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Po reprezentační pauze se vracíme do Serie A. Juventus si zatím vede výborně a ve třetím kole
na svém hřišti přivítá Chievo.

V posledním zápase se Juventusu podařžil vynikající obrat a ze zdánlivě prohraného utkání v
Janově dokázal vytěžit tři body. Bianconeri se tak drží se šesti body v tabulce na první pozici.
Stejně dobrý začátek do sezóny mají ale oba milánské celky, Neapol i Sampdoria. Tuto sobotu
čeká Juventus další ze slabších soupeřů, kterého by měl na domácím hřiti porazit bez větších
problémů. Chievo je se třemi body přesně uprostřed současné tabulky a na Allianz stadium
přijede především bránit a pokud možno urvat bod.

trenéra Juve poněkud trápí záloha a obrana. Marchisio je po zranění na nějakou dobu mimo, z
reprezentačního srazu si odnesl nějaký ten šrám i Khedira. Uprostřed hřiště se tedy
pravděpodobně objeví defenzivní Pjanič i Matuidi. Ve stoperské dvojici je to ještě markantnější:
pro zranění nemůže nastoupit Barzagli a patrně ani Chellini, takže je zastoupí Rugani a
Benatia, do hry už bude také připraven Höwedes. Na beky se postaví klasicky Sandro a
nešťasný Lichtsteiner. V útoku se možná dočkáme změny na křídlech, protože svatá trojice
Higuaín, Mandžukič a ve skvělé formě hrající Dybala bude patrně jasná. na pravé křídlo by tedy
mohl nastoupit Costa, který by posadil zatím nevýrazného Cuadrada. V brance by se měl
objevit nováček Szczesny, zatímco by si měl Buffon odpočinout kvůli nadcházejícímu zápasu v
Lize mistrů.

Pravděpodobné sestavy:

Juventus FC - 4231:
Szczesny - Lichtsteiner, Benatia, Rugani, Alex Sandro - Matuidi, Pjanić - Douglas Costa,
Dybala, Mandzukić - Higuaín
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Chievo Verona - 4312:
Sorrentino - Cacciatore, Gamberini, Dainelli, Gobbi - Castro, Radovanović, Hetemaj - Birsa Inglese, Pucciarelli
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