CL preview: Juventus vs. FC Barcelona
Napsal uživatel Guarrangaa
Úterý, 27 Říjen 2020 08:18

Povinnost jsme v prvním utkání splnili, teď to bude těžší.

Dnes opravdu nezávidím sázkařům. Lehkým favoritem je sice Barcelona, ale ani jejich fans ve
výhru ještě včera příliš nevěřili. Předsezónní drama ohledně Messiho a Suareze týmu nepřidalo
a zatím jsou hosté svými výkony za tradične vysokým očekáváním. Ligové prohry v Getafe a
doma s Realem Madrid, předváděná hra i netradičně nízký počet gólů Messiho vytvářejí na tým
určitě velký tlak.

Na druhou stranu atmosféra se během včerejška mohla výrazně zlepšit hned z několika
důvodů. Tím hlavním je odstoupení celého vedení Barcelony! J.M Bartoumeu tak včera učinil,
když mu hrozilo vyslovení nedůvěry ve volbách. Těžko říct, jak politika zamává s výkonem
Blaugranas v Turíně. Já si tipuji, minimálně jeden Argentinec bude jako politý živou vodou..

Další důvodu pro dobrou náladu hostů jsou:
- Juve má oficiálně jen jednoho zdravého středního obránce (Demiral)
- Cristiano Ronaldo nebude moct nastoupit kvůli stále pozitivnímu testu na Covid

Jedna z posledních bitev Ronaldo-Messi tedy proběhne spíš až v odvetě. Kromě CR7 by měl
domácím chybět i Chiellini, De Ligt a Alex Sandro. Bonucci by se teoreticky v sestavě objevit
mohl, protože už začal trénovat a vyšetření neprokázalo svalové zranění. Na druhou stranu se
včera Pirlo vyjádřil, že vzhledem ke zranění bude asi muset nastoupit vzadu ve čtyřech, tedy s
dvojicí Demirala-Danilo ve středu. Takže teď „Babo raď“. Vynucená změna rozestavení zrovna
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před duelem s Barcou nezní moc povzbudivě. Nicméně ruku na srdce, Juventus aktuálně
nevypadá, že by byl s formací se třemi stopery nějak extrémně sehraný :)

FCB bude určitě chybět Pique kvůli karetnímu trestu a trojice zraněných Coutinho, Umtiti a ter
Stegen. Španělský obránce sice s Lengletem netvořil zrovna neprostupnou zeď, ale chybět asi
bude citelně a v sestavě jej nahradí Araujo.

Očekává se, že uvidíme na hřišti našeho starého známého - Miralema Pjaniče, který
pravděpodobně nastoupí místo Busquetse ve dvojici s De Jongem. Vepředu bude jistojistě
Messi, ale netroufám si odhadovat ten zbytek. Každopádně je z čeho vybírat: Griezmann,
Dembele, Fati, Pedri, Trincao..

Jak jsem psal na začítku - těžko dnes cokoliv odhadovat. Většina faktorů jde ve prospěch
Barcelony, ale Liga mistrů je nepředvídatelná a konec konců Dybala je schopen je „sfoknout“ i
sám jako ve čtvrtfinále 2017. Takže hlavu vzhůru!

(The day Dybala destroyed Barcelona - Juventus v Barcelona 3-0)

Předpokládané sestavy (football-italia.net):

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa;
Ramsey; Dybala, Morata
Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Dembele,
Griezmann, Ansu Fati; Messi
zdroj: vlastní, SB Nation, WhoScored, football-italia.net
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