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Supercoppa Italiana - šance na první trofej v sezoně. SS Lazio na
domácí půdě je jedinou překážkou..

Dnes se Juventus utká o první trofej v sezoně. Zápas, který se běžně hraje na neutrální půdě,
však tentokrát proběhne na Stadio Olimpico v Římě. Lazio má na Juve smůlu. Už tolikrát
prohrálo, že výhodu domácího prostředí jim snad nikdo nemůže nepřát. Konkrétně mám na
mysli posledních 10 soutěžních střetnutí, kde vyhrál Juventus s celkovým skóre 20:1. Ve
prospěch Juve hovoří i bookmakeři, kteří určili kurzy cca 1,86 Juve, 3,60 remíza a 4,45 Lazio.

Tým označený paradoxně jako domácí, tedy Juventus, má za sebou léto, kdy zrovna nezářil v
přípravných zápasech. O mnoho víc však zamrzelo, že opět odešla jedna ze zásadních postav
posledních let. Loni to byli Pogba s Moratou, předtím Pirlo, Vidal, Tevéz a ještě další rok zpátky
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dokonce všemi milovaný Mirko Vučinič! :D Ale žerty stranou, letos odešel za zvláštních
okolností a za tučnou částku Leonardo Bonucci. Do týmu dorazil ještě v dobách, kdy se zdálo
Scudetto jako nereálný cíl. Jeho začátky byly rozhodně rozpačité a jen težko obhajoval svoji
cenovku. Rychle se však vypracoval a minimálně posledních 6 let patřil ke světové špičce na
svém postu. Díky za všechno Leo, doveď jako kapitán AC tam, kam patří (2. místo).

Mezi další odchody je nutno zmínit Neta, který bude chytat ve Valencii, Daniho Alvese, který
odešel do PSG, Maria Leminu, který zkusí štěstí v Southamptonu a Tomase Rincóna, který se
ani nemusí stěhovat, protože bude kopat za Toro (je na hostování s opcí). Formálně byly také
prodáni např. Coman, Zaza, Bouy, Ganz, Romagna a De Ceglie (volný agent). A na hostování
odešlo přes dvacet mladíku. Za zmínku stojí zmínit jména Mandragora, Macek, Vykintas Slivka
(můj oblíbenec čistě kvůli jménu), Padovan, Pasquato, Matiello, Audero, Vitale.

Oproti tomu však Juventus výrazně posílil zejména v ofenzivních řadách. Oficiálně byl
odkoupen Cuadrado a Benatia, ale hlavně přišli Federico Bernardeschi, Douglas Costa,
Wojciech Sczesny, Matia De Sciglio a Rodrigo Bentacur (+Del Fabro, Clemenza, Sakor). To
jsou rozhodně zajímavé posily a pravděpodobně tento seznam nekončí, zdá se totiž, že Juve
rozjíždí pozdní lov na další křídlo a hlavně na šikovného defenzivního záložníka. Nejčastěji
zmiňováni byli Matuidi, N’Zonzi, (Andre) Gomes, Can, Milinkovic-Savic nebo dokonce Kovačič.
Doufám jen, že výsledkem nebude další panický nákup na konci léta jako např. Elia nebo
Hernanes.

„Hostující“ Lazio nebylo na přestupovém trhu ani zdaleka tak aktivní a zatím spíše ztratilo než
získalo. Lucas Biglia odešel za Bonuccim do AC a role ve středu zálohy tak možná připadne
nově příchozímu Lucasi Leivovi z Liverpoolu. Kromě něj dorazil do týmu i bek Adam Marusic a
útočník Felipe Caiceido. Současná soupiska Lazia nevypadá vůbec zle. Zejména ofenziva ve
složení Felipe Anderson - Ciro Immobile - Baldé Keita nahání právem hrůzu. Bohužel těžko říct,
jak bude fungovat záloha bez Biglii a navíc ani jedno z uvedených křídel pravděpodobně do
dnešního zápasu nezasáhne jako člen základní jedenáctky. Anderson se teprve uzdravuje po
zranění a Keita je dle slov trenéra Inzaghiho „nesoustředěný“ a podle tisku tlačí na vedení, aby
jej pustilo do Juventusu.

Věřím, že Juventus dnes potvrdí roli favorita a sezonu začneme prvním vítezstvím i trofejí.

Předpokládané sestavy podle football-italia.net:

2/3

Supercoppa preview: Juventus vs. Lazio
Napsal uživatel j.cizler
Neděle, 13 Srpen 2017 08:23

Juventus (4-2-3-1)

Buffon - Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro - Pjanic, Marchisio - Douglas Costa,
Dybala, Mandzukic - Higuain

lavička: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Benatia, Rugani, Asamoah, Khedira, Sturaro,
Bentancur, Bernardeschi, Cuadrado, Kean

Lazio (3-4-2-1)

Strakosha - Wallace, De Vrij, Radu - Basta, Parolo, Lucas Leiva, Lulic - Milinkovic-Savic, Luis
Alberto - Immobile

lavička: Vargic, Guerrieri, Hoedt, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Patric, Di Gennaro, Murgia,
Crecco, Keita, Lombardi, Caicedo

Rozhodčí: Davide Massa

13. 08. 2017, 20:45 CET, Stadio Olimpico, Řím
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