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Po výborném vstupu do seźony nás hned čeká poněkud těžší zkouška.

Preview AS Roma vs Juventus

Serie A pokračuje druhým kolom a my v ňom cestujeme na horúcu pôdu do Ríma. Tam
nastúpime proti miestnemu AS. Po prvom zápase mame byt prečo optimisticky naladení. Pirlo
na lavičke začal hneď od svojho príchodu revolúciu. Bude nastúpený trend pokračovať ďalej?

To potvrdia práve nadchádzajúce zápasy v Ríme proti AS a následne doma proti SSC. Tieto
zápasy nám nastavia zrkadlo. V prvom zápase stala proti nám Sampdoria, netvrdím že úplne
slabé mužstvo, avšak určite nie mužstvo, ktoré by nás skutočne preverilo. Aj napriek tomu
výkon v tomto zápase bol z nasej strany vynikajúci. Predovšetkým nováčikovia sa ukázali vo
veľmi dobrom svetle – Kulusevski hneď pri svojom debute strelil gól a neostalo ba pri tom.
Veľmi dobre si kryl loptu, prenikal do pokutového územia a myslím že jeho súhra s mužstvom
fungovala veľmi dobre – a to hrali spolu iba prvý súťažný zápas! Čo to bude keď sa ešte lepšie
zohrajú! ☺
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Mladý McKennie ak bude pokračovať v takýchto výkonoch tak tu zrejme budeme mat nového
Davidsa ☺ Samozrejme, na takéto hodnotenia je ešte priskoro, no nedalo mi to nespomenúť
lebo jeho výkon bol naozaj výborný. Bude len potrebne, aby si udržal tento trend. Ďalší nováčik
v mužstve – Gialnuca Frabotta – mladý Talian si svoju úlohu na kraji zastal výborne, behal hore
dolu, posielal centre do šestnástky a nepočínal si pritom vôbec zle. Najmä ak si uvedomíme, že
ma iba 21 rokov a v Serii A toho veľa odkrúteného nemá – jeho účasť v najvyššej súťaži
môžeme počítať na minúty. Ďalšou veľmi pozitívnou správou v jeho prípade je, že sme dali
šancu mladému talianskemu hráčovi – toto sa nám nestalo už pekne dlho. K tomu treba
pripočítať, že Pirlo vzal na lavičku aj Nicolussi Cavigliu a Portanovu, ďalších mladých a
perspektívnych hráčov. Konečne dávame týmto hracom priestor a nie len keď už je na konci
sezóny o všetkom rozhodnuté a o nič nejde. Aspoň chlapci z U23 môžu vidieť, že do „A“
mužstva je možne sa dostať.

V zápase proti Sampdorii sa však darilo celému mužstvu, to treba povedať. Záloha fungovala
výborne, Ramsey odohral asi najlepší zápas od kedy k nám prišiel, obrana hrala opäť raz v
zložení troch obrancov a nebolo to vôbec zle. Bolo vidieť, že aj Leo s Giorgiom si to užívali –
ako keby sa vrátili do starých čias. A prekvapivo aj Danilo k nim celkom zapadol ☺

AS Rím prišiel v prvom zápase o body na pôde Hellasu Verona, a to kontumačne, keďže
postavili na zápas hráča, ktorého nemali napísaného na súpiske. Nuž aj majster tesár sa utne.
Aj napriek strate bodov a možno práve kvôli tomu, bude chcieť AS zabojovať o plný bodový
zisk. AS Rím na prestupovom trhu veľmi aktívny nebol, azda by za zmienku stal odchod
Cengira Undiza do Leicesteru. Inak čo sa týka príchodov a odchodov, veľa pohybu v kádri
nenastalo. Možno ešte špekulácie o Dzekovi a jeho prestupe k nám, z čoho však zišlo a
nakoniec u nás zakotvil Morata – za čo je viacero z nás rado ☺
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Kto nakoniec za nás nastúpi v základe? V akom rozostavení budeme hrať a uvidíme v akcii aj
Arthura ci Moratu? Na tieto otázky nám da odpoveď až samotný zápas, no určite sa mame na
čo tešiť potom čo naši chlapci pod vedením maestra predviedli proti Sampdorii.

Predpokladane zostavy:

AS Roma (3-4-2-1)

Mirante - Mancini, Kumbulla, Ibañez - Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola - Pedro,
Mchitarjan - Džeko

Juventus (3-5-2)

Szczesny - Danilo, Bonucci, Chiellini - Cuadrado, Rabiot, McKennie, Frabotta - Ramsey Kulusevski, Ronaldo
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Datum a cas zapasu:

Miesto zapasu:

Rozhodca nominovany na zapas:

4/4

