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Reprezentační pauza skončila a vracíme se do ligy.

Naše stoperská dvojice je zraněná. To je asi nejdůležitější zpráva, spolu s tím, že se vrátil De
Ligt, který patrně hned prožije křest ohněm. A tak bude v zápase, který přichází po delší repre
pauze, asi nejvíc záležet práve na obraně. Do té by se mohl vrátit i Sandro, Pirlo bude mí tedy
možnost hrát na klasické dva stopery a dva krajní beky, přičemž napravo si bude moci vybrat
mezi Cudradem a Danilem. Tohle by bylo donedávna ještě srovnávání, jenže Juan se na beku
etabloval tak, že je opravdu otázkou, zda tam nakonec není lepší, než právě Danilo.

Palčivou otázkou zůstává také složení útoku, protože jak víme, Dybala se do systému jednoho
hroťáka (místo, které si suverénně zabral Alvaro) a dvou křídel nehodí. Jediná možnos snad je,
aby Dybala nahradil v pozici za útokem Ramseyho, který i přes velkou důveru Pirlovu stále
nepodává výkony hodné základní sestavy. Anebo přejít zpět na dva útočníky a Dybalu, Moratu
a Ronalda pravidelně rotovat. O čemž pochybujeme.

U zálohy není moc co řešit. Ta, jak víme, je stále nesehraná a je nejslabším článkem. A proto
všichni doufáme, že se do formy vrátí McKenie, že z průměru konečně vystoupí Bentancur,
nebo že se v lednu koupí někdo jiný. O třetí možnosti se ale moc nejedná a ani moc není, kdo
by na místo režiséra hry mohl přijít.

No nechme se překvapit a doufejme, že se dnešním zápasem vrátíme do ligy úspěšně.

Pravděpodobné sestavy:
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Juventus FC:
Szczesny - Demiral, De Ligt, Danilo - Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Alex Sandro Kulusevski - Morata, Ronaldo

Cagliari Calcio:
Cragno - Zappa, Walukiewicz, Godin, Carboni - Marin, Rog - Ounas, Joao Pedro, Nandez Simeone
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