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Poprvé v letošní sezóně na domácím stadionu a hned proti největšímu vyzyvateli.

Vkládám preview z eurofotbal.cz dostupné na
https://www.eurofotbal.cz/serie-a/2019-2020/preview/juventus-fc-ssc-neapol-586206/:

Na střet dvou gigantů jsme v Itálii nemuseli čekat zase tak dlouho. Už ve druhém kole se do
sebe pustí obhájce titulu na jedné straně a jeho největší pronásledovatel z Neapole na straně
druhé. Zápas bude plný pikantních setkání a mohl by mnohé napovědět o aktuálním rozložení
sil na čele. Souboj prvního a druhého týmu loňské sezony začne od tři čtvrtě na devět v místě,
kde se už nějakou dobu konají oslavy mistrů - v turínské Allianz Areně. Moderní stánek je
domovem Juventusu, který dominuje italskému calciu už několik let po sobě. Přirozeně se
každý rok mluví o týmech, které by jeho nadvládu mohly ukončit. A jedním z těch nejčastěji
zmiňovaných je právě Neapol.
Tým, který k obrazu svému začal měnit zkušený stratég Carlo Ancelotti, už v minulé sezoně
Juventus několikrát zlobil. Nakonec skončil těsně pod vrcholem. Přes léto ale vedení klubu
učinilo další kroky k tomu, aby tu obrovskou mezeru mezi oběma mužstvy snížilo. Zůstaly
opory, přišli navíc hráči jako Kostas Manolas z AS Řím nebo Hirving Lozano z PSV
Eindhoven. Řecký stoper je členem základní sestavy a spekuluje se o tom, že by také mexické
křídlo mohlo nastoupit od úvodních minut.
Trenér Carlo Ancelotti v rozhovoru pro oficiální stránky klubu připustil, že Juventus je favoritem.
"Stará dáma je favoritem už několik posledních let. Je na vyšším místě než zbytek ligy. A není
to stav, který by se dal přes noc změnit. Potřebujeme se neustále zlepšovat, vyvíjet se a
pracovat na sobě. Naším cílem je porazit Juventus a to je otázka jednoho zápasu. Na ten se
připravujeme co nejlépe, i když to v Turíně bývá hodně složité."
V minulé sezoně vyhrál Juventus oba duely s Neapolí a právě tehdy se rozhodovalo o dalším
Scudettu. Že by Neapol prohrála třikrát v řadě, to se stalo naposledy v roce 1993, takže
statisticky tady jistá naděje na body je. Skvělou zprávou pro trenéra Ancelottiho je mimo jiné to,
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že má kompletní a zdravý tým, snad s výjimkou Areka Milika.
V Juventusu také moc zraněných není. Týká se to vlastně jen útočníka Marka Pjacy, který ale
ani jako zdravý do základní sestavy nenakukuje. V minulém kole hodně fanoušků neslo těžce
volbu základní sestavy, která až příliš postrádala alibismus a nedostatečnou kvalitu jako za
časů Maxe Allegriho. A zdá se, že mnoho nových tváří neuvidíme ani tentokrát. Opět to Sarri
bude hrát na jistotu.
Oproti minulému kolu by se základní sestavy mohl dočkat Adrien Rabiot a samozřejmě je ve
hře také Matthijs de Ligt, který minule začal jen na lavičce. Moc práce ale jeho kolegové v
obraně neměli. Utkání na půdě Parmy rozhodl jedinou trefou kapitán Giorgio Chiellini a Parma
se netrefila ani jednou. Neapol dopřála svým fanouškům mnohem lepší podívanou, protože s
Fiorentinou se o body dlouho přetahovala a nakonec vyhrála těsně 4:3.
Juventus vyhrál pět ze sedmi posledních utkání proti Neapoli a prohrál jen v jednom případě
(2018, díky brance Kalidoua Koulibalyho ze závěru utkání). Hodně pikantní duel čeká trenéra
Maurizia Sarriho, který usedl na lavičku Juventusu právě po angažmá v Neapoli. A dříve měl
hodně vyhraněný názor na Starou dámu, což mu fanoušci Neapole jistě připomenou. Třaskavé
utkání dostal na starosti zkušený sudí Daniele Orsato.

Pravděpodobné sestavy:

Juventus FC - 433:
Szczesny - De Sciglio, Bonucci, De Light, Alex Sandro - Rabiot, Pjanić, Khedira - Douglas
Costa, Higuaín, Cristiano Ronaldo

SSC Neapol - 4231:
Meret - Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam - Allan, Zieliński - Callejón, Fabian Ruiz,
Insigne - Mertens
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