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Fiorentině máme co vracet.

Preview Fiorentiva vs Juventus

Výsledky a výkony ako na hojdačke pokračujú. Bude tomu tak aj v zápase proti Viole? Ja verím,
že nie, lebo by to po úspešnom zápase s Parmou znamenalo, že dnes nás čaká ďalšia strata
bodov. A tu si už skutočne nemôžeme dovoliť, keďže po niekoľkých nevýrazných výkonoch a
stratách bodov sa naša priorita pre túto sezónu zmenila na uhájenie pozície zaručujúcej účasť v
LM.

Posledný týždeň bol skutočne divoký, najmä po oznámení vzniku Európskej Superligy. Vyzeralo
to tak, že Andrea Agnelli veľmi úprimne verí tomuto projektu, no po odstúpení viacerých klubov,
sám označil tento projekt za minimálne uspatý, ak nie nereálny. Veľa fanúšikov sa búrilo proti
tomuto projektu, no je zrejmé že je potrebné niečo spraviť s monopolom UEFA na európsky
futbal. Napokon majetnícke správanie sa UEFA bolo celkom zrejme po tom, ako bol oznámený
vznik Európskej Superligy – strach, že im niekto siahne na ich obrovské zisky a strach z
konkurencie primali UEFA k vyhrážkam, dokonca až urážkam jej vlastných členov, namiesto
konštruktívneho dialógu. Vôbec by som sa nečudoval, ak by UEFA teraz prevzala projekt
Európskej Superligy a označila ho za svoj – takéto pokrytectvo by mi na túto inštitúciu celkom
sedelo. V tejto súvislosti uvidíme ešte aké sankcie príjmu, preto by nám možno ani Scudetto
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nemuselo zaručovať účasť v LM budúci rok. UEFA vie byt nesmierne pomstychtivá, hoci sama
nedodržiava pravidlá – stačí sa pozrieť na dodržiavanie FFP. Manchester City dlhodobo
porušoval pravidla FFP, dokonca boli vylíčený z európskych pohárov – a kde sú teraz?
Semifinále Ligy Majstrov...

Aj toto treba mat na mysli pri snahe ukončiť sezónu na mieste zaručujúcom účasť v Lige
Majstrov – je celkom možné, že my ho iste nebudeme mat...Ale späť k zápasu vo Florencii.
Nastúpime proti nášmu veľkému rivalovi. Azda za najväčší spúšťač tejto rivality možno
považovať sezónu 1981/1982 kedy sme s Florentínou bojovali o Scudetto. Hralo sa posledné
kolo, mali sme rovnaký počet bodov s Violou. Fiorentina cestovala na zápas proti zostupom
ohrozenému Cagliari, ktoré potrebovalo uhrať aspoň bod na záchranu. My sme cestovali do
Catanzara, ktoré bolo na siedmom mieste a už nehralo o nič. Fiorentina v Cagliari skórovala, no
gól jej nebol uznaný kvôli faulu na brankára. Zápas skončil remízou 0-0 a Cagliari sa zachránilo.
Catanzaru v zápase proti nám neodpískali penaltu, zatiaľ čo pre nás penaltu rozhodca odpískal
a my sme tak získali Scudetto.

Taktiež sme s Fiorentinou zviedli niekoľko finálových pohárových súbojov. Jeden za všetky
spomeniem finále pohára UEFA v sezóne 1989/1990, kedy sme Fiorentinu dokázali poraziť.
Toto finále bolo sprevádzané kontroverziou, keďže miestom odvetného zápasu mala byt
Perugia, blízko Florencie keďže štadión Fiorentiny sa pripravoval na svetový šampionát. Avšak
potom ako fanúšikovia Violy v zápase proti Bremam vtrhli na ihrisko, UEFA rozhodla preloziť
tento zápas do Avelina, na juh Talianska. Tu sme však mali väčšiu fanúšikovskú základňu
práve my. Prvý zápas v Turíne sme vyhrali 3-1, odveta skončila nerozhodne 0-0.

