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Sezóna 2020/2021 nezačala pre nás valcovaním súperov. Je však na tom niečo zle?

Mohli sme vôbec čakať, že vyhráme prvých 5 zápasov? Skúsme sa na to pozrieť bližšie...
Štart sezóny sme nemali vôbec ľahký, hneď prvé tri kola sme mali ťažkých súperov –
Sampdoria doma, AS Rím vonku a Neapol doma. Sampdoriu sme celkom pohodlne zdolali 3-0,
pritom sme podali aj veľmi slušný výkon, čo mnohých z nás navnadilo a výrazne zvýšilo
očakávania od ďalších zápasov. V Ríme prišla remíza, zápas doma s Neapolom sa nehral a
napokon sme kontumačne vyhrali. Bodovo to nebolo zle, napokon bod z Ríma sa stále cení.
Následne prišli remízy s papierovo slabšími mužstvami – Crotone a Hellas Verona. V zápasoch
s AS Rím, Crotone aj Veronou mnohí kritizovali herný prejav mužstva. A celkom oprávnene, tie
výkony neboli také aké by sme si predstavovali.
Zámerne nepíšem na aké sme boli zvyknutí, lebo zase ani pod Sarrim a ku koncu ani pod
Allegrim tu nikto neodpadával od našich úžasných výkonov. Eufória s akou sme prijali Pirla ako
nášho trénera, nove posily Kulusevskeho , Chiesu, Moratu ci Arthura tak trosku spôsobila, že
naše očakávania asi boli príliš optimistické. Iste ak sa teraz pozrieme na útočnú a technickú
silu, ktorú by sme aspoň papierovo mali mat, prílišné očakávania nemusia vyzerať byt až také
prehnane. Avšak koľko z tých zápasov sme hrali v skutočne najsilnejšej zostave? Asi ani jeden.
Mnohí z nás vidia, že miesto kde potrebujeme popracovať bude najskôr záloha. Verím však, že
ak sa dostaneme do stavu, že budeme mat zdravých všetkých hráčov, že aj záloha bude
fungovať lepšie.
Nie je to však iba o tom mat zdravých hráčov, ale aj o tom nechať tých hráčov sa zohrať a
nabrať zápasovú prax. Tréning samotný nestačí a čo natrénujú v modelovaných zápasoch
medzi sebou, nemusí už fungovať v skutočnom zápase – tam to treba naozaj reálne odohrať a
odchytať všetky muchy. Žiaľ v príprave nebol priestor na priateľské zápasy, aby sa všetko toto
dalo nejako do poriadku. Odohrali sme jediný prípravný zápas aj to pri všetkej úcte s Novarou.
Tuto to bude chcieť čas kým sa niektoré veci zautomatizujú, hráči sa lepšie spoznajú a budú o
sebe vedieť lepšie.
Ideálne by bolo keby sme to mohli zložiť takto nejako:
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(3-4-1-2) Szczesny – Chiellini, Bonucci, Danilo – Chiesa, Rabiot / Bentancur, Arthur, Kulusevski
– Dybala/Ramsey – Cristiano Ronaldo, Morata
V takomto prípade by sme tam v strede zálohy mali silných stredných záložníkov, na krajoch
zase bojovníkov, ktorí by mohli podporiť hru smerom dopredu s tým, že zase v prípade potreby
brániť by sa sťahovali strední záložníci a dopĺňali by obranu, ktorá by sa mohla trosku viac
roztiahnuť. O útoku nehovorím – mat tam piatich útočiacich hráčov v zložení CR7, Morata,
Dybala, Kulusevski a Chiesa je podľa mňa paráda. Obrana s príchodom De Ligta získa
ďalšieho kvalitného obrancu a ak si vezmeme k nim ešte aj Demirala a Frabottu, tak sa o
obranu nijako neobávam
Ja náš vstup do ligy nevidím nijako negatívne. Iste, výkony a aj výsledky mohli byt lepšie, no
sme ešte iba na začiatku a najmä sme vo fáze prestavby mužstva a to ešte v čase mnohých
obmedzení, čo celu situáciu robí iba náročnejšou. Aj práve preto som rad za to, že sme v lige
ešte neprehrali, síce tam svietia tri remízy, ale v každom z tých zápasov sme doťahovali stratu,
nehovoriac o tom že VAR nám neuznal 2 góly – ak z ofsajdu tak skutočne milimetrového – a
boli to góly, ktoré mohli nakloniť misku váh na našu stranu. V zápase proti Verone sme nastrelili
dve brvna a mali aj ďalšie šance. Toto je podľa mňa pozitívne, mužstvo sa nevzdáva a bojuje
ďalej, ukazujú že majú silný charakter a keď sa ešte viac vyhrajú spolu, tak to bude skutočne
veľmi silne mužstvo.
Inak k zápasu s Veronou – opticky Verona mala dlho loptu na kopačkách, možno sa miestami
mohlo zdať, že nás tlačia, avšak nezdalo sa mi že by sme ich pustili do väčšej šance. Čo je
ďalšia dobra sprava. Samozrejme stále je na čom pracovať, avšak myslím si že sme na dobrej
ceste. Deju sa veci, po ktorých už viacerí z nás dlho volali:
vymenili sme trénera
omladzujeme mužstvo
dávame priestor mladým talianskym hracom
zmenili sme taktiku a herný štýl
a kým toto všetko začne fungovať tak ako by sme všetci chceli, to bude chcieť určite nejaký čas.
Ja verím Pirlovi a jeho konceptu, rovnako tak verím aj mužstvu. Som rad za to akým smerom
sme sa vidali a hoci to nebude jednoduché, verím že na konci nás čaká ešte veľa veľmi veľa
úspechov!!! FORZA JUVE!!! FINE ALLA FINE!!!
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