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Sice bez Ronalda, ale rozhodně pro tři body.

Ivan je bohužel chorý, tak jen přebíráme článek z Eurofotbal.cz dostupný na:
https://www.eurofotbal.cz/serie-a/2020-2021/preview/benevento-calcio-juventus-fc-649654/

Juventusu stále patří až průběžné čtvrté místo v první lize, což je na jeho možnosti a schopnosti
přinejmenším podprůměrný výkon. Tým trenéra Pirla ale už začal ukazovat, že si na velkou
změnu zvyká. Po úspěšném vystoupení v pohárové Evropě se zraky Staré dámy obrací k
Beneventu.
Benevento obecně spíš body ztrácí a je jedním z hlavních kandidátů na sestup. Občas ale
překvapí. Třeba jako v minulém kole, kdy si vyšláplo na Fiorentinu. A to přesto, že Fialky
dostaly mocný impuls v podobě nového trenéra. To je změna, která s týmem vždycky provede
něco pozitivního a především v prvním utkání se mu všichni hráči chtějí předvést v tom
nejlepším světle. Benevento ale trpělivě bránilo a ve druhém poločase podniklo smrtící útok.
Fanoušci tak mohli oslavovat hrdinu Riccarda Improtu, který jako jediný skóroval a rozhodl o
třech bodech. Díky nim se Čarodějky konečně mohly nadechnout a ukončit sérii pěti zápasů
bez zisku jediného bodu. A ačkoli měl trenér Pippo Inzaghi obrovskou radost ze tří bodů proti
renomovanému soupeři, uvědomoval si, že už brzy se jeho hráči budou muset popasovat s
mnohem náročnějším týmem.
"Už v sobotu nás čeká Juventus a to je pro každého z nás velmi důležité utkání. Hrát proti
týmům jako je Juventus, proti takovým legendám jako je Cristiano Ronaldo, to je obrovská
motivace. Každý z nás musí ukázat životní výkon, pokud chceme získat nějaké body. Bude to
pro nás velká zkouška našich schopností a já už se na zápas velmi těším."
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Domácí se stále potýkají s rozsáhlou marodkou, na níž jsou v tuto chvíli Foulon, Tuia, Iago
Falqué, Letizia a zřejmě také Dabo, který se ještě nevyléčil z nákazy koronavirem. Juventus
postrádá stoperskou dvojku Chiellini a Demiral.
Stará dáma si naposledy poradila s Cagliari, udržela čisté konto a správně se naladila na dost
možná rozhodující souboj v Lize mistrů. Poradila si nakonec i s maďarským celkem
Ferencvárosi, takže postup má zajištěn. V lize se stále pyšní nejlepší obranou, neboť dostal jen
pouhých šest branek. Najde na ni Benevento recept?

Pravděpodobné sestavy:

Benevento Calcio - 4321:
Montipò - Maggio, Caldirola, Glik, Letizia - Hetemaj, Schiattarella, Ionita - Caprari, Sau Lapadula

Juventus FC - 442:

Szczesny - Danilo, De Ligt, Cuadrado, Alex Sandro - Kulusevski, Rabiot, Arthur, Chiesa Dybala, Morata
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