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Dlouho se o tom mluvilo.

Tak a je to tu. To o čom sa dlho hovorilo sa stalo skutočnosťou. Napriek ubezpečeniam v Apríli,
tréner Allegri konci na lavičke Juventusu. Oficiálne to bude oznámené na tlačovej konferencii v
sobotu o 2pm. Kto bude jeho nástupcom?

Zatiaľ je to v rovine úvah. Poďme sa však pozrieť o kom všetkom sa uvažuje na uvoľnený post.

Úvahy ako zo sci-fi – Pep Guardiola ci Maurico Pochettino. Obaja momentálne pôsobia v
anglických mužstvách Manchester City resp. Tottenham Hotspur. A obaja majú za sebou
úspechy ci už v podobe zisku ligového titulu alebo postupu do finále Ligy Majstrov. Aj toto sú
dôvody prečo úvahy o ich angažovaní s uskor zbožným prianím, než možnou realitou. Ďalšia
vec je, že obaja majú podpísané slušné kontrakty a na to aspoň my v Juve nie sme až tak
zvyknutí. Azda okrem CR7 všetci ostatní berú peniaze priemerných hráčov v top kluboch.
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Didier Deschamp, Antonio Conte – už reálnejšie predstavy. Hoci Didier je stále viazaný pri
Francúzskej reprezentácii, v prípade lukratívnej ponuky by to nemusel byt až tak nereálny
scenár. Conte je voľný, teda záležalo by iba na vôli oboch strán sa dohodnúť.

Tak trochu zvláštna alternatíva – Maurizio Sarri – to vážne??? Áno, špekuluje sa aj nad
Mauriziom Sarrim. Osobne by som bol veľmi prekvapený, no keď si spomenieme na výmenu
Conte – Allegri, tiež to bol celkom sok a priznajme si, že asi nebol fanúšik Juve, ktorý by bol z
toho nadšený. Max nás napokon priviedol 2x do finále LM!

Moje preferencie:

Pre mňa je dôležité, aby náš novy tréner bol Talian, alebo ak nie tak aby ako hráč pôsobil
nejakú dobu v mužstve. Je to podľa mňa dôležité preto, aby poznal atmosféru a mentalitu klubu
a talianskeho futbalu vôbec. Určite bude dôležité aj to, aby mal skúsenosti na medzinárodnej
scéne, najmä z dôvodu ak chceme uspieť v LM.

Podľa vyššie spomenutého, ako najlepší vyzerá byt Conte, pozná klub, taliansky futbal, ma
skúsenosti z repre ale aj z trénovania v zahraničí.

Moje veľké sympatie však patria aj Gasperinimu z Bergama. Odvádza tam skvelú prácu a to nie
jednu sezónu. Teda, to kde momentálne Atalanta je, nie je iba náhoda. Napokon, mal možnosť
pracovať v rámci Bergama s niekoľkými našimi mladíkmi, vie teda pracovať aj s mladými
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hráčmi. Jediná vec, ktorá mu chyba sú medzinárodné skúsenosti, síce nejaké ma keď s
Atalantou hral v Európskej lige, len ci by stačili na naše ambície v LM...Na druhej strane ako
inak ma nadobudnúť tieto skúsenosti, než že mu niekto da tu príležitosť. Inou otázkou však je, ci
sú naše vedenie a aj fanúšikovia dostatočne trpezliví na to, aby k tomu dali Gasperinimu šancu.

Nech sa naším novým trénerom už stane ktokoľvek, verím že vedenie sa rozhodne správne a
budem veľmi držať palce novému trénerovi.

Nakoniec hoci to môže vyznieť smiešne a tento odkaz sa nedostane ďalej, než za hranice
nášho webu, ale myslím si, že je potrebne Maxovi poďakovať! Spravil pre Juve obrovsky kus
prace, priniesol nám 4x double, celkovo 5 titulov v Serii A, dotiahol nás 2x do finále LM, pod
jeho vedením sme získali aj taliansky super pohár. Jednoducho získal pre naše mužstvo a nás,
fanúšikov, všetko čo sa len dalo. Jedno jedine chýbalo – ušatá trofej. Ale nevadí, bez tak Max
odviedol kusisko skvelej prace a za to mu treba poďakovať! Veľa šťastia Max v ďalšej trénerskej
kariére!!!

A my poďme otvoriť novu kapitolu!!!
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