápasu: 12.1.2019, 8.45pm

Rozhodca: Federico La Penna
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