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Ranieri: 200 krát štastný.Včera Ranieri odkoučoval svoj 200 zápas v Sérii A.Víťazstvo nad
Regginou bolo dôležité,aby sa v mužstve udržala výkonnosť ako proti AS Roma.Keď po
včerajšom zápase tréner Ranieri predstúpil pred mikrofóny Juventus Channel,tak si nepamätal
tento rekord: Skoro som na to zabudol.Som štastný,že sme zvíťazili a spokojný som bol aj s
výkonom mužstva.Mužstvo bolo pokorné,ale odhodlané zvíťaziť od prvej minúty,hrali sme so
srdcom. V prvom polčase sme nevedeli nájsť priestor na strelenie gólu i keď šance tu boli a
potom dva rýchle góly na začiatku druhej polovice,nám to ulahčili a boli sme schopní hrať v
určitej rýchlosti.Za týždeň odohrajeme tri zápasy,preto niektorí hráči odpočívali a pre Juventus
bolo ohromné,že sa hráči okolo pomenili.
Legrottaglieho zázraky.Vy
užiť šancu je tou najlepšou cestou,niekedy sa to stane,keď ste hviezdou.Tentokrát sa to stalo
Nicola Legrottagliemu,ktorý nahradil zraneného Andradeho,odohral skvelý zápas a dal jeden
gól.Obranca narodený v Bari po zápase žartoval:na konci prvého pločasu,som povedal
Buffonovi,že dám gól a on vychytá čisté konto...som naozaj šatsntý,toto je deň,ktorý si budem
dlho pamätať,bolo báječné počuť ako tifosi skandovali moje meno,najmä keď som ich počul
inokedy aj pískať.Gól?Som zvyknutý skórovať hlavou,ale lopta sa ku mne dostala po zemi ,tak
som strelil a padlo to tam.Obrana?Hrali sme dobre a Criscito zahral vynikajúco a odpovedal
všetkým kritikom na ihrisku svojím výkonom.Myslím si,že obrana je silná keď pracujeme všetci
spoločne,aj keď tam nie sú zvučné mená.
Palladino:Chcel som skórovať.
Nakoniec sa mu dostalo radosti,po ktorej túžil.Na konci výborného výkonu,keď vypomáhal
najmä skvelými centrami a prihrávkami svojim spoluhráčom a Trezeguetovi v útoku.Svoj výkon
korunoval prvým gólom v sezóne,Palladino je vo forme a to sa mu proti Reggine podarilo
predviesť aj na ihrisku.Cítil som sa skvele a chcel som streliť gól.Musím vyťažiť z každej
šance,ktorú dostanem,aj keď iba päť minút a sledovať svojich spoluhráčov z ľavičky nie je
ľahké.Dnes sme dali do toho naše srdcia,musíme v tom pokračovať aj nadaľej.
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