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Po vyhraných derby pokračuje naše potkávání se silnými soupeři.

Zatím s minimální ztrátou jedeme Serií A a sbíráme jedno vítězství za druhým. Zároveň se ale
monží pasáže i zápasy, na které se moc koukat nedá. Podaří se Allegrimu motivovat hráče i na
utkání se slabšími soupeři?

Slabším soupeřem je letos i jinak nebezpečný AS Řím. Tým, který v minulých sezónach bojoval
o špičku, někdy dokonce o titul, se nyní drží až na sedmé příčce, mimo pohárová umístění. V
minulém zápase sice dokázali porazit nevyzpytatelný Janov a před tím získali cenný bod s
Interem, Fiorentinou a Neapolí, jinak je toale výsledkově hodně rozpačité. Remíza s Cagliari,
prohra s Udine a SPAL. U Vlků to zkrátka letos nešlape, a tak oproti minulým sezónám přijedou
do Turína určitě hrát na remízu, dobře bránit a neudělat např. takovou chybu, jakou udělali Býci
v minulém zápase.

Nejlepším střelcem črveno-oranžových je opět Edin Džeko, který letos ale nezáří tak jako v
minulých sezónách. Mladá naděje Římanů - český útočník Schick, je zatím velkým zklamáním a
v lednu se asi vrátí na hostování do Sampdorie. Zajímaví italští reprezentanti, kteří hájí barvy
římských, jsou letos také nevýrazní. El Shaarawy dal alespoň 5 gólů, o Florenzim či Cristantem
se jinak moc nemluví. Florenzi do utkání s Juventusem patrně ani nezasáhne. Uvidíme, jaké
změny v lednu v Římě přijdou a zda do konce sezóny zůstane trenér. Další rok bez evropských
pohárů by byl pro AS velkou ostudou.

Juventus si naproti tomu hraje svou obvyklou pohodu, kterou mu nikdo z Itálie neumí narušit.
Vyvedl ho z ní alespoň los osmifinále Ligy mistrů, který mu přisoudil těžké Atletiko. Právě na
zápas evropské soutěže se budou muset bianconeri soustředit mnohem víc, než na ligu, ve
které mají víc než solidní náskok.
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Ve víkendovém zápase nečekejme žádné přkvapení ani od jednoho z akterů. Bude to spíše
taktická bitva, fanoušci útočného fotbalu si moc neužijí.

Pravděpodobné sestavy:

Juventus (433):

Szceszny - De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Sandro - Bentancur, Pjanič, Matuidi - Dybala,
Mandžukič, Ronaldo

AS Řím (4231):

Olsen - Fazio, Manolas, Juan, Kolarov - Cristante, N´Zonzi - Ünder, Zaniolo, Kluivert Shick
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