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V nedělním odpoledni přijel do Newcastle k dalšímu ligovému kolu ambiciozní Liverpool. Trenér
domácích Rafa Benitez to ovšem na Reds umí a ani v pátém utkání se od nich nenechal
porazit.

Před úvodním hvizdem zápasu proběhla minuta potlesku za zesnulého bývalého předsedu
Newcastle United Freddy Sheppherda, na tribuně byla jeho manželka a rodina, mezi
komentátory na stadionu usedl Alan Shearer a na čestných místech bylo dost VIP hostů.
St.James Park byl opět beznadějně vyprodaný a celé utkání provázela skvělá atmosféra.

Trenér Benitez poslal na trávník očekávánou sestavu, jen se dvěma změnama oproti minulým
utkáním, na levém beku Manquillo nahradil Mbembu, což znamenalo, že stál proti rychlému
Salahovi a to nevěstilo nic dobrého. Během utkání Manquillo často hořel. Místo Haydena
nastoupil Shelvey, jehož výkon zaujal všechny spolukomentátory a všichni shodně tvrdí, že by
měl být povolán do reprezentace. Mitrovič nebyl ani na lavičce, prý neprošel fyzickým testem.

Newcastle začal aktivně, nebojácně, ale do prvního ohrožení se dostali hosté. Liverpool pomalu
přebíral iniciativu, lépe kombinoval, ale proti srdnatě hrajícím domácím se nedokázal prosadit.
Možná byl zaskočen větší agresivitou, hráči Magpies nebyli tak techničtí, ale snažili se být
všude, chvíli to působilo trochu chaoticky, ale svůj účel to plnilo. První roh zápasu vybojovali
hosté ve 23.minutě, nastřelili tyč a vytvořili další závar, z něhož málem padl gól. Z něj se hosté
radovali za chvilku, Coutinho sebral balon u levé lajny, utekl Shelveyemu a i přes obléhající
další trojici Magpies vypálil do pravého horního rohu branky, Elliot má taky svůj díl viny.
Vyrovnání přišlo ovšem vzápětí, Shelvey vysunul na hranici ofsajdu Joselua, ten jde sám, ale
nijak rychle, obránce je mu v patách a ve vápně jej dostihne, padá mu pod nohy, trefuje míč, ale
ten se odrazem od chráničů Joselua dokutálel do branky.
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Druhá půle začala tlakem Liverpoolu, v 50.minutě Clark promáchl před Elliotem, Sturridge stál
sám před gólmanem, ten naštěstí vyráží a Salah z malého vápna přestřeluje. Hra se poté
vyrovnala, lépe řečeno Liverpool upustil od tlaku, držel míč a snažil se najít skulinu v obraně,
Newcastle šikovně napadal, nedával protivníkovi dýchat, ale nedokázal se vymanit ze sevření,
aby mohl ohrozit branku. V 74.minutě Elliot promáchl po centru zleva a za tři minuty Manquillo
propadl vlevo. V závěru domácí vypadali, že odchází fyzicky, oživení střídáním nepřichází. V
nastavení, po rohu, jediném domácím v utkání, mohl paradoxně rozhodnout Diamé, balon
propadl k němu na hranici malého vápna, ale senegalský hráč nedal míči razanci. Trefil ovšem
ruku obránce, mohla být penalta. Newcastle remízu ubojoval, ubránil, v ofenzívě to bylo hodně
na náhodu a občas to vypadalo, že vepředu ani nikoho nemáme, obrana byla pevná, všichni se
snažili pomoci, všichni bojovali. Teď máme opět reprezentační pauzu, za 14 dní jedeme do
Southamptonu.

Manažer Rafa Benitez na tiskovce po utkání: "Když získáte doma jenom jeden bod, nemůžete
být šťastní, ale proti týmu jako je Liverpool, který si vytvořil tolik šancí, musíte být trochu šťastní.
Způsob, jakým naši hráči pracovali, bojovali a snažili se vyhrát každý míč byl fantastický. Byli
tam dvě nebo tři situace, kdy jsme měli být více agresivnější a šikovnější na míči, protože z toho
pramenili útoky soupeře a z čehož mohli vstřelit gól. Byli jsme pod tlakem, udělali nějaké chyby,
musíme to zlepšit."

V minulém týdnu proběhla médii informace, že Ashley prý opět nabídl klub k prodeji. Cena je
stanovena na 380 milionů liber. Zda je zpráva pravdivá či nikoliv sám majitel klubu Mike Ashley
nepotvrdil, nicméně na utkání s Liverpoolem bylo v čestných ložích několik významných
obchodníků a z nepotvrzených zdrojů se objevují informace, že Ashley jedná s některými o
významnějších investicích do klubu. Na utkání byla přítomna i Amanda Louise Staveley, britská
podnikatelka, která je známá hlavně kvůli svým spojením s investory ze středního východu a
jejíž majetek se odhaduje na zhruba 28 miliard liber. Právě ona má stát v čele subjektu, který je
připraven Newcastle United koupit. Amanda se v roce 2008 významně podílela na investicích
ve výši 7,3 miliardy v bance Barclays rodinami šejků z Abu Dhabí a Kataru, podílela se na
obchodech šejka Mansoura (majitel ManCity) v Anglii a také to byla ona, kdo šejkovi
zprostředkoval nákup Cityzens. Amanda v současnosti žije v Dubaji, ale většinu svých
obchodních aktivit má na britkých ostrovech. Pro bulvár je zajímavá tím, že je bývalou přítelkyní
prince Andrewa, vévody z Yorku.
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Newcastle - Liverpool 1:1 (1:1)
36.Joselu - 29.Coutinho
Žluté karty: Perez - Gomez
Červené karty:
Rozhodčí: Craig Pawson
Diváci: 52.303
Neděle, 1.října 2017, Premier League, St.James Park

Statistiky
První poločas:
Střely na branku: 4 - 1
Střely mimo branku: 1 - 7
Rohy: 0 - 3
Držení míče: 39% - 61%

Celkově zápas:
Střely na branku: 5 - 2
Střely mimo branku: 3 - 15
Rohy: 1 - 5
Držení míče: 32% - 68%

Sestavy:
Newcastle: Elliot, Yedlin, Lascelles, Clark, Manquillo, Shelvey, Merino (Hayden 74), Ritchie,
Pérez (Diamé 90+1), Atsu, Joselu (Gayle 79)
Lavička: Murphy, Lejeune, Darlow, Gámez

Liverpool: Mignolet, Gomez, Matip, Lovren, Moreno, Wijnaldum, Henderson, Coutinho, Salah
(Oxlade-Chamberlain 84), Sturridge (Firmino 74), Mané (Solanke 74)
Lavička: Karius, Milner, Klavan, Can

foto zdroj: nufc.co.uk, bbc, internet
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