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Zatím se nám daří na všech frontách, dobrou formu bychom měli potvrdit i doma proti
černozeleným.

První místo ve skupině Ligy mistrů pojištěno, první příčka v Serii A udržována. Zatím jde vše
podle plánu, snad až na herní styl, u kterého čekali fanoušci větší pokrok. Pod palbou kritiky se
pomalu ale jistě ocitá Ronaldo, který svými výkony a chováním začíná pobuřovat jistou část
fanoušků i některých expertů, zvláště když se Higuaín a zvláště pak Dybala osvědčili zatím jako
gólovější útočníci.

Jisté ovšem je, že pokud bude Ronaldo moct, bude v základu hrát a nejinak tomu bude i v
zápase proti Sassuolu. Co se týče sestavy, budeme čekat klasiku s mírnými obměnami. Na
krajním beku tak opět čekejme Cuadrada, vlevo patrně ještě zůstane De Sciglio místo Sandra.
Záložní trojice je jasná, a tak zůstává pouze otázkou, kdo se postaví za útočníky - zda trápící se
Bernardeschi či Dybala. V útoku začne asi Higuaín, protože v úterý hrál od začátku Dybala a
Ronaldo je jistý. Zraněný je u nás pouze Giorgio a Costa, ten se ale snad uzdraví brzo - začíná
z něj být druhý Tomáš Rosický.

Když jsme u té marodky - náš soupeř je na tom o poznání hůře. Kromě Berardiho chybí kvůli
zranění dalších 5 hráčů, což se kvalitě hry musí zákonitě projevit. Patrně i díky tomu na tom
Sassuolo není letos nejlépe, sice si drží jakous-takous polovinu tabulky, ale je na 14. místě a od
pásma sestupu dělí zelenočerné pouhé tři body. Ty se ale z Allianz stadium domů nevozí a v
současné situaci bude nesmírně obtížné uhrát i ten bodík. To ale Juventus nemíní dopustit.

Pravděpodobné sestavy:

1/2

Serie A preview: Juventus vs. Sassuolo
Napsal uživatel Hwoarang
Pátek, 29 Listopad 2019 08:06

Juventus (4312)

Sczeszny - Cuadrado, Bonnuci, De Light, De Sciglio - Khedira, Pjanič, Matuidi Bernardeschi - Higuaín, Ronaldo

Sassuolo

Consigli - Toljan, Santos, Romagna, Kyriakopoulos - Locatelli, Magnanelli, Duncan Djuricic, Caputo, Boga
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