Serie A preview: Juventus vs. SS Lazio Řím
Napsal uživatel Hwoarang
Pondělí, 20 Červenec 2020 17:08

Možná nejdůležitější zápas sezóny se odehraje dnes večer.

Náš největší vyzyvatel a pronásledovatel - římské Lazio - bohužel na titul může už zapomenout.
Až katastrofální forma po koronapauze odsunula tento sympatický tým až k boji o účast v Lize
mistrů. Ten boj má asi vyhraný, protože pátý AS Řím je 11 bodů pod Laziem, ale vzhledem k
fantastické sezóně to musí být pro světlemodré velké zklamání. Naproti tomu nás to může
nakopnout k téměř jistému titulu, protože pak už nás čekají souboje s týmy z druhé poloviny
tabulky a s těmi to umíme. Nejprve ale musíme vyhrát a víme moc dobře, jak na tom
momentálně jsme v soubojích se silnými soupeři. Pokud zklameme i ve čtvrtém zápase v řadě
(po AC Milán, Sassuolu a Bergamu), budeme mít na druhý Inter už pouze 5 bodů. Titul bychom
měli i tak získat, ale bude to hodně dramatické, minimálně do předposledního kola.

Stejně jako Lazio i my jsme v krizi. Co si budem říkat, 2 body ze tří zápasů je hrůza, navíc s
Bergamem jsme měli obrovské štěstí na individuální chyby domácích, kteří nám ten bod skoro
darovali. Pomalu se tak mezi fanoušky vyrojilo zvláštní přání titul letos nevyhrát, aby to stálo
místo trenéra a pár hráčů. Za téměř jistou věc je považován odchod Costy - což ano, je aspirant
na prodej, ale myslím, že se všichni shodnou, že jsou tu jiní hráči, u kterách se modlíme, aby
Juventus opustili. Jak ale poznamenal jeden fanoušek na Facebooku, jsou to většinou hráči,
kteří přišli "zadarmo", ale mají tak královský plat, že se tu budou držet zuby nehty.

Nicméně přetupové okno budeme řešit, až nastane, nyní je třeba se maximálně zaměřit na
Lazio a konečně zase získat tři body. Sestava je víceméně jasná, jediné, co se občas mění, je
Rabiot/Matuidi a Bernardeschi/Costa. Skoro jakoby si trenér před zápasem házel mincí. Dnes
by to navíc mohl být souboj o krále střelců.

Tak doufejme v to nejlepší!
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Pravděpodobné sestavy:

Juventus FC - 433:
Szczesny - Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro - Bentancur, Pjanić, Rabiot - Costa,
Dybala, Ronaldo

SS Lazio - 352:
Strakosha - L. Felipe, Acerbi, Radu - Lazzari, Milinković-Savić, Parolo, Luis Alberto, Jony Caicedo, Immobile
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