Ferrara: Delikátny zápas

,,Mám na neho skvelé spomienky. Nedávno sme sa stretli v Nyone a tešil som sa z toho,
rovnako ako keď ho vymenovali za trénera Bordeaux. Je medzi nami vzácne priateľstvo, ktoré
nás spája. Bordeaux sú majstrami Francúzska a nikto ich neporazil už 15 zápasov. To sa na
nás musí odraziť. Zajtra to nebude obyčajný zápas, lebo je to prvý zápas v LM. Prvý zápas je
náročný a dôležitá, ale my chceme uspieť. Čím je odlišný od Serie A? Viete, liga je dlhá a jedna
prehra nemusí nič znamenať, ale v LM si ju nemôžete dovoliť. Našim momentálnym cieľom je
kvalifikovať sa zo skupiny, a preto si nesmieme dovoliť strácať body. Z tohoto dôvodu je tento
zápas viac delikátny."

,,Del Piero pokračuje v práci a ak už nebude cítiť žiadnu bolesť, tak sa môže vrátiť. Diego je
mimo, ale našťastie to nie je nič vážne. Uvidíme, či bude môcť hrať koncom týždňa alebo až
proti Janovu."

,,Som spokojný so všetkými hráčmi, čo hrali proti Laziu. Nie je tu otázka, či Giovinco už dospel.
Ak je členom mužstva, ta je to preto, lebo má kvality, ktoré môže ukázať. Hráč by mal vždy
využiť svoju príležitosť. Všade čitam, že by som ho nepostavil, pokiaľ by bol zdravý Diego. To
nie je pravda. Pravda je, že Giovinco sa k nám pripojil neskôr, kvôli povinnostiam v
reprezentácii do 21 rokov, ale ak som ho mal k dispozícii, tak som ho vždy postavil. Tiago ako
playmaker? Mohol by sa adaptovať tak ako Camoranesi, ale ja nechcem ísť proti jeho hráčskim
vlastnostiam. Na začiatku sezóny som povedal, že nechcem klásť zodpovednosť na jedného
hráča, a tak nechcem ani staviať tím na jednom hráčovi. Juventus má pozitívnu odozvu v
hráčoch, ktorí prídu na ihrisko v pribehu zápasu, a to môže byť v sezóne naša veľká výhoda."

,,Boredeaux je mužstvo s kvalitnými hráčmi, ako Gourcuff, Chamakh - ktorý je veľmi dobrý v
hlavičkovaní a sklepávani lopty na noho spoluhráčov - alebo Wendel, ktorý má dobrú techniku.
Sú dobre organizovaní, všetci bránia, múdro zakladajú rýchle akcie a majú hráčov ako Diarra a
Caini, ktorí vedia dobre zahrať štandardky, preto si musíme na nich dávať pozor."

,,Niekedy hráči, ktorí prídu do Talianska v mladom veku, to majú ťažké, a Gourcuff bol tento
prípad, keď prišiel do AC Milána. Niektorí, keď sa vrátia do svojej krajiny, tak sa im začne dariť,
a to je Gourcuffov prípad, ktorý má technické kvality a dokázal ich presadiť vo svojeje krajine.
Ak sa pozriem na schopnosť využiť mladíkov, tak Juventusu sa to darí, ako ich dostať na vysokú
úroveň."
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Laurent Blanc: ,,Musíme ukázať našu kvalitu vo všetkých zápasoch. V Turíne nemáme čo
stratiť. Nemyslím, že strata Diega ich veľmi oslabila. Asi ho nahradí Giovinco, tak ako v sobotu.
Hodnota tímu sa nezmenila."

,,S Ferrarom som hral ešte ako veľmi mladý, a potom som sa sním stretol keď hral v Juve a v
repre, keď pomáhal Lippimu a povedal mi, že chce trénovať, takže sa nečudujem, že je v Juve,
lebo hral iba za dva kluby."

,,Nebude to jednoduchá skupina, favoritmi sú Juve a Bayern, ale pokúsime sa postúpiť."

zdroj: juventus.com
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