Magica Juve alebo review BvB vs Juve

Vo včerajšom zápase sme sa vrátili späť do Európy! Náš dvojzápas s Borussiou Dortmund bol
ešte aj po zápase v Turíne otvorený a postúpiť mohol ktokoľvek. Dokonca inkasovaný gól na
domácom ihrisku nás mohol v konečnom účtovaní stáť postup.

Naši chlapci sa však postavili k odvete veľmi zodpovedne. Iste veľmi nám pomohol gól v tretej
minúte zápasu a práve tento moment označil aj tréner domácich ako kľúčový. Je však
potrebné vyzdvihnúť hru celého mužstva. Síce Dortmund mal prevahu v držaní lopty, ale naša
záloha a obrana fungovali výborne a Dortmund sme za celý zápas nepustili do väčšej šance.

Vytláčali sme hru pred šestnástku a tým aj prevaha Dortmundu v držaní lopty bola
bezvýznamná, keďže loptu mali v moci v tých miestach ihriska, odkiaľ nemohli Gigio bránu
ohroziť. Ono sa ťažko hodnotí tento zápas, lebo v ňom klapalo všetko veľmi dobre, útočníci dali
tri góly, záloha keď bolo treba podporila útok, keď bolo treba pomohla pri bránení a zároveň
vedela podržať loptu aj v strede poľa.

A toto všetko je podčiarknuté absenciou dvoch kľúčových postáv našej hry – Andreu Pirla a
Paula Pogbu. Aj bez nich sme odohrali výborný zápas s krásnym koncom pre nás. Možno
niekto bude namietať, že to nebol najkrajší zápas, no ja si to nemyslím. Ja som v tomto zápase
videl Juve ako v 90tych rokoch – výborná defenzíva, veľmi dobre organizovaná hra a
nekompromisné trestanie chýb súpera.

Ak niekto čakal od Dortmundu viac musel byť sklamaný. Osobne som si tiež myslel, že budú
ďaleko nebezpečnejší, najmä keď si človek pozrie ich ofenzívnu silu, tá si zaslúži rešpekt (aj
napriek tomu, že s a im v tejto sezóne až tak nedarí). Dortmund hral to, čo sme mu my dovolili
a veľa sme mu toho nedovolili. My sme hru nemuseli tvoriť a ani to nikto nemohol čakať za
priebežneho stavu z domáceho zapasu 2-1. Nemohli sme otvoriť hru a tlačiť, to by nás mohlo
stáť postup. Rýchly gól nám pomohol, Dortmund vystavil pod tlak a celý zápas bol týmto
poznačený.

Musím povedať, že na našich hráčoch som už dávno nevidel toľko sebavedomia ako vo
včerajšom zápase. Verím, že im tento postup pomohol uvedomiť si, že je dôležité mať rešpekt
pred každým súperom, či je to Pro Vercelli alebo Borussia Dortmund, no báť sa nemusíme
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nikoho, ani tých najsilnejších v Európe.

Za všetko hovorí vyjadrenie Jürgena Kloppa: “Inkasovať gól tak skoro ako sme inkasovali a
ešte pri kvalitách aké má Juventus bolo to najhoršie čo sa nám mohlo stať. Juventus v
dnešnom zápase exceloval v zápase pokým my sme si nevytvorili dostatok šancí na
skórovanie a mali sme aj veľmi málo striel na bránu. V správny moment, kedy si to žiadalo sme
nepritlačili na to, aby sme skórovali. Mali sme výraznú územnú prevahu v miestach, kde to
nebolo tak potrebné a nedokázali sme sa pretlačiť cez defenzívu súpera. Juventus hral veľmi
dobre v strede poľa a postupom času ako sa blížil záver zápasu ich sebavedomie rástlo. Toto
je zápas, na ktorý musíme zabudnúť, začal v tretej minute a my sme sa doň už nedokázali
vrátiť. Dnes večer sme si vôbec nezaslúžili postúpiť. Dnes bolJuventus o level lepší než sme
boli my. Čo sa týka výsledku, 3-0 nie je dobrý výsledok ale v konečnom dôsledku už výška
skóre nehrá rolu.”

Tieto slová hovoria za všetko. Osobne si cením, že aj súper uznal, že včera sme boli lepším
mužstvom a postup sme si plne zaslúžili. Teraz si už iba počkať na piatkový žreb…

Môj tip (prianie) : dostaneme Real Madrid a budeme tu mať ďalšiu klasiku.

Ešte zopár faktov zo zápasu:

Zostava BvB

4-2-3-1

Weidenfeller – Schmelzer, Hummels, Subotic, Papastathopoulos – Gündogan, Bender – Reus,
Mkhitaryan – Aubameyang

Striedajúci hráči: Ramos, Blaszczykowski, Kirch
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Zostava Juventusu

4-3-1-2

Buffon – Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra – Vidal, Marchisio, Pogba – Pereyra – Tevez,
Morata

Striedajúci hráči: Matri, Barzagli, Pepe

Borussia Dortmund Juventus

Borussia Dortmund

Juventus

Držanie lopty

55%

45%

Strely celkom

10

10

Strely na bránu

2

6

Ofsajdy

3

2
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Fauly

7

10

Žlté karty

1

0

Červené karty

0

0
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