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Juve zkusí doma překvapit Chelsea..

Dnešní zápas bude pro Juventus první měření s aktuální evropskou špičkou. Tuchel se
současným kádrem Chelsea loni vyhrál Ligu mistrů a v Premier League se drží bod za prvním.
Nutno dodat, že v lize inkasovali pouze dvakrát, a to v zápasech s Liverpoolem (1:1) a City
(0:1).

Na twitteru někdo vtipně poznamenal, že jediné góly, které Chelsea letos dostala, byly od
Jesuse a Mohammeda. Což je možná božským trestem za to, že prodali dvojici Abraham,
Moses a naopak koupili Saula :)

Statistika Juve je v tomto ohledu žalostná. Ligových gólů dali i dostali deset a bodů na prvního
ztrácí taky tolik. Poslední dva zápasy byly sice výhry, ale přestřelky s týmy jako Sampdoria a
Spezia se prostě nemají stávat. Právě tyto zápasy by měly skončit výhrou a bez inkasované
branky. Současný tým ale vzadu chyby dělá pravidelně a útok to občas zvládne „zachránit“.
Bohužel Dybala i Morata jsou mimo hru minimálně na následující dva zápasy, takže jediným
čistokrevným útočníkem na soupisce zůstává Moise Kean. Je čas se ukázat Moise! Kdo
nastoupí vedle něj se asi dozvíme až na poslední chvíli. Kulusevski i Chiesa podle Maxe můžou
hrát druhého útočníka, takže nezbývá, než se nechat překvapit. Původně byl nejistý stav i u
záložníka Rabiota, ale nakonec by měl být trenérovi k dispozici. Další absence na straně
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domácích jsou „nově“ Ramsey, dlouhodobě Arthur a Kaio Jorge, který ale stejně není na
soupisce pro LM.

Hosté mají taky hned několik zraněných. Konkrétně Pulišič, Kante, Mount a James. Chelsea má
však široký kádr, takže nebudou mít větší problém postavit silnou jedenáctku i bez zmíněných
hráčů.

Předpokládané sestavy (football-italia.net):

Juventus (4-4-2): Szczesny - Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Cuadrado, Bentancur,
Locatelli, Rabiot - Chiesa, Kean
Chelsea (3-5-2): Mendy - Christensen, Thiago Silva, Rüdiger - Azpilicueta, Loftus Cheek,
Jorginho, Kovacic, Alonso - Havertz, Lukaku
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