Neskôr samozrejme do tejto rivality prispeli aj viaceré prestupy hviezd Fiorentiny k nám. Azda
najväčšou bol Roberto Baggio a za posledné obdobie môžeme spomenúť Bernardeschiho ci
Chiesu. Toto musí ležať fanúšikom Violy ležať v žalúdku. Preto je pre nich zápas proti nám
špeciálny. My im zase mame čo vracať – veď naša prvá prehra v tejto sezóne bola práve proti
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Fiorentine a ešte k tomu u nás doma a hneď rozdielom triedy.

Na zápas cestujeme v dobrom rozpoložení, dokázali sme otočiť nepriaznivý vývoj zápasu s
Parmou a aj v predchádzajúcom zápase v Bergame to nebola herne z nasej strany úplná
katastrofa. Prehra v Bergame tečovanou strelou bola skôr smola. V súčasnej situácii by sme
nemali ostať posadnutí snahou zosadiť Inter z čela tabuľky za každú cenu, skôr bude dôležité
sa sústrediť na nás a našu hru. Ak sa budeme snažiť podávať skutočne kvalitné výkony, hrať zo
zabezpečenej obrany, s výbornou medzihrou v strede poľa a najmä efektívnym využívaním
našich šancí, výsledky prídu. Lebo smerom dozadu to nie je zlé, ak prehrávame tak je to iba o
gól a vôbec gólov neinkasujeme veľa. Skôr je problém v strede poľa, keď sa k útočníkom
nedostáva príliš veľa lôpt do sľubných šancí a tí, ak nie sú v tomto prípade maximálne efektívny
môže to byt problém. Strach naháňa predstava, že by sme mohli nastúpiť v strede bola v
zložení Rabiot, Bentancur a Ramsey – toto trio bude zrejme najhorúcejší artikel na našom
zozname hráčov, ktorí by mali v lete odisť. V útoku sme podľa mňa dostatočne silný a návrat
Paula Dybalu tuto skutočnosť iba potvrdzuje. Práve jeho góly nám v tejto sezóne nesmierne
chýbali – ak by sme okrem Cristiana Ronalda mali ešte ďalšieho hráča, ktorý streli v sezóne
aspoň 15-20 gólov, zrejme by sme aj v tabuľke boli ešte vyššie.

Fiorentina neprežíva veľmi úspešnú sezónu. Sú iba 5 bodov nad pásmom zostupu a toto im
zrejme veľkú pohodu na kopačky neprináša. Napriek tomu, že majú vo svojich radoch veľmi
talentovaného strelca Vlahovica, on samotný im úspech nezaručuje. Dokonca ani hviezda typu
Riberyho – ten už je nejaký ten čas za svojim zenitom. Napriek tomu, Fiorentina nás bude
chcieť poraziť, stále sme Juventus a ich veľký rival. V takýchto zápasoch sa rozdiel vo
výkonoch, kvalite kádra a postavení v tabuľke zmazáva. Najmä ak Fiorentina nemá vôbec zle
zlozene mužstvo. Vo svojich radoch ma hneď niekoľko hráčov, na ktorých si budeme musieť dať
pozor, rovnako tak nám zdvihnutým ukazovákom bude musieť byt aj náš prvý vzájomný súboj v
tejto sezóne u nás doma.
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Predpokladané zostavy podľa gazzetta.it:

Fiorentina (3-5-2)

Dragowski – Milenkovic, Pezzella, Caceres - Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovili, Biraghi –
Vlahovic, Ribery

Juventus (4-4-2)

Szczesny – Danilo, Bonucci, Chiellini , Alex Sandro – Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Ramsey –
Dybala, Cristiano Ronaldo

Miesto zápasu: Florencia, Stadio Artemio Franchi

Dátum a čas zápasu: 25/4/2021 3:00pm

Rozhodca nominovaný na zápas: Davide Massa
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