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Jsme zpátky v přímém boji o první místo, teď jen nezaváhat s letos slabou Sampou.
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Nabitý program pokračuje predohrávkou 17. kola, v ktorej zavítame do Janova. V zápase
nastúpime proti Sampdorii, ktorá naposledy vyhrala práve janovské derby proti miestnemu FC.
A zrejme aj proti nám sa bude chcieť ukázať a potvrdiť body získané v derby.

Ťažko povedať v akom rozpoložení zastihneme hráčov Sampdorie. Mužstvu úvod ročníka
nevyšiel a potácajú sa nad zostupovým pásmom. Aj preto už stihli vymeniť trénera a na ich
lavičku nezasadol nik iný než Claudio Ranieri. Pod jeho vedením sa výsledky ako-tak
stabilizovali. Pod Ranieriho vedením ma Sampdoria vzácne vyrovnanú bilanciu 3 výhry, 3
remízy a 3 prehry. Spolu teda získali 12 bodov z 15-tich, ktoré ma janovsky klub na svojom
konte. Stále sa však mužstvo nepohybuje vo vodách, kde by ho fanúšikovia radi videli. Stred
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tabuľky je však celkom vyrovnaný a aj preto Sampdoriu delí iba šesť bodov od ôsmeho miesta,
na ktorom je momentálne SSC Neapol. Preto nemôžeme toto mužstvo podceňovať a o tri body
budeme musieť veľmi tvrdo zabojovať.

Nám takisto vyšiel posledný ligový zápas na výbornú – a nie len výsledkovo. Hra bola pohladna
a okrem troch strelených gólov sme mali aj množstvo ďalších šancí. Škoda akurát
inkasovaného gólu v závere zápasu. Na takéto zaváhania si musíme dávať jednoducho pozor.
Stále mame niekoľko zranených hráčov, avšak na druhej strane už sa nám postupne niektorí aj
vracajú späť do zostavy. V nominácii na dnešný zápas je napríklad už aj Ramsey, rovnako tak
aj Douglas Costa, ktorý už odohral par minút aj proti Udinese. Zápas proti Udinese vyšiel na
výbornú najmä Demiralovi, ktorý to tam vzadu čistil jedna radosť, rovnako tak aj útočnému
trojzáprahu Cristiano Ronaldo – Dybala – Higuain. Je však celkom pravdepodobne, že práve v
zložení útočnej formácie nastanú iste zmeny. Je to pochopiteľné aj vzhľadom k tomu, že v
nedeľu budeme hrať taliansky Superpohár a na tento zápas bude chcieť mat tréner k dispozícii
čo možno najsilnejší kader. Je to výborná príležitosť opäť pre Demirala, ktorý by vzadu mohol
dostať opäť šancu, taktiež pre Bernardeschiho ci Costu, ktorí by mohli dostať zase viac
priestoru. Čo sa záložnej formácie týka, tak tuto bude veľmi zaujímavé sledovať s čím príde
Maurizio Sarri. Pjanic bol zranený a je otázne ci nastúpi v dnešnom zápase od začiatku. V
zápase proti Udinese sa vykartoval Bentancur a Khedira je stále zranený. Veľa možností nám
tam tak neostáva. Matuidi a Rabiot zrejme dostanú priestor hned od začiatku, a veľmi
pravdepodobne aj Emre Can. Práve pre Rabiota a Cana to bude príležitosť presvedčiť trénera,
že do nášho mužstva patria.

Zápasy v Janove, ci už proti Sampdorii alebo aj FC nikdy neboli jednoduché. Ani dnes tomu
nebude inak. Ak si k tomu pripočítame skutočnosť, že pravdepodobne od začiatku nastúpia
viacerí hráči, ktorí doposiaľ nehrávali pravidelne, tak ten zápas bude určite veľmi zaujímavý a
vyrovnanejší, než ako keď by sme nastúpili v plnej sile. Napriek tomu však budeme favoritom a
ja verím, že tuto rolu potvrdíme a do Turína si privezieme ďalšie tri body. Tak aby sa mužstvo
dobre naladilo na nedeľné finále talianskeho super pohára! FORZA JUVE!!! FINO ALLA FINE!!!
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Predpokladané zostavy podľa tuttosport.com:

Sampdoria (4-4-2)

Audero – Thorsby, Ferrari, Colley, Murru – Depaoli, Jankto, Linetty, Ramirez – Gabbiadini,
Quagliarella

Juventus (4-3-1-2)

Buffon – Alex Sandro, De Ligt, Bonucci, Cuadrado – Matuidi, Pjanic, Can – Dybala – Cristiano
Ronaldo, Higuain
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Miesto zápasu: Janov, Stadio Luigi Ferraris

Dátum a čas zápasu: 18/12/2019, 6:55pm

Rozhodca nominovaný na zápas: Gianluca Rocchi
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