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Serie A nám napreduje veľmi rýchlo a my sa už v utorok predstavíme na pôde nováčika z
Brescsie.

Bude to jasná záležitosť, alebo budeme musieť o body opäť tvrdo bojovať? Ako sa dokáže
mužstvo zregenerovať a pripraviť na ďalší zápas o veľmi dôležité body?
Práve rýchly sled zápasov môže výrazne ovplyvnit aj to, ako bude nasledujúci zápas vyzerať.
Samozrejme, tak ako my tak aj Brescia odohrala svoj zápas predchádzajúceho kola v sobotu. K
tomu je ešte stále iba začiatok ligy, preto by sa nikto na únavu vyhovárať nemal. Dôležité však
bude ako dokážu hráči zregenerovať za tak krátky čas. Aj kvôli takto nahustenému programu je
dôležité mat dostatočnú hĺbku kádra a nie len to, ale aj mat dostatočne kvalitnú hĺbku kádra. A
toto by pre nás nemal byt problém.
Z predchádzajúceho kola musím vyzdvihnúť skutočnosť, že Ramsey hral od začiatku, rovnako
tak aj Demiral a Dybala. Možno so mnou mnohí nebudú súhlasiť, no myslím si že títo hráči našu
hru oživili a boli prínosom. Demiral hral namiesto De Ligta a myslím si, že svoje miesto si zastal
veľmi dobre. Penalta, ktorú akože spôsobil bola odpískaná dosť prísne a to, že gól padol po
jeho odhlavičkovaní lopty zo šestnástky – myslím si, že tu situáciu vyriešil najlepšie ako v tom
momente mohol Aj v iných situáciách pôsobil sebaisto, dokonca si dovolím povedať že omnoho
lepšie než De Ligt. De Ligt hra zatiaľ ustráchane, až príliš sa boji aby nič nepokazil a je tým
zväzovaný. Merih mal výborný štart v našom drese. Aaron Ramsey toho dokáže ešte určite
viac, ale už aj tak ho bolo v zálohe cítiť a verím, že postupným zápasovým vyťažením nám
ukáže ešte ďaleko viac. Dybala na to, že doposiaľ odohral iba 24 minút odohral veľmi dobrý
zápas. Najmä spolupráca Ramsey – Dybala – Ronaldo vyzerala veľmi dobre. Uvidíme koľko
šancí dostane Paulo ďalej, ale po zápase s Hellasom si určite vypýtal miesto v zostave aj v
zápase proti Brescii. A nemôžem zabudnúť pripomenúť aj skvelý výkon Gigiho – aj vďaka nemu
mame zo soboty tri body.
Okrem už dávnejších maródov nemáme nikoho ďalšieho, kto by pribudol na zoznam zranených.
Zdá sa, že Maurizio sa rozhodol viac rotovať mužstvo ako bývalo u neho zvykom, čo je iba
dobre. Aj preto je zatiaľ zostava na zápas v Brescii otázna, je však možné že hráči, ktorí sa
ukázali v pozitívnom svetle v sobotu a nie sú na 100% vyťažovaní, dostanú šancu aj v utorok.
Brescia sa po dlhšej dobe vrátila do Serie A. Mužstvo ma poskladane veľmi dobre a vo svojich
radoch ma hneď niekoľko nebezpečných hráčov, predovšetkým však 2 hviezdy – Mario Balotelli
a Sandro Tonali. Balotelli je všetkým veľmi dobre známy. Je to hráč, ktorý mal nesporný talent,
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no žiaľ pre Taliansko, nedokázal ho naplno rozvinúť. Stále je však veľmi nebezpečný a ak
nastúpi v zápase proti nám, budeme si na neho musieť dať pozor. V zálohe ma Brescia do slova
a do písmena diamant. Sandro Tonali sa považuje v Taliansku za jedného z
najperspektívnejších záložníkov. Svojou hrou pripomína Andreu Pirla a nie len tým, ale aj
pohybom na ihrisku je skutočne veľmi podobný tomuto velikánovi. Ďalšími zaujímavými hráčmi
v kádri Brescie (najmä pre fanúšikov z našich zemepisných šírok) suNicolas Spalek, Ales
Mateju a Jaromir Zmrhal. Talentovaný Slovak hráva pod hrotového hráča a je stálou súčasťou
základnej zostavy mužstva Eugenia Coriniho (mimochodom nášho bývalého hráča). Rovnako
tak je pevnou súčasťou základu mužstva Brescie aj mladý český obranca Aleš Mateju. Brescia
hra nebojácne, zatiaľ získala v štyroch kolách 6 bodov so skóre 5:5, čo na nováčika nie je
vôbec zle. Určite sa budú chcieť ukázať proti rekordnému majstrovi a nedarujú nám zadarmo
ani steblo trávy.
Veľmi dôležité bude držať tempo zápasu v našich rukách a sústrediť sa na zápas od prvej až do
poslednej sekundy, nesmieme poľaviť v nasadení ani na sekundu. Videli sme práve v zápase
proti Hellasu čo to môže priniesť a z tohoto sa už musíme poučiť. Verím, že tri body si domov v
utorok prinesieme, no určite to nebude ľahké. O deviaty titul v rade budeme musieť veľmi tvrdo
bojovať počas celého ročníka Serie A.
Predpokladané zostavy (zdroj: vlastný)
Brescia (4-3-1-2)
Joronen – Mateju, Chancellor, Cistana, Sabelli – Romulo, Tonali, Bisoli – Spalek –
Donnarumma, Aye
Juventus (4-3-3)
Szczesny – Alex Sandro, Demiral, Bonucci, Danilo – Khedira, Pjanic, Ramsey – Cuadrado,
Dybala, Ronaldo
Miesto zápasu: Brescia, Stadio Mario Rigamonti
Dátum a čas zápasu: 24.9.2019, 9.00pm CET
Rozhodca nominovaný na zápas: Fabrizio Pasqua
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