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Špatný začátek ligy je třeba zlomit - proti nám ale stojí Neapol.

Po reprezentačnej prestávke tu máme ďalšie ligové kolo, a snáď pre nás prvé s trojbodovým
ziskom. Áno, presne tak zatiaľ nemáme výhru na našom konte a to sme nezačínali s nejako
extra silnými súpermi – Udinese vonku a najmä nováčik z Empoli doma. Máme však jediný bod
a s týmto nemôžu byt spokojní fanúšikovia, tréneri, hráči a ani vedenie. Aj preto bude dôležitý
predovšetkým výsledok z horúcej pôdy SSC!

Počas leta neprišlo k nejakým zásadným zmenám v našom kádri – azda najdiskutovanejším bol
odchod Cristiana Ronalda. Nech už je ako je, skutočnosť je taká, že odišiel aspoň za aké-také
peniaze a najmä v dnešných časoch ušetríme na jeho výplatnej páske. Samozrejme strieľal
góly ako na bežiacom páse, ale to samé o sebe nestačí. Napokon mohli sme to vidieť v minulej
sezóne – či už v lige alebo v Lige Majstrov. Úvodný zápas sezóny nám začal ako z rozprávky.
Rýchlo sme sa ujali vedenia 2-0 v Udine a všetko vyzeralo výborne. No záver bol ako zo zlého
sna. Zbytočnými chybami sme sa sami obrali o víťazstvo. V nasledujúcom kole proti Empoli to
bol asi typický zápas silného s outsiderom. Mohli sme útočiť koľko sme chceli, gól by sme nedali
ani keby zápas trval dva plné dni. Za to Empoli víťazilo z minima maximum a bralo prekvapivo
tri body. Herne to však z našej strany nebola vôbec žiadna tragédia, len efektivita v premieňaní
šancí akosi viazla.

A od tohoto momentu sa treba odpichnúť. Herne to nie je zlé, práve naopak myslím že sa na to
da pozerať. Treba byť však chladnokrvnejší v zakončovaní. Teraz mnohí môžu argumentovať,
že nám bude chýbať práve CR7. Máme však Keana, ktorého sme minulý rok závideli PSG,
Dybalu ktorý je jednoznačne 20 a možno aj 25 gólový hráč, Moratu ktorý taktiež vie
nekompromisne premieňať šance a nemôžeme zabúdať na Chiesu a Kulusevskeho. Myslím si,
že mame dostatočne silný útok, aby sme dokázali vyprodukovať 80-85 ligových gólov. Obrana
si myslím, že je tiež OK napokon stredný obrancovia Chiellini, Bonucci a De Ligt nás o tom
presviedčajú aj na ihrisku. Možno na krajoch by to chcelo trošku viac konkurencie, no tiež to nie
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je úplná tragédia. Záloha verím, že ožije keď Locatelli bude hrávať pravidelne a Bernardeschi
prenesie výkonnosť z repre aj do klubu, čo by sa mu pod Allegrim mohlo podariť. Momentálne
však ostáva najväčší otáznik asi na brankárskom poste. Szczesny nepodáva stabilné výkony,
tak v našom drese ako aj v repre. Možno nastal práve čas dať viac priestoru Perinovi. Neviem,
ja ho stále poväzujem za nedoceneného a verím v jeho potenciál. Potrebuje však stabilnejšie
chytať – možno 10 zápasov v rade, aby sa chytil.

Práve zápas v Neapole bude zrejme jeho prvým v novej sezóne. Szczesny striedal aj v repre
zápase proti San Marinu a proti Anglicku taktiež nepodal 100% výkon, a inkasoval ďalší gól z
radov tých lacnejších. A to nie je nijako pozitívny signál ani do klubu. Tento víkend mnoho
hráčov reprezentuje svoje krajiny, no najmä tí z Južnej Ameriky budú svojim klubom zrejme
chýbať, keďže ešte hrali svoje zápasy v noci zo štvrtka na piatok nášho času. Pre nás to
znamená absenciu Danila a Alexa Sandra v obrane, Bentancura v zálohe, na krídle zase
Cuadrada a v útoku Dybalu. V zásade všetko hráči základnej zostavy. K nim ešte treba
pripočítať maródov Arthura a Ramseyho, nuž a v neposlednom rade je otáznik nad McKenniem.
Ten bol suspendovaný svojim národným teamom pre porušenie Covi19 pravidiel, jeho repre
však tiež ešte hrala kvalifikáciu koncom tohoto pracovného týždňa.

