CL preview: Ajax vs. Juventus
Napsal uživatel Guarrangaa
Středa, 10 Duben 2019 14:30

Ajax vs. Juve. Co k tomu dodat? Po dlouhé době souboj tradičních titánů v rámci LM.

Začněme hned ze startu pěkně zostra některými čísly:

9 – celkový počet vzájemných zápasů v evropských pohárech. Juve má k dnešnímu dni 5
vítězství, 4 remízy, 0 proher.

15 let od posledního střetnutí v Amsterdamu v rámci Ligy mistrů (skupinová fáze v září 2004,
výhra Juve 0:1 gólem Pavla Nedvěda).

9 let od posledního střetnutí (v rámci Evropské ligy, 16F v roce 2010).

3 – toilkrát v řadě se Juventus dostal do čtvrtfinále. Lepší to zatím bylo pouze mezi lety 96-99,
kdy se to povedlo hned čtyřikrát.
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16 let od poslední účasti Ajaxu ve čtvrtfinále ligy mistrů. Tehdy byli v sestavě například Chivu,
Galásek, Maxwell, Sneijder, Seedorf, van der Vaart, Litmanen a Ibrahimovič. Tehdy vypadli s
AC Milán, které celý ročník nakonec vyhrálo na penalty právě proti našim chlapcům.

24 let a 202 dní – nejnižší průměrný věk základní sestavy patří letos právě Ajaxu.

3 – 3,3 – 2,5 - Tak to vidí bookmakeři. Nevídaně vyrovnané kurzy. Jakožto občasný hobby
sázkař jsem čekal poměr více ve prospěch Juve, ale to se asi jen moje naivita pojí se
sázkařským amaterismem

Co řekli zainteresované osoby?

Max Allegri toho řekl dost, ale aspoň to, co je trošku relevantní k dnešku:

Musíme být ostražití a hrát aktivně. Očekávám otevřený zápas, který jen těžko skončí 0:0.

Bude to úplně jiný zápas než proti Atléticu. Naší hlavní chybou v Madridu bylo, že když trefili
břevno, tak jsme měli pocit, že jsme se vyhnuli nebezpečí a vypnuli jsme. Vyhrát pak 3:0 nebylo
jednoduché vzhledem k tomu, že výborně bránili. Nesmíme očekávat, že uděláme opět totéž.
Měli bychom položit základy k postupu tím, že vstřelíme gól venku.

Ajax je fyzicky silný tým jak v osobních soubojích i ve vzduchu. A právě souboje budou zápas
rozhodovat. Musíme s pokorou kvalitně bránit, protože pak začne být Ajax zranitelný.

Od začátku nastoupí CR a na místě Chielliniho Rugani, který patří mezi nejlepší obránce v Itálii
stejně tak jako v Evropě. Ve středu hřiště bude hrát buď Khedira nebo Bentancur, protože Can
je zatím bohužel zraněný stejně jako Chiellini.
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Dybala je nesmírně talentovaný, ale ne každá sezona je stejná. Paulo se velice dobře projevil
na treninku a dostává se na nejlepší možnou úroveň mentálně a o tom to je hlavně. Pracuje i na
fyzické kondici, ale hlavně v sobě znovu nachází vůli se prosadit a uchvátit diváky. Jakmile se
mu to povede, bude patřit k nejlepším hráčům týmu.

Bernardeschi hrál o víkendu dobře, hlavně ve druhé půli. Pořád mu to opakuji, až to zní hloupě,
ale je to pro jeho dobro, že by měl pustit z hlavy minulé zápasy, ať už dobré nebo špatné, a
soustředit se na ten aktuální. Má vše co je potřeba, chybí mu jedine vyrovnanost výkonů a
soustředění. Je to proces, kterým si musí projít každý hráč. Ani Chiellini nebyl tak dobrý jako
dnes, když mu bylo 23. proto musím občas některé hráče posadit pro dobro jejich mentálního
vývoje a soustředění.

Daniele Rugani se těší a je to pro něj splněný sen, hrát na pozici Chielliniho v takto důležitém
zápase.
Krátce se také pozitivně vyjádřil na adresu De Ligta ve smyslu, že je
kvalitní hráč a je vždy dobré mít co nejlepší spoluhráče.
Nakonec
potvrdil, že je rád, že našel s Juve společnou řeč a po prvotních problémech a přes veškeré
zvěsti o jeho odchodu do Chelsea, nakonec mohl minulý týden podepsat další kontrakt s Juve.

Hakim Zyiech kromě zdvořilostních diplomatických odpovědí řekl, že dle jeho spoluhráče z
národního týmu Maroka Mehdi Benatii může prý současný Ajax Juventus porazit. (Díky Mehdi,
ty aby sis nekopl, co?)

Frenkie De Jong
Jsme tady noví, ale myslím, že jsme v předchozích zápasech všem ukázal, že hrajeme na
stejné úrovni jako ostatní. A snad tak budeme hrát i proti Juve, ne-li lépe.

Fabio Paratici ..pravděpodobně řekl něco překladateli a ten pak funkcionářům Olympique
Lyon, protože se dle bulváru předpéká přestup Tanguaye Ndombeleho do Juve. Obdobné
zvěsti se snažím nesledovat, ale této jsem neunikl, líbí se mi, a tak jsem to musel nějak nacpat i
do tohoto preview :)

Domácím bude dnes chybět jen dvojice Mazraui a Eiting. Prvně jmenovaný je vykartovaný a je
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první volbou na pravém beku, takže reálně chybět bude. Oproti tomu bez Eitinga, vzhledem k
dlouhodobému charakteru jeho zranění, si už domácí hrát zvykli. Navíc na jeho pozici Ajax tolik
bota netlačí.

Oproti tomu Juve má marodku výrazně početnější. Do sestavy se sice na poslední chvíli vrátil
Cristiano, tak doufejme, že je opravdu fit. Ale postava neméně důležitá chybí - Giorgio Chiellini!
Základní kámen obrany bude rozhodně scházet jako málokdo. Kromě něj jsou na marodce stále
ještě Barzagli s Cuadradem a nově i Emre Can. Do zápasu by však mohl po nějakém čase
zasáhnout i Douglas Costa, který se vrací na střídačku.

Předpokládané sestavy (výjimečně tentokrát souhlasím spíše s Eurofotbalem než WhoScored):

AFC Ajax:

Onana - Veltman, Blind, De Ligt, Tagliafico - Van de Beek, Schöne, De Jong - Ziyech,
Tadić, Neres

Juventus FC:

Szczęsny - Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro - Khedira, Pjanić, Matuidi Bernardeschi, Mandžukić, Ronaldo
výkop: 21:00 Johann Cruijff Arena
zdroj: vlastní, WhoScored, Eurofotbal, Statsbomb, footballitalia, blackandwhiteallreadallover, fb..
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