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Tento víkend sa začína nová sezóna Serie A a naše ciele nie sú o nič menšie než v ostatných
sezónach – zisk Scudetta.

Po štvrtom mieste z minulého roka si fanúšikovia a vedenie ani nič iné nepripúšťajú. Ako teda
vykročíme do novej sezóny Serie A?
EURO bolo pre taliansky futbal nesmierne úspešné a je celkom možné, že môže bytť základom
ďalších úspechov. Prestupové obdobie však už také slávne pre kluby z Talianska nebolo.
Nieslo sa viac menej v znamení šetrenia a úsporných opatrení. Žiadne veľké mega prestupy
smerom do Serie A sa nekonali, skôr naopak. Výrazne sa oslabil Inter keď predali Hakimiho a
Lukakua, k nim sa pridal Eriksen, ktorý si už zrejme kvôli zdravotným dôvodom v Taliansku
nezahrá – hlavne však je, že vôbec žije! Príchody až také významné neboli – za zmienku stoji
príchod Calhanogluho a Dzeka. Teda žiadne hviezdne nákupy.
Bergamo takisto nerobilo veľké nákupy, skôr sa snažili udržať si mužstvo z minulého roka – za
zmienku stojí odchod Romera a nákup Demirala. V ostatných kluboch tie pohyby v hráčskych
kádroch hoci boli, neniesli so sebou žiadne hviezdne mená. Výnimkou nie sme ani my –
Locatelli a Kaio Jorge sú naše najväčšie nákupy tohto leta. Čo je však dôležitejšie je pohyb v
realizačnom teame ako aj v radoch vedenia klubu. Práve toto môžu byt tie najzásadnejšie
zmeny. Allegri je známa firma a nič iné než titul sa od neho neočakáva. Osobne si myslím, že
so súčasným kádrom by Allegri mohol bojovať o Scudetto. Ak berieme aktuálny stav v kádri
máme každý post zdvojený – vzadu istotu Bonucci, Chiellini a De Ligt, v zálohe zase
pracovitých McKennieho, Locatelliho, na krajoch sú zase Chiesa, Kulusevski, Cuadrdo ci
Bernardeschi, vpredu CR7, Dybala, Morata a snáď talentovaný Kaio Jorge. K nim môžeme
pridať talentovaných mladých hráčov ako Fagioli, Ranocchia ci Pellegrini, a ja verím že trio
Ramsey, Bentancur a Rabiot sa pod Allegrim prebudí takisto. Nesmieme zabúdať ani na
Arthura. Podľa mňa toto je káder na Scudetto.
Udinese je do určitej miery na začiatku sezónyneznáma – zakaždým keď mali celkom slušne
poskladaný kader, akosi im sezóna nevyšla. Naopak ak mali káder menej výrazný dokázali
potrápiť aj silnejších súperov. Tento rok to vyzerá, že by sa mali pohybovať niekde v strede
tabuľky, prípadne nad pásmom zostupu. Nemyslím si však, že by mali bojovať o záchranu až do
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posledného kola. Podľa mňa majú na to, aby hrali niekde v pokojnom strede tabuľky. Či to tak aj
naozaj bude ukáže už aj zápas prvého kola práve proti nám.
Nebude to vôbec ľahký zápas, najmä pre nás lebo nesieme si so sebou ťažobu zodpovednosti
napraviť umiestnenie z minulej sezóny a priviesť Scudetto späť do Turína. Pomôcť nám má k
tomu Max Allegri, od ktorého sa nič iné než titul ani nečaká. K tomu určité oslabenie sa Interu
vytvára ďalší tlak na naše mužstvo, aby sme potvrdili rolu papierového favorita. Osobne pod
Allegrim nečakám, že budeme hrať futbal ako z inej planéty. Skôr očakávam veľmi pragmatický
futbal, ktorý prinesie žiadané výsledky a v konečnom účtovaní aj Scudetto, hoci aj za cenu
menej atraktívnej predvádzanej hry. Napriek všetkému verím, že táto sezóna bude pre nás
omnoho úspešnejšia než tá minulá a prvý krok k tomu spravíme už v nedeľu!
Môj tip na zajtrajší výsledok Udinese vs Juventus 0-2
Predpokladané zostavy podľa whoscored.com
Udinese (3-5-2)
Silvestri – Becao, Nuytinck, Samir – Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie –
Pussetto, Deulofeu
Juventus (4-3-3)
Szczesny – Alex Sandro, De Ligt, Bonucci, Cuadrado – Bernardeschi, Ramsey,
Bentancur – Cristiano Ronaldo, Dybala, Chiesa
Dátum a čas zápasu: 22/8/2021, 6.30pm
Miesto zápasu: Udine, Stadio Friuli / Dacia Arena
Rozhodca nominovaný na zápas: Ivano Pezzuto
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