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Po extrémnej sezóne, ktorá ma ešte jedno kolo do konca Vám ponúkam svoj pohľad prečo
sme dokázali to, čo bolo na začiatku sezóny nemožné...

1

Základ bol tréner a ten je najväčšou príčinou úspechu. Keď porovnáme sezóny pred a terajšiu,
tak voľba trénera bola pre niekoho sklamaním a pre mnoho fanúšikov povzbudením, že tímu sa
ujal skvelý a veľký Juventino Antonio Conte. Je to jeho zásluha, že tím, ktorý sme mali hral ako
o život a, že dokázal hráčom vštiepiť do srdca čo je to hrať za JUVE. Antonio robil ťahy, robil
striedania, ktoré niekomu nedávali zmysel, ale odpoveďou na jeho prácu je v podobe zatiaľ
finále Coppy a jedno kolo pred koncom 30. Scudetto v hrsti Juve. Urobil a dokázal niečo
neskutočné, ale zaviazal sa týmto fanúšikom, ktorí budú už očakávať len to najvyššie.

2

Ďalší z faktorov bol kolektív. Každý hráč drel, snažil sa a ta snaha priniesla ovocie. Nie raz sme
videli Vučiniča, Del Piera, Matriho a ďalších v obrannej činnosti kam by inak veľmi nepomáhali v
inom mužsve alebo za iného trénera. Tu je vidieť, že každý z hráčov ťahal za jeden povraz a
odovzdal na ihrisku všetko.

3

Útok vyhráva zápasy, ale obrana vyhráva tituly. Tak toto sa potvrdilo ako skvelé pravidlo.
Jednoznačne najlepšia obrana v Lige a aj Európe. To, že je možné sa baviť o individualitách
ako porovnanie napr. Chielliniho a Vidiča alebo ďalšie príklady je nemiestne. Za ich vizitku
hovoria obdržané góly. Je až neskutočné ako sme sa pozerali na obranu, aka niekedy bola pre
Juve základom úspechov minulých. Obrana si zaslúži rešpekt a tak to bude aj v
nadchádzajúcej sezóne v LM.
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4

Ako ďalšia z dôležitých článkov bola záloha, kde sa prakticky trojica, ktorá to ovládala, nemenila
počas celej sezóny až na zopár prípadov. Skvelý systém a skvelá práca s vysokým napádaním.
V zálohe to teraz fungovalo ako švajčiarske hodinky. Ako som už vyzdvihol nielen útočnú
snahu, ale bola to najmä tá obranná činnosť, kedy sme súperom našou hrou nedovolili
skórovať. Dobrá vizitka je aj dosť dobrá efektivita našich záložníkov.

5

Útok bol vo veľa prípadoch podceňovaný, kritizovaný najmä prečo nehrá Del Piero, prečo
naopak hrá Boriello, alebo ako je možné že Vučinič behá po ihrisku keď sa mu nechce.
Otázkou je hlavne aj veľký útočník, ktorého všetci očakávame, ale otázkou je aj to, ak príde
taký Tevez alebo Higuain, či aj jeho Conte nezapojí do úlohy Juve a toho systému, keď útočník
musí pozerať na výsledok a na tím a nie na vlastné štatistiky. Otázka je prečo dal Matri, Vučinič
po 10 gólov a nie viac? Odpoveďou je možno práve tento úspech. Dá sa určite požadovať od
hráča, aby aj bránil, ale zároveň aj strieľal po 20 gólov v sezóne? Góly u nás dávali obrancovia,
záložníci a nakoniec aj útočníci. Zásluha patrí aj im.

6

Marotta je ďalší aspekt úspechu. Viacero fanúšíkov nevedelo odpustiť Marottovi, že nekúpil
veľké meno, ale Marotta priviedol Pirla, Vidala, Lichsteinera, Caceresa, Vučiniča, Giaccheriniho.
Títo všetci hráči môžu za to, že sa môžme pýšiť titulom a zatial finále Coppy. Vyzdvihnúť musím
hlavne Pirla a Vidala hoci je to trocha nefér voči ostatným, lebo aj oni boli skvelí, ale Pirlo, ktorý
bol dlhé roky Milanista a momentálne je v drese Juve zažival niečo nové a mnohí sa obávali či
mu to pôjde aj tu a či sa bude vyhýbať zraneniam a stalo sa. Bol základ tohto úspechu. Vidal je
neskutočný motor a ihneď nechal zabudnúť na Mela, či Sissoka. Dovolím si povedať, že je to
náš nový PitBul, ktorým bol kedysi Davids. Dobrá prihrávka, skvelé zakončenie a žiadna únava.
Marotta, aj toto leto čakáme čo nám privedieš. Veľa šťastia.

7
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Vzostup formy. To bol aspekt, ktorý sa pričinil hlavne v obrannej línii. Keď sa na to pozrieme
spätne, ako sme to videli pred sezónou, tak Marotta poslal preč Sorensena a nepriviedol
žiadneho stopéra a už sme sa obávali, že s našou obranou to bude zle. No opak bol pravdou.
Na začiatku boli nejaké pokusy keď hral Chiello vľavo, lebo tam sa zdala naša slabina
najväčšia, ale postupne sa vytvorila super obrana v trojlístku Chiello, Bonuci, Barzagli a na ľavo
sa zlepšil výkon De Ceglieho. Ale hlavne chcem vyzdvihnúť hráčov pre ktorých je tento bod
písaný a to sú Barzagli, Bonuci a De Ceglie. Barzagli, náš najlepší stopér a určite si dovolím
tvrdiť, že je to aj najlepší stopér v Serii A. Bonuci začal dozrievať. Nerobí chyby, skvele odoberá
lopty. De Ceglie mal asi svoju najlepšiu sezónu v Juve a mal šťastie, že je tu Conte, ktorý v ňom
videl jeho potenciál a neposadil ho na lavičku, čo sa mohlo stať a v lete by sa už asi s istotou
porúčal.

8

Nový stánok Juve je neodmysliteľnou súčasťou úspechu. Raz povedal jeden múdry človek, s
novým štadiónom prídu nové úspechy ( že Wlado? ) a mal pravdu. Nový chrám je nielen
komfortom pre samotných hráčov, ale aj vynikajúcim zdrojom financií pre klub a pýchou celého
Talianska. Takto by a mal uberať každý klub v Serii A.

9

Fanúšikovia sú tak isto zodpovední za úspech, veď boli nie raz podporou pre našich miláčikov a
boli podporou aj pre Buffona, keď spravil chybu, ktorá nás mohla stáť titul. Boli neskutoční a
určite im každý ich hlas pomohol k výhre a ku každému bodíku za titulom.

10

Posledná vec bola túžba a viera dokázať to a vrátiť naspäť pošpinené Juve a dokázať celému
svetu, že Juve nikto nikdy na kolená nepoloží. Toto je hlavne odkaz pre tých, ktorý si myslia, že
scudetto sa dá vyhrať len špinavo. Špina spadla na Vás ostatných a hlavne na Merdu, ktorá si
užila slávu ale už je Juve späť.
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FORZA JUVE

zdroj: vlastný
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