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Konečne tu mame novu sezónu!!! A v jej úvode zavítame do Parmy.

Favorit zápasu je jasný, ale Parma určite nebude chcieť pustiť body len tak. Bude to určite
náročný zápas a hrací Parmy sa budú chcieť ukázať proti silnému súperovi. Stáť za nimi bude
určite aj vypredaný štadión, kedy si domáci fanúšikovia nemohli želať atraktívnejší začiatok
sezóny.
Po poslednej sezóne nastalo v našom mužstve hneď niekoľko zmien, a že to neboli zmeny
kozmetické, vieme všetci veľmi dobre. Predovšetkým realizačný team sa výrazne zmenil, na
cele s trénerom. Tak ako pred štyrmi rokmi, aj teraz prišiel na našu lavičku kontroverzný tréner
v súvislosti s naším klubom. Mnoho fanúšikov neprijalo Sarriho s nadšením, no tak to bolo aj v
prípade Allegriho. Nakoniec Allegri mal ešte supenejšie obdobie s nami ako Conte. Bude
potrebne dať Mauriziovi šancu, môže dať mužstvu veľa. Doteraz sme sa naučili hrať
zodpovedne, hrať na výsledok a Sarri môže vniesť do nášho systému práve to, po čom mnohí
fanúšikovia volajú už dlho – aby sa na našu hru dalo pozerať.
Aj z tohoto dôvodu bude veľmi zaujímavé sledovať náš prvý ostrý zápas v sezóne. V príprave
sme mohli sledovať určité zmeny, ale až v ostrých súťažných zápasoch uvidíme skutočnú silu
mužstva. Čo sa týka pohybov v kádri, tak tam sme tiež zaznamenali iste zmeny. Najmä v
zálohe a v obrane prišlo k zmenám a dovolím si povedať, že k posilneniu týchto postov. Verím
tomu, že DeLigt ale nakoniec aj Demiral budú veľmi platnými posilami do defenzívy, v zálohe sa
nám podarilo dotiahnuť zadarmo dvoch kvalitných záložníkov – Ramseyho a Rabiota. Nie sú to
možno svetové mega hviezdy, avšak sú to stále kvalitní hráči, ktorí môžu posunúť hru nasej
zálohy opäť trochu ďalej. V útoku sme na tom stále veľmi dobre, s hráčmi ako Cristiano
Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Mandzukic, Bernardeschi ale aj Higuain mame na tomto
poste skutočnú kvalitu, až by som povedal pretlak.
Iste je škoda, že sme predali Keana, avšak jeho hviezda vyletela asi príliš skoro a príliš vysoko.
Napokon bolo to vidieť v závere sezóny, kedy to Moise možno nie úplne zvládal uniesť a jeho
správanie začalo napadne pripomínať Balotelliho. Osobne si myslím, ze aj toto bol dôvod jeho
predaja a keď niekto ponúkol cez 30 miliónov EUR, asi nebolo veľmi nad čím rozmýšľať. Ďalší
hráč, ktorý opustil naše mužstvo bol Joao Cancelo – nuž tuto si myslím, že sme nemohli spraviť
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lepší obchod. Joao nijako výrazne neoslnil a že sme ho predali za niečo okolo 30 miliónov Eur +
hráč na jeho post, je celkom slušné. Iste ani Danilo nie je nejaká extra trieda, ale aspoň drie a
verím, že bude pre nás platným hracom.
Podľa prípravy, mali by sme najčastejšie hrávať v rozostavení 4-3-3, v akom to však bude
personálnom obsadení, to už bude veľmi otázne. Zatiaľ je predpokladaných zostav na webe
relatívne malo, aj preto bude zaujímavé sledovať s čím napokon Maurizio príde, hoci podľa
posledných sprav, zrejme on sám bude chýbať na lavičke v zápase proti Parme.
Naša predpokladaná zostava podľa supercommesse.it:
Szczesny – Alex Sandro, Chiellini, De Ligt, De Sciglio – Ramsey, Pjanic, Rabiot – Cristiano
Ronaldo, Mandzukic, Dybala
Môj predpoklad na zostavy:
Juventus (4-3-3): Szczesny – Alex Sandro, Chiellini, De Ligt, Danilo – Ramsey / Khedira, Pjanic,
Rabiot – Cristiano Ronaldo, Higuain, Dybala
Parma (4-3-3) : Sepe – B. Alves, Laurini, Iacopini, Gagliolo – Hernani, Kucka, Kulusevski –
Inglese, Gervinho, Brugman
Miesto zápasu: Parma, Emilia-Romagna, Stadio Ennio Tardini
Dátum a čas zápasu: 24.8.2019, 6.00pm
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