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Velmi nejpříjemný soupeř nás čeká tento víkend.

Po reprezentačnej prestávke, kedy sa viacerým národným teamom podarilo prebojovať na
záverečný turnaj ME 2020, prichádzajú na rad opäť ligové súťaže. Naším súperom v
nasledujúcom kole Serie A nebude nikto slabší než Atalanta Bergamo
Trosku divne, že píšem „nikto slabší“ než Atalanta Bergamo, avšak v Bergame spravili za
posledné roky vynikajúcu prácu a výsledkom sú na Bergamo až nadpriemerne výkony. Stali sa
pravidelným účastníkom základných skupín Európskej Ligy a tento rok sú dokonca v základnej
skupine Ligy Majstrov! Na Bergamo niečo nevídané. A čo viac, darí sa im úspešne mužstvo
držať po kope, nemajú takú veľkú fluktuáciu hráčov, čo je pre úspech tiež dôležité. V spojení so
skutočnosťou, že nám tieto zápasy po repre prestávkach akosi nejdú, je na mieste sa aj obávať
o samotný výsledok zápasu. Napokon Sarri sa tiež netají tým, že tento zápas bude veľmi
náročný a pomohol si výrokom Pepa Guardiolu, ktorý o Bergame povedal „je to ako keď by ste
vyšli od zubára, síce s úsmevom, ale s bolesťou“. Zrejme nič iné, než ťažký a bolestivý zápas
nemožno očakávať. Výsledok zápasu bude v tomto prípade asi najdôležitejší, lebo náš najbližší
prenasledovateľ hra v Turíne proti FC, a keďže sa tomu práve teraz až tak nedarí, je celkom
pravdepodobne že bude brat všetky tri body.
Samozrejme z dlhodobého hľadiska to nemusí byt tak dôležité, avšak z psychologického veru
áno. Tento krát bude dôležitý výsledok, nie pekná hra, hoci samozrejme všetci by sme boli radi
výhre a ak by bola aj predvedená hra pozerateľná, bolo by to výborné. Nastúpiť by sme mali v
takmer plnej sile, chýbať nám bude Cristiano Ronaldo. O ňom , jeho zdravotnom stave a
konflikte so Sarrim sa toho popísalo už veľa. Všetko sa vysvetlilo a Cristiano je späť, nie však
pripravený nastúpiť na zápas. Niekto by mohol namietať, že v repre hral výborne a strelil 4 góly
– len treba si uvedomiť proti komu Portugalsko hralo. Ja verím, že v kabíne je všetko v poriadku
a že Cristiano sa čoskoro vráti v plnej sile. Otázny je štart Pjanica, ktorý sa počas repre
prestávky zranil. V predzápasových zostavách figuruje, tak uvidíme, ci aj naozaj nastúpi od
začiatku zápasu. V každom prípade nech nastúpi ktokoľvek, bude dôležité bojovať od prvej
sekundy až do tej poslednej, nechať na ihrisku všetko a verím, že potom sa dostaví aj pozitívny
výsledok! FORZA JUVE!!!
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Predpokladane zostavy podľa tuttosport.com:
Atalanta (3-4-2-1)
Gollini – Toloi, Palomino, Djimsiti – Castagne, De Roon, Freuler, Gosens – Gomez.
Pasalic – Muriel
Juventus (4-3-1-2)
Szczesny – De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Cuadrado – Matuidi, Pjanic, Khedria –
Bernardeschi – Dybala, Higuain
Miesto zápasu: Stadio Atleti Azzurri d’Italia, Bergamo
Dátum a čas zápasu: 23/11/2019, 3.00pm
Rozhodca nominovaný na zápas: Gianluca Rocchi
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