CL preview: Juventus vs. Ajax
Napsal uživatel Guarrangaa
Úterý, 16 Duben 2019 07:31

Nevychovaní Holanďani jedou! Už na Bernabeu ukázali svoji neurvalost a rozstříleli domácí!
Nejvyšší čas jejich jízdu ukončit..

V očekávání těsné výhry jsem minulé preview začal čísly, která výhře také naznačovala, ale
moc to nedopadlo. Možná k tomu přistoupili hráči Juve podobně. Bez dostatečného respektu.
Popravdě v to doufám, protože pokud ne a hráli svoje maximum, tak máme problém Houstone.
Jediné, co nám hraje do karet kromě venkovního gólu je samozřejmě domácí prostředí. To by
mělo z hráčů na place dostat opravdové maximum, tak jak jsme to viděli v odvetě s Atléticem.
Zároveň několik hráčů odpočívalo v sobotním ligovém zápase. Dost možná odpočívali i někteří,
kteří byli na hřišti. Jinak si nedokážu představit, proč jsem se vzbudil za stavu 2:1..

Kromě obou kádrů a současných členů managementu dnešní zápas přitáhl i osoby, které
mohou být klíčové v blízké budoucnosti. Například nesympatický Mino Raiola, který má pod
palcem spoustu sympatických hráčů jako například Moise Kean nebo Matthijs de Ligt. S prvně
jmenovaným Juve aktuálně ladí prodloužení smlouvy (současná vyprší v létě 2020). S tím
druhým je spojován už snad každý klub z nejužší světové špičky. A sám de Ligt údajně
prohlásil, že o jeho budoucnosti rozhodne jeho agent.. (Matti, neblbni.)

Dalším hostem Allianz Stadium bude „superagent“ Jorge Mendez, který zastupuje například
CR7 a Joao Felixe, o kterého má prý Juventus eminentní zájem. Bulvárek v poslední době píše,
že bychom snad i prodali Dybalu, abychom mohli zaplatit těch 120+ milionů, které Benfica žádá.
Také jsem se dozvěděl, že Mendes údajně odmítl jakékoliv snahy Benficy o navýšení výstupní
klauzule ze 120 na 200 m. Do písmene nebude pravda asi nic z toho, ale ne nadarmo se dnes
slétají všichni tihle supi ke stánku Juve. Na každým šprochu..
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Další netradiční diváci budou Antonio Conte a Didier Deschamps. Bývalí spoluhráči a úspěšní
trenéři nedávné historie. Novináři i v tomto samozřejmě vidí nějakou levotu, ale to už fantazii
každého z nás.

Co relevantního v posledních povědědli naši hrdninové?

Hrdina největší - Max Allegri:
Pokud bude Dybala v základní sestavě, tak bude i kapitánem. Pokud ne, tak bude mít pásku
Bonucci. Mandžukič stále nedoléčil problém s kolenem ještě ze zápasu s AC, takže nás
nepřekvapilo, že není k dispozici. Na jeho pozici může zahrát Kean, Dybala nebo ani jeden z
nich. Můžu použít taky Cancela s DeScigliem, jsou fit a k dispozici. Vlevo začne místo
Spinazolly Alex Sandro. Douglas Costa nemůže ještě hrát celý zápas. Ronaldo si vede zase o
něco lépe. Je to neuvěřitelný hráč, který umí pokaždé udělat rozdíl. Můžeme být šťastní, že ho
máme.
Atlético a Ajax jsou velice rozdílné týmy a výsledek prvního zápasu není nijak zásadní. Musíme
zkrátka hrát s maximální intenzitou, respektovat soupeře a snažit se podržet míč. Nebude to
jednoduchý zápas.

Hrdina ještě vetší - Alessando Del Piero (se zastal Paula Dybaly ohledně jeho letošních
výkonů):
Je to hráč, který je schopný propojit zálohu s útokem. Nicméně Juve hraje se třemi útočnými
hráči. Bernardeschi a Mandžukič nenabíhají do prostoru, ale také pomáhají s postupným
útokem.
Dybala tak má jen málo možností. Je výborný v přihrávání, ale aktuálně nehraje v důležitých
zápasech. Podle mě nehrál špatně v Madridu. Byl často faulovaný, týmu se ten den prostě
nedařilo a Atlético proto dominovalo. V odvetě pak nehrál. To je škoda, protože všichni (včetně
Juventusu) vědí, že je to velice kvalitní hráč.

Kdo je opravdu na marodce Juve je mi záhadou ještě pár hodin před výkopem. Nejlépe to
ilustruje situace okolo Emre Cana:
-původně měl být připraven
-pak pár dní zpátky to vypadalo, že to asi nestihne
-pak vyšla zpráva, že byl dnes na treninku s týmem a je ready
-pak byl viděn, jak odjíždí v autě s někým z managementu, takže zase nic
-pak bylo sděleno, že vlastně hrát bude, jen měl individuální cvičení
-v tom aby se jeden vyznal..
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Vsadil bych barák, že hrát nebude Cuadrado, který tuším, že není na soupisce LM. Stejně tak
Khedira, Cáceres a Perin jsou pravděpodobně opravdu out. V různých stádiích nepřipravenosti
jsou pak Chiellini, Mandžukič, Rugani a Douglas Costa. Do jaké míry je to ale taktizování a do
jaké realita zjistíme až po deváté.

Na druhé straně barikády je to celkem jasné. Eiting je stále mimo a nijak zásadně nechybí.
Zpátky v sestavě oproti minulému týdnu je bek Mazraoui, ale kvůli kartám bude chybět
Tagliafico (raději bych bral T. než M, jinými slovy dobře pro nás). jediný otazník visí nad startem
Frenkie de Jonga. Asi jsme všichni zahlídli fotografii, kde se drží za zadní stehno a odchází
předčasně ze zápasu s Excelsiorem. Je mi to trapné, ale potěšilo mě to. Normálně nepřeji
protihráčům nic špatného, ale Frenkie je tak rozdílový hráč, že to mým škodolibým srdcem
pohnulo. Stydím se a snad bude brzy v pořádku, třeba už koncem týdne :) Nicméně i kdyby
nenastoupil, tak mají hosté možnost změnit rozestavení (4231 občas hrávali) nebo využít
mladého Ekkelenkampa, který prý solidně zahrál nejen proti nám ale i o víkendu.
Předpokládané sestavy:

Juventus FC:
Szczesny - Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro - Can, Pjanić, Matuidi - Dybala, Ronaldo, B
ernardeschi

AFC Ajax:
Onana - Mazraoui, De Ligt, Blind, Veltman - Schöne, De Jong - Zyiech, Van de Beek, Neres Tadić

Začátek ve 21:00, Allianz Stadium, Torino
Rozhodčí: Clément Turpin, Nicolas Danos, Cyril Gringore, Benoît Bastien VAR: Nicolas
Rainville,
çois Letexier (všichni FRA)

Fran
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zdroj: vlastní, WhoScored, Eurofotbal, Statsbomb, footballitalia, blackandwhiteallreadallover, fb..
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