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V minulém kole jsme se dostali na první příčku a je třeba ji udržet.

Hoši nestíhám, tak z Eurofotbalu:
https://www.eurofotbal.cz/serie-a/2019-2020/preview/juventus-fc-bologna-fc-586263/
Juventus se rozjel a před reprezentační přestávkou se konečně dostal na první místo tabulky.
Své nově vydobyté postavení bude hájit proti Boloni, která po slibném začátku začala ztrácet
dech. Rossoblu zároveň neporazili Juventus přes osm let! Pro Starou dámu se zároveň jedná o
generálku na utkání Ligy mistrů proti moskevskému Lokomotivu.
Italská Serie A poznala před přestávkou nového lídra. Tedy přesněji řečeno staronového,
protože na první místo stanul po vítězství v derby d'Italia dlouholetý vládce Juventus. Stará
dáma vystřídala na prvním místě dosud suverénní Inter Milán, kterému zároveň uštědřila první
porážku. "Návrat po přestávce není pro hráče nikdy snadný. Boloňa je navíc jedním z týmů,
které se mi v této fázi soutěže líbí. Je nebezpečné se s nimi vypořádat,"
varoval
Maurizio Sarri.
Juventus tak od začátku sezony ztratil jen jednou, remízou ve Florencii a s devatenácti body
vévodí tabulce. Daří se mu i v Lize mistrů, kde po remíze s Atléticem Madrid porazil hladce 3:0
Bayer Leverkusen. V úterý ho navíc čeká další domácí vystoupení proti Lokomotivu Moskva.
Boloňa představuje pro Juventus nebezpečného soupeře, který sice měl skvělý začátek, ale
poslední dobou se poněkud zasekl. Není náhodou, že nejlepší výkon předvedli Rossoblu před
zraky trenéra Siniši Mihajloviće. Ten před začátkem sezony ohlásil boj s leukémii a během
některých zápasů Boloni chyběl. Nyní má srbský kouč za sebou druhou vlnu chemoterapií a
týmu bude na Allianz Stadium nápomocen.
Rossoblu už čtyři zápasy nevyhráli a tato série se jim bude v Turíně těžko napravovat. Boloňa
tam naposledy vyhrála před osmi lety, což je zároveň poslední výhra nad tímto soupeřem. Loni
Juve vyhrálo oba zápasy a rovněž udrželo čistý štít.
Kapitán Giorgio Chiellini je mimo hru na dlouhou dobu, spolu s ním laborují se zraněním i De
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Sciglio, Pjaca, Douglas Costa a Danilo. Beze ztrát se neobejde ani druhá strana, Gary Medel
uviděl v minulém kole červenou kartu, takže na Juventusu bude stát. Zdravotní potíže pak
nedovolí hrát Dijksovi, Tomiyasimu a Destrovi.
Juventus FC - 4312:
Szczesny – Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro – Khedira, Pjanić, Matuidi – Bernardeschi
– Ronaldo, Higuaín

Bologna FC - 4231:
Skorupski – Mbaye, Danilo, Denswil, Krejčí – Džemaili, Poli – Orsolini, Soriano, Sansone –
Palacio
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