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Jsme zpět na vítězné vlně a Verona nás nemůže zastavit.

Ivan se omlouvá, nestih to napsat, takže z Eurofotbalu.

Nenápadnými krůčky se veronský Hellas, k překvapení všech, přiblížil k pohárovým příčkám a
na své cestě se nezalekl zvučnějších jmen. V tom hodlá pokračovat i v sobotu večer, kdy
přivítá kalibr z kategorie nejtěžších - Juventus. Stará dáma má na čele jen tříbodový náskok,
proto žádné zaváhání ve městě Romea a Julie nepřipadá v úvahu.
Od Hellasu se před sezonou očekával boj o záchranu, na víc tento tým údajně neměl mít.
Jenže chyba lávky, jediný zástupce města Verony v nejvyšší soutěži se nenápadně prodral až
do první poloviny tabulky a na evropské poháry ztrácí pouze bod. Tým trenéra Ivana Juriće si
vede nad očekávání dobře a v tuto chvíli drží už sedmizápasovou ligovou neporazitelnost.
Líbivou sérii není radno podceňovat a pochopitelně ani přeceňovat, na druhou stranu Hellas
neprohrál jak v Miláně na San Siru, tak i na Stadio Olimpico v Římě, kde v týdnu dohrával kolo
s výtečně hrajícím Laziem. Bod proti favoritům je určitě velkým povzbuzením před dalším
"nerovným" soubojem s Juventusem.
Stará dáma je jak jinak, než velkým favoritem. S Hellasem má o poznání lepší vzájemnou
bilanci, ale není to tak dávno, co z Verony odjížděla poražena. V roce 2016 vyhrál Hellas
domácí utkání 2:1. Letos se oba celky potkaly ve 4. kole a v Turíně slavil domácí tým, byť jeho
výhra nebyla nijak přesvědčivá (2:1).
"Soudržnost soupeře je jasná. Verona má skvělou sezonu, jsou několik zápasů neporaženi a
mají manažera na vysoké úrovni. Z hlediska intenzity, rytmu a agrese je to velmi nebezpečný
tým. Je evidentní, že utkání bude pro mé hráče obtížné," promluvil na tiskové konferenci kouč
Maurizio Sarri. Juventus má na čele tříbodový náskok a případné zaváhání bude znamenat
hozenou rukavici Interu respektive Laziu.
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Zdá se, že domácím bude chybět pouze Salcedo, zbytek kádru je chorvatskému lodivodovi
plně k dispozici. Juventus v takto komfortní situaci není, scházet mu budou Khedira, Demiral a
Danilo. Stoper Chiellini se rychle zotavuje z vážného zranění a klub jej dokonce zapsal na
soupisku pro Ligu mistrů. Do utkání s Hellasem však ještě nezasáhne.

Pravděpodobné sestavy:

Hellas Verona - 3421:
Silvestri – Rrahmani, Kumbulla, Dawidowicz – Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazović Zaccagni, Pessina – Verre

Juventus FC - 4312:
Szczesny – Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro – Bentancur, Pjanić, Rabiot –
Ramsey – Dybala, Ronaldo

Preview dostupné na:
https://www.eurofotbal.cz/serie-a/2019-2020/preview/hellas-verona-juventus-fc-586414/
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