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Priestor na diskusiu k zápasom počas Novembra 2021

Ako sme sa už dávnejšie zmienili akosi sa nám stráca zmysel pridávať „iba“ previews k
jednotlivým zápasom. Preto vyskúšame novy formát ☺ a síce spravíme jeden článok k zápasom
na aktuálny mesiac, pod ktorým môžeme diskutovať. Uvidíme do akej miery to bude alebo
nebude fungovať. V každom prípade to chce aspoň nejakú zmenu a takto aspoň udržíme
priestor na diskusie pokým sa nedopracujeme k nejakému ďalšiemu riešeniu čo s našou fan
stránkou.

Čo nás teda čaká v Novembri? Predovšetkým veľa tvrdej prace! Pozrime sa teda bližšie na
rozpis našich zápasov:

Liga Majstrov 4.kolo
2.11. Juvetnus vs Zenit
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Serie A 12.kolo
6.11. Fiorentina vs Juventus

Serie A 13.kolo
20.11. Lazio vs Juventus

Liga Majstrov 5.kolo
23.11. Chelsea vs Juventus

Serie A 14.kolo
27.11. Juventus vs Atalanta

Serie A 15.kolo
30.11. Salernitana vs Juventus

Po posledných dvoch ligových prehrách je na čase sa vrátiť späť na víťaznú vlnu. Myslím, že
remíza s Interom bola v poriadku, dokonca herne by som povedal že sme boli lepší a Inter sme
do žiadnych šancí nepúšťali a aj gól, ktorý dali bol z kategórie šťastnejších. Ďalšie dve
zaváhania nás však stáli veľa bodov a najmä ďalšiu stratu na čelo tabuľky. Pri súčasnej forme
SSC a ACM, a našich stratách bodov asi ťažko hovoriť o útoku na čelné pozície, hoci do konca
ligy je ešte stále ďaleko. Napokon minulý rok ACM o takomto čase bolo tiež pasované za
kandidáta na Scudetto a napokon z toho nič nebolo. Treba však začať získavať body a zrejme
kemp, ktorý hráčom naordinoval tréner by mal byť prvým bodom, od ktorého by sme sa mali
odraziť. Ak si dobre pamätám niečo podobné sa udialo aj v sezóne 2015/2016 a potiahli sme
potom 15 zápasovú šnúru bez prehry.

Iste mužstvo bolo iné a najmä záloha bola aspoň o dve triedy vyššie než tá naša súčasná. Ak
tam nie je talent, treba to nahradiť bojovnosťou a hotovo. Žiaľ máme tam hráčov akých máme a
je potrebné z nich dostať čo najviac. Nemusia byť super talentovaní, musia však hrať a bojovať
ako team. V poslednom ligovom zápase Max vymenil celú záložnú formáciu – že by to niečomu
napovedalo? Uvidíme, v každom prípade stále verím, že to bude dobré. Predsa len vzadu to nie
je až taká tragédia a ani v útoku, avšak tieto dve formácie nevyhnutne musia byt dopĺňané
zálohou – či už pri bránení, alebo pri utečení a vytváraní si šancí ci tlaku na súperovu bránu. A
toto nám akosi škrípe.
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Už najbližší zápas proti Zenitu v Lige Majstrov môže byť tým, ktorý nás nakopne správnym
smerom. Ak by sme ho zvládli za 3 body, zaručíme si postup a môžeme sa sústrediť konečne v
kľude na ligu. Aj Max povedal, že sme kúsok od splnenia prvého tohtoročného cieľa, ktorým je
postup zo skupiny LM. A myslím, že takto je to správne – ísť krok po kroku, cieľ po cieli.
Postúpiť zo skupiny LM, stabilizovať výkony a výsledky v lige, postupovať v tabuľke vyššie,
neskôr uspieť v Super Coppa Italiana a pokiaľ možno postupovať v LM čo najďalej. Netreba
stále hovoriť o tom či sme alebo nie sme v hre o Scudetto. O tom sa možno začať baviť tak v
marci, lebo vtedy už situácia v tabuľke bude napovedať presnejšie kto o Scudetto bojovať bude
a kto nie. V neposlednom rade bude dôležité v zimnom prestupovom období skúsiť priviesť
aspoň jedného, ideálne dvoch skúsených záložníkov. Hoci to môže znieť neuskutočniteľne,
pokúsiť sa o to treba.

November budeme mat v Serii A ťažký, dva zápasy vonku s Fiorentinou a Laziom, potom doma
Atalanta – to bude náročné a práve keď potrebujeme zbierať body. Veľmi optimistické by bolo
získať počas novembrových zápasov v lige plný počet bodov, teda 12 (ešte tam máme zápas
so Salernitanou). Avšak pri pohľade na rozlosovanie iste každý fanúšik uzná, že to bude veľmi
veľmi náročné. Aj preto bude kľúčové zaistiť si postup zo skupiny LM čo najskôr. Potom si už
môžu chlapci vyhrnúť rukávy a začať zbierať body aj v lige! FORZA JUVE!!! FINO ALLA FINE!!!
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