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Juventus hned na úvod čeká nejtěžší zkouška celého podzimu. Musí uhrát dobrý výsledek na
hřišti, kde se body sbírají jen výjimečně - na barcelonském Nou Campu.

Sezóna sa ešte ani poriadne nerozbehla a už hneď v jej úvode tu máme megašláger. V
dnešnom úvodnom zápase Ligy Majstrov nastúpime na horúcej pôjde Nou Campu proti
miestnemu FC. Bez akýchkoľvek pochýb je dnešný zápas označovaný za šláger tohoto kola. A
právom, napokon za posledné tri roky sme mali tú česť hrať proti FCB tak vo finále ako aj vo
švrtľfinále.

V zápasoch proti tomuto súperovi sa nám skôr darí, hoci ten najd§ležitejší zápas, berlínske
finále 2015, nám nevyšlo. Vo vyraďovacích fázach sa nám práve naopak proti FC Barcelona
darilo. Tentokrát sa stretneme už v skupinovej fáze a očakáva sa súboj práve Juve a FCB o
prvé miesto v tabuľke. Po dlhých rokoch, kedy Barcelona patrila k špičke, ustúpila z týchto
pozícii. Najmä minulý rok, kedy sa im nepodarilo získať ani ligový titul a aj v Lige Majstrov
vypadla až nečakane skoro. V leto prišlo k niekoľkým zmenán. Tie najzásadnejšie sú azda
výmena trénera a odchod Neymara. Sme na začiatku sezóny, preto je ešte ťažké hodnotiť aký
vplyv budú mať tieto zmeny na výkony a najmä výsledky FC Barcelona. Do ligy však vstúpili
sebavedomo, kedy majú po troch kolách plný počet bodov a sú bez inkasovaného gólu. Aj preto
sa budeme musieť mať na pozore a nepodceniť Barcelonu.

Nám vstup do sezóny taktiež vyšiel. Máme plný počet bodov, hoci herne to ešte nie je úplne na
100%. Mnohé pochybnosti sú smerované predovšetkým k obrane, ktorú opustil jej dlhoročný
pilier Leo Bonucci. Samozrejme, hráči ktorí ho priebežne nahrádzajú nehrajú zle, práve Rugani
sa ukazuje vo veľmi dobrom svetle, avšak Leo mal v sebe niečo naviac, charizmu bojovníka čo
z neho robilo ešte obávanejšieho obrancu. To však neznamená, že možno či už práve Rugani
alebo aj niekto ďalší si túto úlohu v mužstve nemôže vybojovať. Napokonm Leo tiež nebol od
začiatku tým hráčom akého ho poznáme dnes, aj on musel dozrieť na takúto rolu. V zálohe a
najmä smerom v hre dopredu však právom mnohí očakávajú výrazný posun vpred. Príchody
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Douglasa Costu, Bernardeschiho, Bentancurta či Matuidiho dávajú zálohe a útoku nový impulz,
a zároveň otvárajú Maxovi Allegrimu nové možnosti. Bude zaujímavé sledovať s čím príde na
ihrisko. Hovorí sa, že priestor by práve v dnešnom zápase mohol dostať Bernardeschi, čo by
mohla byť celkom zaujímavá voľba. V lige zatiaľ toľko priestoru nedostal, no keď bol na ihrisku,
bolo to cítiť.

V každom prípade si myslím, že nás čaká zaujímavý zápas, nikto nebude ešte pod tlakom
možného vypadnutia, preto to môže byť naozaj otvorený zápas, s množstvom pekných akcii a
verme, že aj gólov (najmä v bráne domácich).

Predpokladané zostavy:

FC Barcelona (4-3-3)

Ter Stegen – Alba, Umtiti, Pique, Roberto – Rakitic, Busquets, Iniesta – Messi, Suarez,
Dembele

Juventus (4-2-3-1)

Buffon – De Sciglio, Barzagli, Rugani, Alex Sandro – Pjanic, Matuidi – Douglas Costa, Dybala,
Bernardeschi – Higuain

Miesto zápasu: Barcelona, Camp Nou

Čas zápasu: 20.45 CET
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Rozhodca nominovaný na zápas: Damir Skomina (SLO)
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