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Po rozčarování v Lize mistrů čeká na Juventus městské derby. Tentokrát bude domácím týmem
FC Turín.

Kamarádi, omlouváme se, ale Inav nestihl dopsat preview, tak sem dávám preview z
Eurofotbalu, dostupné na
http://www.eurofotbal.cz/serie-a/2017-2018/preview/turin-fc-juventus-fc-501924/.

Juventus Turín má za sebou hodně náročné a nepříliš povedené utkání Ligy mistrů, na které
chce reagovat tím nejlepším možným výsledkem. Tentokrát nebude cestovat daleko, protože
jeho soupeřem bude v rámci městského derby Mazzarriho FC.
Nedělní poledne nabídne v italském fotbale velmi úspěšné a oceňované derby, které by mělo
ukázat dostatek emocí i náboje. Turínské Derby della Mole pojmenované po slavné
architektonické památce Piemontu tentokrát hostí Stadio Olimpico, jehož útroby zná
nejdůvěrněji turínské FC. Býci
Poměrně nedávno se objevilo jisté video, které vztah Juventusu a konkurenčního FC s
nadsázkou srovnávalo se sourozeneckým vztahem Cersei a Tyriona Lannisterů. Menší z obou
turínských prvoligových celků sice zažil slavné chvíle a momenty, v nichž se před jeho umem
klaněl fotbalový svět, ale zdá se, že na delší dobu zapadl do průměru italské kopané. Stará
dáma naopak suverénně kraluje, i když v tomto ročníku se přetahuje o prvenství s Neapolí.
Zatím Bianconeri vždy chybí jeden krok, respektive naráží na neskutečně konzistentní Neapol.
Ta sídlí na prvním místě a její náskok na druhý tým činí právě jediný bod. Juventus se snaží
předhonit svého soupeře a využívá k tomu mimo jiné nejlepší útok v lize. I přes nestálou formu
Gonzala Higuaína nebo problémy s Paulem Dybalou už ofenziva Juve nastřádala úctyhodných
61 branek!
Dvě z nich si připsala v minulém kole, ve kterém dokázala přehrát bojující Fiorentinu. O její pád
se postaralo duo Federico Bernardeschi a Gonzalo Higuaín. Juventus se díky této výhře chtěl

1/2

Serie A preview: FC Turín - Juventus
Napsal uživatel Ivan Barin
Pátek, 16 Únor 2018 15:34

připravit na klíčový souboj Ligy mistrů, v níž jej čekal hladový Tottenham Hotspur. Ačkoli
domácí začali v Turíně lépe a brzy vedli o dvě branky, Tottenham díky skvělému druhému
poločasu dokázal srovnat a do odvety si odváží lepší skóre.
K tomu se vyjadřuje také Mario Sconcerti, který v rozhovoru pro Gazettu sdělil: "Juventus se po
vyrovnávací brance Eriksena naprosto vzdal a téměř odešel ze hřiště. Bylo vidět, že hráči jsou
zklamaní a nekoncentrovaní, což byla škoda. Tottenham opravdu ukázal hlad a chuť, čímž
Juventus zaskočil. Teď se Bianconeri musí znovu zvednout a přesunout svou pozornost na
ligu. Utkání s Turínem bude ideální šancí, jak ukázat, že se Juventus poučil."
Dobrou zprávou pro trenéra Allegriho, který byl po minulém utkání kritizován za sestavu i
taktiku, je možné nasazení Paula Dybaly. Do hry by se také mohl dostat Asamoah na místě
Alexe Sandra. Domácí nebudou mít k dispozici obránce Lyanca, ale jinak může trenér Walter
Mazzarri počítat s téměř kompletním kádrem. V útoku by se měli opět představit Iago, Belotti a
Niang.
Turínské FC dokázalo na domácí půdě porazit svého slavnějšího soka naposledy v roce 2015,
ještě za časů Quagliarelly, Glika, Darmiana nebo Perese. Jinak ve vzájemných duelech vládne
Juventus. Právě pohárový duel s Juventusem se stal tím posledním, který ještě na lavičce FC
strávil srbský trenér Siniša Mihajlović. Po porážce byl odvolán a štafetu po něm převzal
vracející se Walter Mazzarri.
Ten za dosud odehraných pět duelů ještě neprohrál, i když stálá forma také není jeho silnou
stránkou. V minulém kole se Turín dočkal tří bodů v utkání s Udinese, proti němuž na domácí
půdě skórovali obránce N‘Koulou a také střelec Belotti. Pro kompletnost údajů ještě dodám, že
ostře sledovaný duel dostal na starosti zkušený sudí Daniele Orsato.

Pravděpodpobné sestavy:

Turín FC - 433:
Sirigu - De Silvestri, N'Koulou, Burdisso, Molinaro - Baselli, Rincon, Obi - Iago Falqué, Belotti,
Niang

Juventus FC - 4321:
Buffon - De Sciglio, Benatia, Chiellini, Asamoah - Bencantur, Pjanić, Sturaro - Bernardeschi,
Higuaín, Douglas Costa
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