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Po nešťastné domácí remíze s Parmou je třeba se vrátit na vítěznou vlnu. Ale v Sassuolu to
nebude jednoduché.

Serie A sa nám uberá rýchlim tempom ďalej a my nastúpime dnes na pôde Sassuola. Je to
super, nad ktorým by sme sa možno pred par rokmi usmiali, no dnes je to veľmi nebezpečné
mužstvo. V spojení so skutočnosťou, že naše posledné zápasy boli ako na hojdačke nám
Sassuolo môže narobiť nemalé problémy. Dokážeme im čeliť a priviesť tri body do Turína?

Samozrejme papierovo sme silnejší, v tabuľke mame o rovných 30 bodov viac než náš dnešný
super. To však neznamená, že tri body sú naše, budeme o ne musieť veľmi tuho bojovať.
Sassuolo je doma nepríjemný super, napokon bilanciu majú 4 víťazstvá, 5 remíz a iba dve
prehry! My síce mame bilanciu vonku 10 víťazstiev a dve remízy, avšak musíme sa mat na
pozore najme kvôli posledným zápasom, ktoré na maz tak nevyšli – ci už herne alebo
výsledkovo.

Sassuolo v posledných piatich zápasoch zaznamenalo iba jedinú výhru, za to však dokázalo
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uhrať remízu na pôde Interu. Na druhej strane sa im „podarilo“ prehrať 2-6 doma s Atalantou. Aj
pre tieto nevyrovnane výkony sú momentálne v strede tabuľky. To síce pre mužstvo Sassuola
je celkom dobra sprava, no vzhľadom ku kádru a talentu, ktorý majú vo svojich radoch by
pokojne mohli byt aj vyššie. Napokon Pol Lirola ci Rogerio sú hráči, ktorí boli na hosťovaní,
resp. momentálne sú na hosťovaní v Sassuole (Pol Lirola už prestúpil do Sassuola). Federico
Peluso ci Domenico Berardi sú ďalšie mena, ktoré sú spojene s bieločiernym dresom a zďaleka
nie posledné – Sensi je mladý talentovaný hráč, ktorý bol tiež spájaný s naším mužstvom.
Sassuolo je mlade a perspektívne mužstvo s veľkým talentom, preto ho nesmieme podceniť!

My prichádzame do Sassuola s jasným cieľom získať tri body a napraviť si reputáciu aj
kvalitným výkonom na ihrisku. Pre toto budú chcieť spraviť chlapci všetko a ja verím, že to tak aj
bude na ihrisku. Po poslednom zápase s Parmou vyšiel na povrch menší incident Paula Dybalu,
ktorý opustil lavičku z frustrácie, že ho Max neposlal na ihrisko. Toto sa však už vysvetlilo a
Paulo sa hracom za to ospravedlnil (aj tu je vidno filozofiu a hodnoty klubu, ktoré sa nesmú
nijako porušiť, najmä nie hráči, ktorí sami majú byt nositeľmi týchto hodnôt!). Verím, že
atmosféra v mužstve bude zdravo nabudená a dnes sa pôjdeme pobiť nie len o tri body, ale aj o
svoju česť a dokážeme všetkým, že výkony z posledných zápasov (hoci proti Parme to nebolo
úplne zle) boli iba krátkodobým zlyhaním, napokon sme jedine mužstvo vo vyspelých
európskych ligách, ktoré ešte neprehralo!!! A to je veľká vec!!! Aj preto dnes FORZA JUVE!!! A
Fino alla Fine!!!

Predpokladane zostavy:

Sassuolo (4-3-3)

Consigli – Pol Lirola, Peluso, Ferrari, Rogerio – Bourabia, Sensi, Locatelli – Berardi, Babacar,
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Djuricic

Juventus (4-3-3)

Perin – Spinazzola, Rugani, Caceres, Joao Cancelo – Matuidi, Pjanic, Khedira – Cristiano
Ronaldo, Mandzukic, Douglas Costa

Miesto zápasu: Sassuolo, Mapei Stadium-Città del Tricolore

Dátum a čas zápasu: 10.2.2019, 18.00

Rozhodca nominovaný na zápas: Paolo Mazzoleni
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