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Juventusu se v Serii A zatím daří. Tuto sobotu ho čeká městské derby s FC Turín.

Tzv. Derby della mole, tradiční rivalský zápase mezi dvěma kluby ze stejného města. Přestože
se v posledních mnoha letech nikdy nejdená o boj o titul nebo jiné místo v tabulce, náboj utkání
stále má. Vzhledem k tomu, že FC Turín hraje maximálně o Evropskou ligu, lepší bilanci má
samozřejmě Juventus. Poslední utkání těchto soupeřů ale dopadlo smírně 1:1, z čehož plyne,
že soupeře není radno podcenit. To se ale dá říct o jakémkoli soupeři a cokoli jiného než 3 body
by z dnešního večerního utkání byla ztráta.

Juventus má stabilní marodku, na které je Pjaca, Marchisio, Khedira a stále De Sciglio. Všichni
uvedení jsou ale dobře nahraditelní (i kdžy Marchisia bychom asi všichni rádi viděli v základu).
Trenér musí také myslet na to, že v týdnu nás čeká utkání Ligy mistrů s Olympiakosem, ze
kterého bychom po předchozí phorřs s Barcelonou určitě chtěli brát tři body. I přesto s ale na
dnešní zápas očekává nejsilnější možná sestava. FC Turín má zatím výbornou bilanci. S 11
body z pěti zápasů se drží na pro něj vynikající páté příčce, navíc je bez prohry. Známý trenér
Mihailovič tak očividně odvádí dobrou práci. Jinak má k dispozici takřka kompletní tým, na hrotu
s nejlepším střelcem minulého ročníku Serie A Bellotin, takže očekáváme velkou bitvu a
vynikající zápas.

V týmu FC Turín se objeví dva bývalí hráči Juventusu. Legendární Molinaro a také Rincón,
který bohužel nikdy nedsotal možnost ukázat, co umí.

Pravděpodobné sestavy:
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Juventus FC - 4231:
Buffon - Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Alex Sandro - Matuidi, Pjanić - Cuadrado, Dybala,
Mandžukić - Higuain

Turín FC - 4231:
Sirigu - Ansaldi, N’Koulou, Moretti, Molinaro - Rincon, Baselli - Iago Falquè, Ljajic, Niang Belotti
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