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Zápasový rytmus naberá grády, po zápase Ligy Majstrov mame na programe ďalší ligový
zápas. A ten nebude nijako ľahký, keďže nastúpime na mestské derby proti FC Turín, známe
ako Derby della Mole!

Toto je jedno z najstarších ak nie vôbec najstaršie derby v Taliansku a tomu zodpovedá aj jeho
intenzita. Hovorí sa, že derby nemá favorita a tak tomu bude najskôr aj dnes, hoci papierovo je
jasne kto bude favoritom. Do akých farieb sa oblečie mesto po dnešnom derby???
Pre pripomienku a navnadenie sa na večerný zápas pripájam aj link na najpamätnejšie derby
zápasy:
Derby della Mole
Samozrejme všetci veríme, že mesto bude opäť raz bielo čierne! Nebude to však ľahké.
Prechádzame prestavbou mužstva, máme nového trénera, výrazne sme mužstvo omladili a
kým všetko toto do seba zapadne, chce to čas. Ani nehovoriac o tom, že tato sezóna je
špecifická aj tým, že mužstvá do nej vstúpili prakticky bez prípravných zápasov! Iste, všetci
majú tieto podmienky rovnaké, no pre mužstvo ktoré prechádza prestavbou je podľa mňa práve
letná príprava veľmi dôležitá. Napokon vidno, že herne to celkom ide mužstvám, ktoré neprešli
výraznými zmenami – napríklad ACM. Majú rovnakého trénera a mužstvo majú prakticky
rovnaké. Aj pre toto verím, že na prelome rokov nastane obdobie kedy uvidíme Juve na aké
sme čakali. Určite by som nezatracoval trénera, napokon – v Lige Majstrov sme si v
dostatočnom predstihu zabezpečili postup, v lige sme ešte neprehrali – áno, mame tam veľa
remíz, no stačí si pozrieť tie zápasy – Verona doma, Crotone vonku a VAR-om dovolím si tvrdiť
kontroverzne neuznane góly, ci vyrovnanie Lazia v 95. minúte...Nechcem, aby to vyzeralo ako
výhovorky, no ak by sme naplno bodovali, mali by sme o 6 bodov viac a boli by sme na prvom
mieste, a Pirla by všetci vynášali do nebies...
Hra v strede poľa je azda to čo nás najviac tlačí, no ja verím v zlepšenie – sú tam mnohé
náznaky, musíme však byt trpezlivý. V útoku sa trápi akurát Paulo Dybala, ten dnes dostane
pravdepodobne šancu v základe, keďže Alvaro je vyškartovaný. Snáď nájde stratenú formu
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spred obdobia, kedy bol pozitívne testovaný na Covid 19. V obrane nám opäť bude chýbať
Merih Demiral a už pomaly tradične aj Giorgio. Aj napriek týmto stratám sa však neobávam
zadných radov, keďže máme späť De Liga, ktorý hrá famózne. Uvidíme však kto bude s nim
vzadu. Najpravdepodobnejšie to vyzerá na Bonucciho a zrejme Danila a Cuadrada.
Turín tento ročník nezačal práve najlepšie. Doposiaľ majú zatiaľ iba jediný trojbodový zápis, nuž
a proti komu inému nezmeniť tento stav než proti odvekému rivalovi? V zostave ma FC Turín
zopár zaujímavých mien, aj preto je ich 18.miesto v tabuľke skôr prekvapením. Uvidíme ako sa
im bude dariť v zápase proti nám, najmä ak v mužstve majú vychýrených strelcov ako Belotti ci
Simone Zaza, v zálohe zase režírujú hru Riincon ci Linetty. A to je iba niekoľko známejších
mien. Herne sa však Turínu až tak nedarí a to môže byt šanca pre nás. Druha vec je, že v
týždni nás čaká zápas v Barcelone a hoci už máme postup istý, stále je to prestížny zápas,
rovnako ako aj ten dnešný. Preto si nemôžeme dovoliť vypustiť ani jeden z nich. Ak by sme aj
dali šancu mladým hráčom – ci už Frabottovi, alebo ako proti Kyjevu Dragusinovi ci predtým
Portanovovi, tí si ju budú musieť nesmierne vážiť a nechať na ihrisku všetko, no predovšetkým
bielo čierne srdce!!! Ja verím, že dnes to zvládneme a nie len tak hocijako, ja verím že dnes
uvidíme aj slušnú porciu gólov! Tipujem výsledok 3-1 alebo 4-1!!! FORZA JUVE!!! FINO ALLA
FINE!!!
Predpokladane zostavy podľa tuttosport.com:
Juventus (4-4-2)
Szczesny – Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo – Kulusevski, Arthur, Rabiot, Bernardeschi –
Dybala, Cristiano Ronaldo
Torino (3-5-2)
Sirigu – Bremer, Lyanco, Rodriguez – Singo, Meite, Rincon, Linetty, Ansaldi – Zaza, Belotti
Dátum a čas zápasu: 5.12.2020, 6.00pm
Miesto zápasu: Allianz Arena, Torino
Rozhodca nominovaný na zápas: Daniele Orsato
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