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Lecce bychom měli porazit i vkleče. :-)

Pod Sarrim jsme začali tuto sezónu výborně.

Malé zaváhání jsme napravili vítězstvím nad zatím největším rivalem - Interem Milán, dokonce
na jeho půdě. Hra se co do ofenzívy také zlepšuje, některé akce na jeden dotek jsou lahodou
pro oko a něco takového by za Allegriho možné nebylo.

Trenér také zajímavě rotuje sestavu, ať už hraje na dva nebo tři útočníky. Bernardeschi na
podhrotu je zajímavou volbou, ještě větší překvapení nám trenér přichystal v posledním zápase
s Moskvou, kdy na podhrot postavil Bentancura a ten se mu odvděčil velice solidním výkonem.
Naproti tomu záhadou zůstává naprostě odstřelení Mandžukiče a patrně i Emre Cana..., kteří
nás v zimě na 90% opustí.

Ronaldo už není ten zabiják, jako v nejlepších letech v Realu či Manchesteru, už nebude
nejlepším střelcem ligy. Naše akce často zpomaluje a bere zodpovědnost často až zbytečně
sám na sebe. Nejhoší jsou asi jeho přímé kopy, kdy zůstává rozum stát na tím, jak neuvěřitelně
špatně je kope. Trenér nebo spoluhráči se mu je patrně bojí sebrat, ael doufejme, že tak udělají,
a začne je opět kopat Pjanič. Tento střední záložník se v Sarriho systému dostává poněkud
více dopředu a hned je to znát. Přidal dokonce nějaký ten gól ze hry, protože pokud nemusí
tento střízlík a trpaslík bránit, má více času na své přednosti - technickou hru směrem kupředu.
Každý si tak odvádí svůj kus práce, Ronaldo i přes možnou kritiku prostě dává góly, tým díky
tomu vyhrává a o to jde. Zajímavé bude sledovat, co udělá trenér po návratu Costy, který je
jako pravé křídlo jasnou volbou. Zda ponechá Dybal uprostřed jako falešnou devítku a ten se
bude pravdielně střídat s devítkou ryzí - tedy Higuaínem, nebo Sarri pomalu přistoupí ke hře na
dva útočníky, kde Costa místo nemá. Na pravém beku se až neuvěřitelně dobře etabloval
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Cuadrado, hráč, který byl spojován s víceméně jasným odchodem. Nato, že je především
ofenzivní hráč, si svou defenzivní úlohu plní velice solidně a překvapil asi mnohé z nás. Možná,
že je v současné době lepším bekem než De Sciglio.

Tuto sobotu jedeme do Lecce, které se snaží udržet si střed tabulky. Zatím je ale jen těsně nad
pásmem sestupu, bude tedy chtít bodík urvat. To my naopak nesmíme dopustit a zároveň by
nebylo špatné si výsledek pojistit už v průběhu zápasu a netřást se do poslední minuty s
jednogólovým náskokem. Lecce zatím prohrálo s převážně těžkými soupeři, Interem, Římem,
Atalantou a Neapolí, takže jejich síla proti průměrným týmům tabulky se ještě může ukázat. Co
se týče marodky, na straně Lecce je to pouze Imbula, u nás stále Pjaca, Chiellini a pořád ještě
Ramsey.

Pravděpodobné sestavy:

US Lecce - 4312:
Gabriel – Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni – Petriccione, Tachtsidis, Majer – Mancosu –
Falco, Babacar

Juventus FC - 4312:
Szczesny – Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro – Bentancur, Pjanić, Matuidi –
Bernardeschi – Higuaín, Ronaldo
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