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Po úterku je potřeba si zvednout sebevědomí.

Krátko po zápase v Madride proti Atleticu nás čaká ďalší súboj v Serii A, tento krát na pôde FC
Bologna. Bude to dôležitý zápas najmä z psychologického hľadiska. Herne, bodovo a zložením
mužstva sme jednoznačným favoritom, bude však dôležité sa otriasť z výsledku z LM a vrátiť sa
späť na víťaznú vlnu.
Zo zápasu v Madride sa treba predovšetkým poučiť, určite naň nezabúdať, to by mohla byt
veľká chyba. Je však dôležité psychicky sa dostať znovu na víťaznú vlnu a niet lepšej príležitosti
než práve v Bologni. Bologna nemá ideálnu sezónu, kedy sú plne namočený v bojoch o
záchranu. Avšak po príchode Mihajlovica na lavičku sa veci aspoň mierne začali meniť k
lepšiemu a ak nie úplne výsledkovo herne určite. Podarilo sa im zvíťaziť na pôde Interu, čo je
pre takýto klub veľký výsledok. Ani vo zvyšných zápasoch to nebolo úplne zle a dokázali
remizovať s FC Janov a hoci prehrali v Ríme s AS 2-1, boli AS viac než vyrovnaným súperom.
Aj preto sa musíme mat na pozore a nečakať, že tri body sú automaticky naše.
My sme sa vrátili z Madridu s prehrou 2-0, ktorá favorizuje na postup práve Atletico. Všetci si
však veľmi dobre pamätáme minulý rok – Tottenham ci dvojzápas s Realom. Nič nie je stratene
a my to vskutku môžeme otočiť a postúpiť. Cesta sem je však ešte dlhá a najskôr budeme
musieť zdolať prekážku v podobe FC Bologna. Samozrejme sme favoritom zápasu a ťažko
niečo nove vymýšľať k nášmu mužstvu, než tu už bolo niekoľkokrát popísané. Azda jediná vec
čo je nesmierne dôležitá, a ktorá nám občas akosi unika je koncentrácia. Toto bola aj jedna z
príčin prehry v stredu – kedy všetci vedeli na čo si majú dávať pozor, žiaľ práve z pozícii, o
ktorých všetci vedeli, že je potrebne ustrážiť, dostali 2 góly. Myslím si, že Max nemusí pracovať
na hernom prejave, zostave, fyzickej príprave mužstva, ale predovšetkým na psychickom
nastavení mužstva, koncentrácii a nepoľavení v nej.
Mame v mužstve špičkových hráčov, tých netreba ucíť hrať futbal! Aj preto verím, že dnes ten
zápas vyhráme a pomôže chlapcom dostať späť na víťaznú vlnu. Ďalšie zápasy hráme v
Neapole s SSC a doma s Udinese, kedy môžeme urobiť veľmi jasný krok k ďalšiemu titulu. Ak
by nám tieto zápasy vyšli, už sa chlapci môžu plne sústrediť na Ligu Majstrov, kde bude ciel
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celkom jasný...Dnes sa však musíme od prvej sekundy až do poslednej sekundy nadstaveného
času sústrediť na FC Bologna! FORZA JUVE!!! FINO ALLA FINE!!!
Predpokladane zostavy:
FC Bologna (4-2-3-1)
Skorupski – Mbaye, Calabresi, Danilo, Dijks – Poli, Pulhgar – Sansone, Soriano, Edera –
Santander
Juventus (4-3-3)
Szczesny – Alex Sandro, Chiellini, Bonucci, Joao Cancelo – Matuidi, Pjanic, Bentancur –
Cristiano Ronaldo, Mandzukic, Dybala
Miesto zápasu: Bologna, Stadio Renato Dall‘Ara
Dátum a čas zápasu: 24.2.2019, 3pm CET
Rozhodca: Gianpaolo Calvarese

2/2

