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Po vydřeném vítězství s Empoli pokračujeme s dalším slabším soupeřem.

Serie A sa uberá expresne rýchlym tempom a už v utorok uvidíme ďalší zápas. Tento krát
cestujeme na Sardíniu a stretneme sa tam s miestnym Cagliari. Cagliari je doma nesmierne
silne a už nejedno silne mužstvo dokázali obrat o body. Ideme tam s jasným bodovým
náskokom pred druhým SSC, avšak nemôžeme poľaviť a bude potrebne si domov priviesť
všetky tri body.
Najmä preto, že ďalší zápas hráme s AC Miláno, ktoré ako keby povstalo z popola. Či to je iba
chvíľková záležitosť ťažko povedať, v každom prípade ACM potiahli šnúru víťazstiev a aj preto
náš zápas s nimi nebude ľahký. Druhá vec je, že hneď po tomto zápase hráme zase LM proti
Ajaxu.
Ale späť ku Cagliari. Celkovo mužstvo zo Sardínie vyhrali v lige 8 zápasov, z toho až 6 doma!
Dokonca doma stratili všetky tri body iba v dvoch zápasoch. Toto bude potrebne mat na pamäti,
lebo hoci sa môže zdať, že sme jasným favoritom, na ihrisku to môže vyzerať trosku inak. Z
posledných domácich víťazstiev stoji za to spomenúť výhru nad Fiorentinou ci Interom.
Nemožno zabudnúť ani na veľmi zaujímavý zápas proti AS Rím, kedy ešte 5 minút pred
koncom zápasu Cagliari prehrávalo 0-2, no napokon sa im podarilo stav vyrovnať na konečných
2-2!!! Aj toto svedčí o mentalite a odhodlaní mužstva – a to predovšetkým pred domácimi
divákmi.
Cagliari ma vo svojich radoch veľký talent – Nicolo Barellu. Ten už dostal aj pozvánku do
reprezentácie a za Cagliari má v 22 rokoch odohraných už úctyhodných 96 zápasov! Taktiež
stredovú formáciu veľmi dobre dopĺňajú aj skúsení hráči ako Cigarini ci Padoin. Druhy
menovaný je pre nás Bianconeri veľmi dobre známy, napokon pri každom domácom zápase
proti Cagliari ho naši fanúšikovia nezabudnú pozdraviť. V útoku zase dokáže narobiť problémy
obranám súperov Leonadro Pavoletti, skúsený útočník ktorý ma na svojom konte už 10 gólov v
tomto ročníku.
My pocestujeme na Sardíniu bez viacerých zranených hráčov. Cristiano Ronaldo, Douglas
Costa, Sami Khedira, Juan Cuadrado a Andrea Barzagli sú všetci na zozname zranených
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hráčov. Už ten menoslov naznačuje, že proti Cagliari a v tak nabitom termíne, zrejme opäť
dostanú šancu hráči, ktorí inak hrávajú menej. V posledných zápasoch sa veľmi dobre ukazuje
mladý Kean, ktorý ma úctyhodnú bilanciu, keď v posledných 6tich zápasoch dal 5 gólov!
(Juve+repre). Veľmi pravdepodobne znovu uvidíme v akcii aj Spinazzolu, či Bentancura. Ako
alternatívy do zadných radov sa javia aj Caceres a De Sciglio, na lavičke bude určite pripravený
aj mladý Nicolussi.
Nech nastúpime v akomkoľvek zložení, dôležité bude od začiatku zápasu bojovať o všetky tri
body. Nebude to ľahký zápas, ale hráči budú môcť dokázať, že si zaslúžia miesto v zostave a
bolo by výborné, ak by do ďalších zápasov v pozitívnom zmysle skomplikovali situáciu Maxovi
pri výbere základnej jedenástky. Bude dôležité, aby sme cely zápas – od prvej až do poslednej
sekundy hrali tak ako sme odohrali druhy polčas proti Empoli – aktívne na súperovej polovici.
Verím, že ak takto pristúpime k zajtrajšiemu zápasu, tak zo Sardínie odídeme s plným bodovým
ziskom. FORZA JUVE!!! FINO ALLA FINE!!!
Čo ešte prezradil Max Allegri na dnešnej tlačovke
O mužstve
„Mužstvo je v dobrej kondícii. Dostávame sa do obdobia kedy budeme hrávať aj tri zápasy za
týždeň, preto je veľmi dôležité, aby sme dokázali aj oddychovať a regenerovať.“ Max sa vyjadril
aj k zraneným, kedy povedal: „Cristiano tvrdo pracuje na tom, aby sa čo najskôr vrátil späť.
Dúfali sme, že tak bude už v zápase proti Ajaxu, no zdá sa že to bude náročné. Douglas Costa
by už mal byt na tento zápas k dispozícii. Sami Khedira je späť a trénuje, pripravený by mal byt
na zápas s ACM. Juan Cuadrado taktiež tvrdo pracuje na svojom návrate a je už iba otázkou
času kedy sa tak stane. Uvidíme ako na tom bude dnes Paulo Dybala, zatiaľ čo Mario mal
horúčku a v jeho prípade ešte bude potrebne prehodnotiť jeho zdravotný stav. Spinazzola ma
problémy s kolenom, no pevne verím, že do 15 dni bude späť a v poriadku. Mattia Perin sa
zranil a na zajtrajší zápas v Cagliari žiaľ nebude k dispozícii a Andrea Barzagli je späť a opäť
trénuje. „
Moise Kean a Emre Can
„Moisemu sa darí a zajtrajší zápas v Cagliari bude pre neho výbornou previerkou. Ma síce iba
19 rokov, no ukrývajú sa v ňom veľké kvality, avšak stále sa ešte musí veľa učiť aby mohol
ďalej napredovať. Emre je zase príkladom nadšenia a hladu. Po menších problémoch zo
začiatku sezóny sa výrazne zlepšuje a môže hrať dokonca aj v obrane.“
Zápas v Cagliari
„Ešte sa musím rozhodnúť či budeme hrať s tromi alebo štyrmi obrancami. Cancelo sa môže
ukázať aj v útoku. Je to nesmierne kvalitný hráč, no musí na sebe pracovať aby sa ďalej
zlepšoval. V obrane mame na vyber viacero hráčov pripravených nastúpiť – De Sciglio, Caceres
ci Bonucci. „
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Predpokladané zostavy podľa gazzetta.it:
Cagliari (4-3-1-2)
Cragno – Cacciatore, Pisacane, Ceppiteli, Pellegrini – Farago, Cigarini, Ionita – Barella –
Pavoletti, Joao Pedro
Juventus (4-3-3)
Szczesny – De Sciglio, Caceres, Bonucci, Alex Sandro – Emre Can, Pjanic, Matuidi –
Bernardeschi, Kean, Cancelo
Podľa gazzetta.it by na lavičke náhradníkov malo byť až trio mladíkov – Kastanos, Nicolussi a
Mavididi

Miesto zápasu: Sardegna Arena, Cagliari
Dátum a čas zápasu: 2.4.2019, 9pm CET
Rozhodca nominovaný na zápas: Piero Giacomelli
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