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Po letnej prestávke sa nám rozbieha aj Liga Majstrov, konečne!

Hoci nemáme práve najatraktívnejších súperov v základnej skupine, o postup budeme musieť
tvrdo zabojovať. Verím, že postup problém nebude a potom v play off ukážeme kto je
Juventus!!!
Predtým by som sa ešte chcel ospravedlniť za preview proti Viole, z technických príčin sa mi ho
nepodarilo doručiť, tak teda ešte raz sa ospravedlňujem. Teraz už k LM a zápasu v Madride
Vraciame sa na miesto činu z minulého roka, kedy sme hrali proti Atleticu práve v osemfinále
Ligy Majstrov. Výsledky iste všetci dobre poznáte, aj preto bude viac než jasne, že tento zápas
nebude vôbec jednoduchý. Na druhej strane, hoci je to stále iba prvý zápas, môže byt veľmi
dôležitý z hľadiska postupu do ďalšej fázy LM. A to preto, že Atletico bude zrejme s nami
bojovať o prvé miesto v tabuľke. Aspoň si myslím, pri všetkej úcte k Leverkusenu aj Lokomotivu
Moskva, zeb tieto kluby by mali papierovo bojovať o tretie miesto zaručujúce jarnú účasť v play
off Európskej ligy.
Začiatok sezóny nás nezastihol v najlepšej forme, predovšetkým výsledky sú rozpačité. Síce
mame sedem bodov z troch zápasov, avšak boli sme zvyknutí, že na začiatku sezóny body
nestrácame. Výkony v jednotlivých zápasoch zatiaľ iba veľmi ťažko hodnotiť aj preto, že v lete
sme zmenili trénera, ktorý priniesol nove prvky do nasej hry. Z tohoto dôvodu bude zrejme
chcieť nejaký čas, kým naši chlapci začnú hrať to čo si predstavujeme, že by mali hrať.
Napokon ani keď k nám prišiel Max Allegri sme nehrali úplne bez chyby. Síce sme prvých 5 kôl
neinkasovali, no potom prišli do konca roka 2014 3 remízy ci dokonca aj prehra v Janove.
Myslím si, že ako sa sezóna rozbehne, zlepšia sa aj naše výkony na ihrisku. Predovšetkým
obrana je formácia, kde sa budeme musieť ešte lepšie zohrať. Stredová formácia a prechod do
útoku zdá sa celkom fungujú, hoci to tiež ešte nie je úplne na 110%, ale je tam zjavne zlepšenie
oproti ére za Maxa Allegriho
Atletico v lete opustili hviezdy – Godin a Griezman. Na druhej strane sa im podarilo získať
mladý talent Joao Felixa, ktorého mnohí považujú za nového Cristiana Ronalda. Pre Atletico je
typická výborná organizácia hry, veľmi pevná defenzíva a rýchlosť smerom dopredu, kde im
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taktiež nechýbajú technicky veľmi dobre vybavení hráči. Pri tomto zhodnotení vyzerá Atletico
veľmi nebezpečne a ešte viac keď hra doma. My však vieme, že to nie je neporaziteľný super,
koniec koncov presvedčili sme sa o tom sami minulý rok. Bude však veľmi dôležité dávať pozor
na ich protiútoky a predovšetkým štandardné situácie. Tam ešte stále mame na čom pracovať.
Ak sa nám podarí eliminovať ich rýchlych a technických hráčov a zároveň budeme hrať pokiaľ
možno bez väčších zaváhaní v okolo šestnástky, bodový zisk by nám ujsť nemal. Či to vsak
bude za 1 alebo za 3 body, to bude záležať aj od nasej kreativity vpredu. Ja verím, že chlapci
nechajú na ihrisku všetko, že budú bojovať a najmä bojovať od prvej do poslednej sekundy
zápasu. Ak sa tak stane, tak sa nemáme čoho báť, lebo by sme Juventus!!! FORZA JUVE!!!
FINO ALLA FINE!!!
Teamové novinky Atletico Madrid:
Diegovi Simeonemu nebudú k dispozícii traja hráči – Alvaro Morata, Sime Vrsaljko a najmä Jan
Oblak. Práve absencia brankárskej jednotky Atletica Madrid môže byt kľúčová. Jan Oblak patri
k najlepším na svojej pozícii a nie raz dokázal vychytať Atelticu výborný výsledok.
Teamové novinky Juventus:
V našom prípade je tých maródov viac. Najviac nám však bude chýbať kapitán, Giorgio
Chiellini. Perin ci Pjaca nie sú tak rozhodujúci hráči, hoci v súčasnosti je každý jeden zdravý
hráč prínos. Taktiež na zozname zranených sú ešte stále aj Aaron Ramsey, ci Mattia De
Sciglio. Najnovšie k nim pribudol aj Douglas Costa. Práve poslední dvaja spomínaní hráči,
nemali zlý vstup do nového ročníka, čím ich strata je pre nás ešte vážnejšia. Čo sa týka
Ramseyho, toho sme ešte v súťažnom zápase nevideli, preto je diskutabilné ako vážna je jeho
neprítomnosť. Na druhej strane práve v takomto momente nás môže mrzieť skutočnosť, že Can
a Mandzukic sú mimo súpisky pre LM. Žiaľ, takúto maródku nikto nemohol vopred predpokladať
a budeme sa s tým musieť nejako vypriadať.
Predpokladane zostavy:
Atletico (4-4-2)
Adan – Trippier, Savic, Gimenez, Lodi – Vitolo, Saul, Koke, Lemar – Felix, Costa
Juventus (4-4-2)
Szczesny – Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro – Costa (u neho sa potvrdilo zranenie,
preto podla mna zrejme nastúpi na jeho mieste buď Bernardeschi alebo Cuadrado),
Khedira, Pjanic, Matuidi – Cristiano Ronaldo, Higuain
Dátum a čas zápasu: 18.9.2019, 9.00pm
Miesto zápasu: Madrid, Estadio Wanda Metropolitano
Rozhodca nominovaný na zápas: Danny Makkelie (NED)
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