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V posledných týždňoch ci mesiacoch a dokonca musím povedať, že už rokoch stále častejšie
počuť z radov fanúšikov Juve kritiku smerom k vedeniu kvôli transferovej politike a spôsobu
zapracovávania mladých, talentovaných talianskych hráčov do nášho mužstva. Ako to teda je s
nami? Ktorou cestou by sme sa mali vydať?

V posledných rokoch Juve intenzívne skautuje mladých talianskych hráčov a mame podchytene
tie najväčšie talenty. Týchto hráčov mame zmluvne zaviazaných a posielame ich na hosťovania
do nižších líg, v tom lepšom prípade do priemerných mužstiev Serie A, kde dostávajú dostatok
priestoru na to, aby získali tak potrebnú hernú prax. A po tento moment je všetko v poriadku.
Problém nastane, keď sa nám títo hráči vrátia z hosťovania a v našom prvom mužstve už šancu
sa ďalej presadiť nedostávajú. Kde je problém? A čo s tým robiť, aby nám neunikali mladi hráči
a ti čo majú perspektívu do budúcnosti?

Za príkladmi nemusíme chodiť ďaleko – najlepšie to demonštrujú hráči ako Giovinco, Immobile,
Mandragora a najnovšie Caldara. Všetko šikovní hráči s dávkou talentu, no žiaľ ani jeden z nich
sa u nás výraznejšie nepresadil – a to nemôžeme nič vyčítať Immobilemu, keď v Laziu strieľa
góly ako na bežiacom pase, Giovinco je zase hviezda – síce v MLS, ale patri tam k tomu
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lepšiemu čo tam majú a to tam nemajú vôbec zlých hráčov, napokon v Parme dokázal tiež, že
ma minimálne na to byt na vrchole v Serii A. Caldara získaval hernú prax v Bergame, kde za
posledné dva roky dostatočne potvrdil to, že hrať na najvyššej úrovni v Serii A dokáže, no a
Mandragora patril k lídrom talianskych mládežníckych reprezentácii a posledný rok na
hosťovaní dokázal takisto, že minimálne na Seriu A ma. Prečo sa teda nevedia presadiť v
prvom mužstve Juventusu?

Toto je veľmi zložitá otázka a odpoveď nemusí byt úplne jednoznačná. Hneď na začiatok je
potrebne zdôrazniť, že hráčska kvalita v Taliansku všeobecne išla dolu oproti predchádzajúcim
rokom a skutočne šikovných a talentovaných hráčov je na apeninskom polostrove ako šafranu.
Napriek tomu, naši skauti pracujú neúnavne a v portfóliu mame naozaj mnoho mladých hráčov.
To je dobrý základ, avšak ako ďalej s nimi? V zásade sú tri možnosti, buď sa stanu súčasťou
akadémie a nasej Primavery, alebo idu na hosťovanie pripadne ich rovno predáme s nejakou
buy-back klauzulou. Avšak stále nám fanúšikom akosi chýbajú títo hráči v našom „A“ mužstve.
Max Allegri je v tomto dosť opatrný a zapracováva nových hráčov iba postupne – a to aj už
hotových, ktorých kúpime, ci už doma alebo zo zahraničia. Nedajbože ak je to mladý hráč, tak
jeho zapracovanie trvá aj niekoľko mesiacov, napokon ani Paulo Dybala nehrával od začiatku
úplne pravidelne, ani Bernardeschi a o Ruganim ani nehovoriac. Ci je to správny spôsob ako
týchto hráčov zapracovať do mužstva, o tom možno diskutovať, ale takto to jednoducho
momentálne u nás funguje.

Ako v Európe?

Všetci si nesmierne prajeme po mnohých domácich triumfoch aj ten Európsky. Žiaľ zatiaľ to boli
„iba“ dve neúspešné finálové účasti. Dostali by sme sa však tak ďaleko v Európe ak by sme v
mužstve mali väčší podiel talianskych hráčov, hoci aj talentovaných? Nech mi je odpustene, ale
osobne o tom pochybujem. Asi sa budem opakovať ak opäť napíšem, že kvalita mladých
talianskych hráčov – na ktoromkoľvek poste išla za posledné roky výrazne dolu. Už tu nie je
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žiaden Ferrara, Maldini, Costacurta ci Cannavaro, ani Buffon, Peruzzi ci Toldo, ani Conte, De
Rossi, Di Livio, Cammoranesi ci Pirlo a už vôbec chýbajú hráči ako Del Piero, Inzaghi, Vieri,
Totti, Mancini, Ravanelli a mohli by sme takto menovať ďalej a ďalej. Nuž a tuto nemožno
vyčítať vedeniu, že ak chcú dosiahnuť úspech aj v pohárovej Európe, potrebujú k tomu aj
patričnú hráčsku kvalitu, ktorá v Taliansku žiaľ chyba. Tak sa obzerajú za hranice, kde ta kvalita
je. Samozrejme, tiež ma to mrzí a bol by som radšej ak by kostra mužstva bola z talianskych
hráčov, napokon nie tak dávno tomu tak aj bolo, napokon:

