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První představení Juventusu v letošním ročníku Ligy mistrů proběhne ve Španělsku, italského
mistra uvítá Valencie.

Ani sme sa nenazdali a mame tu novy ročník Ligy Majstrov. Mnohí z nás naň nedočkavo čakali
aj vzhľadom na našu aktivitu na prestupovom trhu počas leta. Dokázali sme nie len udržať
hviezdy ako to robia v SSC, ale opäť sa nám podarilo posilniť aj do hĺbky mužstva. V
neposlednom rade príchod CR7 automaticky zvýšil naše šance na zisk vytúženej trofeje. Už iba
jeho samotná prítomnosť nás radi medzi top favoritov. Potvrdíme tuto úlohu aj na ihrisku? Prvý
zápas, kedy si to môžeme overiť bude práve ten vo Valencii...

Bude dôležité nepodľahnúť dojmu, že sme neporaziteľní, najlepší na svete a „nám sa nič
nemôže stať“. Toto by bola veľká chyba. To, že mame Cristiana Ronalda nás síce radi medzi
top favoritov, avšak ešte mame pred sebou dlhu cestu a pokým nebude trofej aj fyzicky v našich
rukách, všetko to budú iba dohady a papierové predpoklady. Hoci je pre nás typické, že sa
rozbiehame do sezóny pomalšie, už prvé zápasy v Serii A čo-to naznačili. Ukázali sa niektorí
jednotlivci, ktorí predviedli vynikajúce výkony – v obrane Bonucci, Cancelo, v zálohe Matuidi a
vpredu Mandzukic ci Ronaldo. Iste, súhra ešte nie je úplne ideálna, ale rozbehli sme sa dobre.
Mame dobre poskladane mužstvo, každý post zdvojený a typy hráčov na hru v rôznych
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systémoch, tak aj Max Allegri ma viacero možností ako miešať zostavu, rozostavenie a tým aj
určovať tempo hry.

Stačí si uvedomiť koho mame na lavičke – ak tam sedia hráči ako Barzagli, Cuadrado, Costa,
Emre Can, Bentancour, Dybala ci Bernardeschi tak by sme sa nemali mat čoho obávať. To sú
hráči, ktorí úplne plnohodnotne dokážu nahradiť hráčov základnej zostavy, resp. základná
zostava sa môže rotovať medzi Ligou Majstrov a Seriou A. Toto nám dáva úžasný priestor na
to, aby sme mohli bojovať na všetkých frontoch a to čo najdlhšie. Podľa posledných výkonov je
predpoklad, že sa v bráne objaví Wojciech Scaszny, hoci sam som veľmi zvedavý aj na výkony
Mattiu Perina. Obrana by mala nastúpiť v štvorčlennom zložení – Cancelo, Bonucci, Chiellini,
Alex Sandro. Ťažko niečo vyčítať tomuto zlozeniu, lebo všetko sú to vysoko kvalitní hráči a azda
až na Alexa Sandra všetci podávajú štandardne vynikajúce výkony. Akurát Alex Sandro ma tie
výkony kolísavé, raz zahrá extrémne dobre a potom si odohrá taký svoj štandard, ktorý je síce
stále vysoký, avšak v porovnaní s tým na čo ma, je to slabšie.

Záloha by mala byt v trojčlennom zložení – Matuidi, Pjanic a Khedira, trojica, ktorá sa už
niekoľkokrát osvedčila a patri k tomu najlepšiemu nie len v Serii A, ale vôbec v Európe.
Zlozenie útoku je ešte otázne, predovšetkým Douglas Costa, ktorý svojim počinom v poslednom
ligovom zápase zrejme znížil svoje šance byt v základe. V takomto prípade by útočné trio v
základnej zostave mohlo byt CR7, Mandzukic a Dybala.

Náš super...
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Valencia CF patri k najpopulárnejším klubom v Španielsku a hoci výkonnostne je teraz v tieni
Atletica Madrid, patrí ku klubom s najväčšou fanusikovskou podporou hneď za Realom a
Barcelonou. Valencia zažívala v posledných rokoch veľmi nevyrovnane sezóny, kedy sa im raz
veľmi darilo, inokedy zase nie. Je však potrebne povedať, že klub získal niekoľko významných
trofeji aj na európskej scéne, hoci už tomu sú nejaké tie roky. Valencia je držiteľom pohára
UEFA, niekdajšieho PvP a dokonca bola vo finále Ligy Majstrov a to hneď dva krát po sebe, raz
prehrala s Realom Madrid a raz s Bayernom Mníchov, to bolo ešte na začiatku milénia. Odvtedy
fanúšikovia Valencia čakajú na prenikavejší úspech svojho klubu. Práve minula sezóna bola pre
klub veľmi úspešná keď sa im podarilo zo štvrtého miesta kvalifikovať priamo do základnej
skupiny Ligy Majstrov. V novom ročníku sa im až tak nedarí a vstup do sezóny mali slabší, kedy
zo štyroch zápasov až tri remizovali a jeden prehrali. Nič to však nemení na skutočnosti, že
proti nám nastúpi nepríjemný super, ktorý bude mat na svojej strane aj fanúšikov na štadióne
Mestalla, ten je domovským stánkom klubu z Valencie. S Valenciou sme aj my boli v poslednej
dobe relatívne často v kontakte čo sa transferov týka. Od nás smerom do Valencie išli Neto a
Simone Zaza (dnes už opäť hosťujúci v FC Turín) a od nich k nám zase Joao Cancelo. Pre
týchto hráčov bude vzájomná konfrontácia o to zaujímavejšia.

Momentálne nemá Valencia výraznejšiu hviezdu vo svojich radoch, napokon najznámejšími
hráčmi, ktorí tu dnes pôsobia sú Parejo a Kondogbia v zálohe (bývalý hráč Interu), Michy
Batshuayi, Denis Cheryshev a Kevin Gameiro v útoku. Na druhej strane je potrebne povedať,
že Valencia ma vo svojich radoch veľa mladých a talentovaných hráčov, ktorým dáva priestor.
Aj pre toto bude zaujímavé sledovať tento zápas. Rozostavenie, ktoré domáci tréner preferuje je
4-4-2 a zrejme mu ostane verný aj v zápase proti nám. Uvidíme teda, ci sa presadí skúsenosť,
kvalita a taktická vyspelosť proti mladíckemu entuziazmu a talentu, resp. ci to bude naopak. V
každom prípade nás určite čaká dobrý zápas a verím, že s úspešným koncom pre nás. Teraz
bude dôležité dostať sa ďalej zo skupiny, takže akékoľvek tri body budú výborné a keď k tomu
pridáme aj peknú hru a zopár gólov, bude to iba obohatenie už jasného cieľa! FORZA JUVE!!!

Predpokladane zostavy podľa whoscored a tuttosport.com:
Valencia CF (4-4-2) podľa whoscored.com
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Neto – Piccini, Paulista, Diakhaby, Gaya – Soler, Parejho, Wass, Cheryshev – Moreno,
Gameiro

Juventus (4-3-1-2) – podľa whoscored

Szczesny – Alex Sandro, Bonucci, Chiellini, Cancelo – Khedira, Pjanic, Matuidi – Dybala - Man
dzukic, Cristiano Ronaldo
Juventus (4-3-3) – podľa tuttosport.com

Szczesny – Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Cancelo – Khedira, Pjanic, Matuidi – Bernardeschi,
Mandzukic, Cristiano Ronaldo

Miesto zápasu: Valencia, Estadio Mestalla

Čas a dátum zápasu: 9pm, 19.9.2018

Rozhodca: Felix Brych (Nemecko)
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