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Derby D’Italia

V náročnom programe nás nečaká nič ľahšie než Derby D’Italia, a to v situácii kedy majú hráči
už množstvo zápasov v nohách a iba pred pár dnami sme hrali Coppa Italia. To iste však platí aj
pre Inter, aj preto výhovorky takéhoto typu nemôžu mať šancu na úspech. V Miláne to bude
musieť byť obetavý výkon, na ihrisku bude treba nechať srdce a snáď sa potom dostaví aj dobrý
výsledok!
Do Milana cestujeme v dobrej hernej aj psychickej forme. Rok 2021 sme začali veľmi dobre a
ťaháme šnúru úspešných výsledkov, ktorá sa natiahla aj o zápas v Coppa Italia. Inter však na
tom nie je o nič horšie. V tabuľke nás delia štyri body a k tomu máme ešte jeden zápas k dobru.
Aj toto by mohla byt dodatočná motivácia na zisk všetkých troch bodov. Vôbec nepochybujem,
že chlapci tam budú chcieť vyhrať, bude to však potrebne ukázať aj na ihrisku. Veľmi sa mi
páčilo nasadenie našich mladých hráčov v zápase proti Janovu, hoci v riadnom čase to skončilo
remízou 2-2, nasadenie im veru nechýbalo a dokonca miestami som mal pocit, že hrajú s
väčším nasadením ako v niektorých zápasoch naši hráči zo základu. Toto by si mohli osvojiť
hráči „základu“ a realizovať to nie len v niektorých zápasoch, ale pokiaľ možno tak vo všetkých.
Proti Interu nám stále bude chýbať De Ligt a Dybala, otázniky visia aj nad Cuadradom a Alexom
Sandrom. Napriek tomu máme dostatočne široký káder, aby sme týchto hráčov dokázali
nahradiť a zabojovali o všetky tri body. Možno to znie trúfalo, no myslím si že máme na to, aby
sme si ich odviezli do Turína všetky.
Je však pravda, že je potrebné sa mat na pozore pred Interom. Ten strieda výsledky aj výkony,
hoci zatiaľ sa im darí zbierať body. Teraz však nastáva fáza sezóny, kedy sa zrejme začne
lámať chlieb. Až teraz sa ukáže ich reálna sila. Je pravda, že v zápase Coppa Italia vo Florencii
nešetrili žiadneho hráča základnej zostavy ci lavičky, aj preto bude zaujímavé vidieť v akej
fyzickej kondícii nastúpia na zápas Derby D’Italia. Conte je známy svojim fyzickým poňatím hry
a prípravy, preto hoci by všetko mohlo naznačovať, že by mohli byt unavení, nemusí to byt
pravda. To však ukáže až samotný zápas. Osobne očakávam od nich vysoké nasadenie od
začiatku zápasu a ako budú pribúdať minúty, budú toto nasadenie zmierňovať. Bude preto
dôležité vydržať prípadný úvodný tlak a snažiť sa prevziať taktovku, diktovať naše tempo a toto
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postupne zvyšovať. Či by to bola správna taktika opäť uvidíme až večer, verím však že Andrea
to vyskladá a namieša tak, že budeme po konečnom hvizde rozhodcu spokojný. Osobne by
som bral aj remízu, no verím že sa nám podarí byt o ten jeden – dva góly lepší. Výsledok 2-0 či
3-1 pre nás by ma veľmi potešil.
Na pripomenutie dráma zo sezóny 2017/2018, kedy sme v Miláne nad Interom vyhrali 3-2!
https://www.youtube.com/watch?v=rdEYNFuSbdU
Viedli sme skoro 1-0, gól strelil Douglas Costa. Následne dostal Vecino, hráč Interu červenú
kartu a všetko vyzeralo byt jasne. V druhom polčase však Inter otočil gólom Icardiho a
vlastencom Barzagliho na 2-1 pre nich. V 87.minute však Cuadrado vyrovnal a v 89.minute
Higuain dokonal skazu Interu a zariadil našu výhru 3-2!!!

Predpokladané zostavy podľa sport.sky.it:
Inter (3-5-2)
Handanovic – Skriniar, DeVrij, Bastoni – Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young – Lautaro
Martinez, Lukaku
Juventus (4-4-2)
Szczesny – Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta – Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey – Morata,
Cristiano Ronaldo
Dátum a čas zápasu: 17/1/2021, 8.45pm
Miesto zápasu: Miláno, Stadio Giuseppe Meazza (San Siro)
Rozhodca nominovaný na zápas: Daniele Doveri
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