Aj z tohoto mi to vychádza tak, že asi uvidíme najtalianskejšÍ Juventus za posledné roky. Už pri
rôznych variáciách rozostavenia skúsim načrtnúť nejakú základnú jedenástku a vezmem si na
to rozostavenie 4-4-2, ktoré samozrejme môže rôzne variovať.

Perin – De Sciglio, Bonucci, Chiellini / De Ligt, Luc.Pellegrini –Chiesa, Rabiot, Locatelli,
Bernardeschi – Morata, Kean

Nie som si úplne istý ako to bude s McKenniem, no myslím si že ak by aj bol v Turíne do hry
najskôr nezasiahne, bude čerstvo po prílete a mal istý konflikt so svojim zväzom, čo podľa mňa
v klube budú riešiť. Taktiež zloženie stredných obrancov – z trojice Chiellini, Bonucci a De Ligt
to môže Max namixovať rôzne, v každom prípade však očakávam, že dvaja z nich nastúpia v
základe. Jedine, že by to Max dal na troch obrancov a boli by to práve títo traja mušketieri. V
zálohe a v útoku zrejme Max veľmi nenavymýšľa a bude musieť pracovať s hráčmi, ktorých
bude mať k dispozícii. Stále sa tam ešte núka ako možnosť aj Kulusevski. V útoku taktiež toho
veľa nenavymýšľame a núka sa nám tam dvojica Morata – Kean. Kean absolvoval veľmi
úspešný reprezentačný zápas a dokázal sa gólovo presadiť rovno dva krát. Verme, že mu
forma ostane aj na ligové zápasy a dokáže ju rovno proti SSC. Dodatočne ešte visí otáznik nad
Chiesom, ktorý hlásil menšie zranenie a môžeme len dúfať, že to nebude nič čo by mu bránilo
nastúpiť v sobotu proti SSC.
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SSC má veľmi dobrý vstup do sezóny, má plný počet bodov a sú v hernej pohode. Majú vo
svojom strede znovuzrodeného Lobotku (síce sa tiež zranil počas repre prestávky), na lavičke
skúseného trénera a dokonca sa im podarilo zrušiť dištanc pre Osimhena. Všetko teda
nasvedčuje, že nastúpia veľmi odhodlane do tohoto zápasu získať ďalšie tri body. My budeme
pod tlakom bodovať, samozrejme ideálne by bolo získať všetky tri body, je však otázne do akej
miery to aj je reálne za súčasného stavu. Osobne by som ocenil ak by sme predovšetkým
podali skutočne kvalitný výkon, na ktorom by sme mohli stavať ďalej. Zisk každého jedného
bodu na pôde SSC je úspechom a nebude tomu inak ani teraz. Z čisto pragmatického hľadiska
bude najdôležitejší zisk troch bodov, bez ohľadu na hru a výkon. Viem si celkom predstaviť, že v
tomto smer uväzuje aj Max. Ono teraz nie je čas a priestor na nejaké uchvatne výkony, teraz
treba začať zbierať body. Reálne však odhadujem tento zápas ako remízový a s menším
počtom gólov. Samozrejme pevne verím, že sa nám podarí byť aspoň o gól lepší než SSC, a že
si v sobotu odvezieme domov plný počet bodov! FORZA JUVE!!! FINO ALLA FINE!!!

Predpokladane zostavy podľa tuttosport.com:

SSC (4-3-3)
Ospina – Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui – Fabian Ruiz, Zambo Anguissa, Zielinski –
Politano, Osimhen, Insigne

Juventus (4-3-3)
Szczesny – De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Luca Pellegrini – McKennie, Locatelli, Rabiot –
Bernardschi, Morata, Kulusevski

Dátum a čas zápasu: 11/9/2021, 6pm CET
Miesto zápasu: Neapol, Stadio Diego Armando Maradona
Rozhodca nominovaný na zapas: Massimiliano Irrati
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