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Po tradičně těžkém boji v Bergamu bude následovat tradičně těžký boj se Sampdorií.

V Bergamu je to vždycky těžké, ale stále si jednak držíme pěkný náskok na druhou Neapol,
jednak neporazitelnost. Výsledky jsou, jen ten fotbal moc pohledný není. Na různých místech se
začalo horečně diskutovat jednak o Bonnucim a jeho chybách, po kterých padají góly, jednak o
naší záloze. Ta je trnem v oku mnoha fanouškům, protože je zjevné, že tady něco nefunguje.
Uvidíme, zda v létě přivede Allegri, Nedvěd a Patrici někoho, kdo by uvolnil Pjaniče z pozice, na
které je k ničemu a dal více vyniknout Dybalovi, který není ani křídlo, ani střední záložník. Jenže
na SS my už delší dobu nehrajeme.

Předsilvestrovské utkání je se Sampdorií. Klubem, který táhne náš někdejší oblíbenec Fabio
Quagliarella a kterému se opět daří bojovat o evropské poháry. V současné pozici může
dokonce s Laziem zabojovat o Ligu mistrů, tak vysoko ale Sampdoria nepomýšlí. Evropská liga
pro ně bude dostatečným úspěchem. My si s janovskými umíme většinou poradit, zvláště pak
doma. Recept janovských na letošní úspěch je jednoduchý - porážet ty, co jsou "pode mnou".
Janov sice prohrál zápasy s AS Řím, AC Milán, ale např s Laziem remizoval a kluby ze spodní
tabulky spolehlivě poráží. Právě tato vyrovnanost, kterou by jim právě například Milán nebo Řím
mohly závidět, je dostala tam, kde jsou, na 5. příčku tabulky. Je to ale právě Sampdoria Janov,
kdo Juventus dokázal v minulých letech obrat o body. V posledních letech naší dominance nás
dokonce dvakrát na vlastním hřišti porazili, stejným výsledkem 3:2. A pak je tu spousta remíz.

Juventus bude muset uspokojit své fanoušky jednak výhrou, jednak lepší předvedenou hrou,
protože na některé poslední zápasy se opravdu koukat nedalo. Šanci dostanou někteří
náhradníci, ale právě lavičku zasáhla silně marodka. Cuadrado, Barzagli, Cancelo,
Bernardeschi jsou zranění. Bentancur vykratovaný.
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Pravděpodobné sestavy:

Juventus FC - pravděpodobná sestava:
Szczesny - De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro - Can, Pjanić, Matuidi - Ronaldo,
Mandžukić, Dybala

UC Sampdoria - pravděpodobná sestava:
Audero - Sala, Tonelli, Colley, Murru - Praet, Ekdal, Linetty - Ramírez - Quagliarella,
Caprari
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