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Juventus započal svoje turné po orientu.

Samozřejmě se jedná především o propagaci klubu na silném východním trhu, příprava a
přátelské zápasy ovšem lecos napoví. Juventus zatím posílil o navrátivšího se Buffona, obráce
De Lighta, Pellegriniho, Demirala a Romera (který jde ihned na hostování) záložníky Rabiota a
Ramseyho, do útoku se z hostování vrátil Higuaín.

Zatímco o jedničce v bráně je jasno, od obranné řady směrem dopředu je nejasností víc a víc.
Levá strana bude samozřejmě patřit Sandrovi, který před nedávnem prodloužil smlouvu a
ukončil spekualce o odchodu. I když je nám líto Spinazzolly, který se blýskl zajímavými
okamžiky, pozice v základu minimálně do začátku sezóny je jasná. V prvním utkání s
Tottenhamem hrál nalevo De Sciglio, což je samozřejmě zapříčeněno delší dovolenou našich
Brazilců. Na stoperu zleva bude kapitán Chiellini, vedle něj bude patrně ze začátku sezóny
Bonucci, který pro mě z nepochopitelných důvodů nastoupil do prvního utkání s kapitánskou
páskou, přestože do základu nastoupil i Mandžukič. Doufejme, že ho v základní sestavě v
průběhu sezóny vystřídá De Light a už v ní zůstane. Napravo se patrně počítá s Cancelem a
rozhodně s De Scigliem, i když ten, jak víme, na základ ve velkoklubu asi nemá. Rugani opět
jasný náhradník.

Záloha byl a je bludný kámen naší hry. Pjanič má uprostřed základ jistý. Jak to ale bude s
Rabiotem, Ramseym, Matuidim, Canem a Khedirou, ví bůh. Stále si ale myslím, že v systému
433 nemůže hrát Pjanič staženého záložníka. V klubech, které tento systém hrají, se na pozici
DMF objevuje spíše silový, vysoký, defenzivně laděný dříč, popř. box to box bojovník. Osobně
mi sem více sedí Can. Pjanič je ideální do systému čtyř záložníků, kdy on je ten ofenzivní, u nás
pod Allegrim prostě nebyl ve své kůži a na své přirozené pozici. Bentancour bude určitě opět
náhradníkem.
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A útok: takový přetlak, který máme vepředu, nemá žádný jiný klub na světě. Dva špičkové hroty
Mandžukič s Higuaínem, mladý Kean, který dokázal, že na základ pomalu bude mít. Na křídle,
nebo možná také na hrotu, hvězdný Ronaldo a tři klasická křídla: rychlý a neuvěřitelně
technicky zdatný Dougles Costa, nadějný Bernardeschi a žolík Cuadrado. No a mezi nimi
ztracený Dybala, typický SS, který je kdekoli jinde naprsto trestuhodně nevyužitý. Stejně jako s
Pjaničem ve tříčlenné záloze, Dybala se prostě do systému tří útočníků nehodí.
Nejpravděpodobnější v základu je tak trojice Ronaldo - Mandžukič - Costa. Ale krom prvně
jemnovaného máme na oba další posty dva další téměř hvězdné hráče a kdokoli může být
během srpna prodán/vyměněn. Jak tohle trenér vyřeší, kdo odejde, je pro mě velkou
neznámou.

První zápas se Spurs je těžko hodnotit, tým je nově poskládán, a tak je dost nesehraný.
Největší otázkou je samozřejmě záloha, která v prvním zápase moc nepřesvědčila. A ani není
možné po ní chtít nějakou superkombinaci, hráči se budou sehrávat ještě minimálně tři měsíce,
než z toho něco vyleze. Všichni ale doufáme, že se kromě výsledků dostaví konečně hra, na
kteoru v neděli odpoledne nebudeme koukat spíš z povinnosti, ale také z dobrého pocitu z
krásného fotbalu.
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