V bráne Buffon, obrana v zložení Chiellini, Bonucci a Barzgali patrili k najlepším
defenzívnym formáciám v Európe počas posledných možno 5-7 rokov! K nim sme mali
v strede Marchisia a Pirla a už toto bol veľmi slušný základ reprezentácie. Až šesť
talianskych hráčov, ktorí mohli hrať tak v základe Juve ako aj v repre. Veľmi slušné, ale
čo nastupujúca generácia? Caldara je stále označovaný za talent – je však skutočne tak dobrý
ako Bonucci (ak sa odosobnime od spôsobu ako nás opustil, ci Chiellini? De Sciglio – dosiahne
vôbec niekedy úroveň Barzagliho? Sturaro bol svojho času tiež talentovaný, na úroveň
Marchisia, ci Pirla sa však nikdy nedostal a Mandragora? Možno. A práve toto si v situácii, kedy
chceme európsky úspech nemôžeme dovoliť, potrebujeme kvalitných hráčov, ktorí nám tento
úspech zaručia.

Ideálne by bolo ak by sme v každej formácii – v obrane, v zálohe a v útoku – mali 2-3 hráčov,
ktorí by práve trénovali so šampiónmi, aby sa od nich učili a rástli. A postupne preberali ich
úlohy, to ale nebude zrejme možné vo veku 20-21 ci 22 rokov, budú musieť viac dozrievať.
Verím, že Rugani v tejto sezóne dostane viac priestoru, napokon minulý rok ukázal, že dokáže
byt spoľahlivou náhradou za ktoréhokoľvek stredného obrancu. V útoku sú Kean, Favili ci
Clemenza, ktorí by mohli rast, v zálohe zase Mandragora bude zbierať skúsenosti v Janove.
Všetci však musia ukázať, že sú viac než priemer, že výrazne vyčnievajú aj v iných kluboch ak
budú niekde hosťovať. Že niekto z nich bude hrať základ v mužstve ako je napríklad SPAL, no
ak majú talent asi nie je problém sa presadiť v takomto mužstve. Na to aby dostali viac priestoru
aj u nás však musia ukázať viac. A práve toto sa zatiaľ žiaľ nedeje. Azda Caldara a Spinazzola
ukázali posledné dve sezóny v Bergame, že stoji za to im dať šancu. Ale inak nikto....Žiaľ
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A ešte aj pri tejto biede, posunieme Caldaru nasej konkurencii a ešte bez možnosti spätného
odkúpenia. Veľká to škoda...Avšak tu vstupuje ešte ďalší faktor, ktorý vplýva na prestupovú a
personálnu politiku – nezmyselná finančná fair play – ktorej kritériá sme mali naplniť aj práve
touto „mega“ transakciou s Milanom. V jednom článku to je aj celkom dobre zhrnuté:
https://www.football-italia.net/125579/higuain-caldara-bonucci-finances

Nuž a tuto to cele konci. Nikto z nás nie je nadšený transferom Bonucci - Caldara a je pravda,
že v obrane ten vekový priemer bude vyšší, chcem však veriť tomu, že ten vyšší vekový priemer
aspoň vykompenzuje to kvantum skúseností, ktoré tam bude. Chcem tomu veriť rovnako ako aj
tomu, že budeme mat opäť raz silnú obranu, ktorá nám pomôže vystúpiť aj na európsky trón!
Zároveň na 100% dôverujem vedeniu a Maxovi, že sa snažia pracovať aj smerom do
budúcnosti – ale to je beh na naozaj dlhé trate, vychovať si vlastných hráčov môže trvať aj 10
rokov a my sme možno niekde v polovici cesty. Som presvedčený, že o takých 4-5 rokov
budeme mat v základe viac talianskych hráčov, ktorí však kvalitou nebudú nijako zaostávať.
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