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Tak zkusme ještě zabojovat.

Ivan se omlouvá, kvůli práci nestíhá. Dávám preview z eurofotbalu, dostupné na:
https://www.eurofotbal.cz/serie-a/2020-2021/preview/us-sassuolo-juventus-fc-649926/

Porážka 0:3 od AC Milán byla pro obhájce titulu opravdu těžkým políčkem, který může mít
fatální následky v podobě neúčasti v Lize mistrů. "Stará dáma" ztrácí tři kola před koncem na
Neapol jeden bod, takže nic jiného, než výhra na půdě Sassuola nepřipadá v úvahu.
Připomeňme ale, že Neroverdi vyhráli pět z posledních šesti zápasů.
Sassuolo je zkrátka ve skvělé formě, možná společně s Atalantou a mistrovským Interem
nejlepší v celé Itálii. Šest zápasů a pět výher. Jediná ztráta přišla v domácím souboji s
Atalantou, který skončil 1:1. O víkendu se Sassuolo zase vrátilo na vítěznou vlnu, když vyhrálo
v Janově 2:1.
Za úspěchy domácích stojí trpělivá práce trenéra Roberta De Zerbiho, který je neustále
spojován s odchodem do většího klubu. Sassuolo se pod jeho vedením zlepšenými výsledky
vrátilo do bojů o evropské poháry, konkrétně o Evropskou konferenční ligu. O tu se ve
zbývajících kolech utká na dálku s AS Řím. Ve středu čeká na domácí tým opravdu velká
zkouška. Na Mapei Stadium zavítá Juventus, který musí za každou cenu vyhrát.
O Juventusu, potažmo trenérovi Pirlovi, toho bylo napsáno mnoho. Někdejší skvělý záložník
zůstává ve funkci hlavního trenéra i po nesmírně potupné porážce 0:3 od AC Milán, díky které
je ve velkém ohrožení Liga mistrů. Fanoušci "Staré dámy" možná tušili, že se další titul nemusí
podařit obhájit, nečekali však, že tři kola před koncem soutěže bude jejich milovaný tým
účinkovat až na pátém místě tabulky. Bianconeri už nemají situaci ve svých rukou a budou

1/2

Serie A preview: Sassuolo vs. Juventus
Napsal uživatel Hwoarang
Úterý, 11 Květen 2021 08:49

potřebovat zaváhání některého z týmů v první čtyřce.
Historicky vzato má Juventus výrazně lepší vzájemnou bilanci, ale například v minulé sezoně
nedokázal Sassuolo ani jednou porazit. Po dvou remízách se to podařilo na začátku ledna
letošního roku (3:1).
Na straně domácích nenastoupí do zápasu Romagna a Magnanelli, jinak by měl mít trenér De
Zerbi zbytek kádru k dispozici. Výhodou Juventusu je kompletní soupiska, ale dokáže jí vůbec
využít?

US Sassuolo - 4231:
Consigli – Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos – Obiang, Locatelli – Berardi,
Djuričić, Boga – Raspadori

Juventus FC - 442:
Buffon – Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro - Cuadrado, Arthur, Rabiot, Chiesa Dybala, Ronaldo
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