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Ve druhém kole Serie A přivítáme doma Lazio a Ronaldo se poprvé představí v soutěžním
zápase na domácím stadionu.

První zápas Juventus vyhrál, i když to byl boj do poslední minuty. První zápasy v sezóně ale
zas tak moc neznamenají, o tom jsme se už několikrát přesvědčili. Trenér Allegri navíc do
základní sestavy zařadil nové posily, změnil i systém hry, a tak je jasné, že chvíli potrvé, než se
dostaví kromě výsledků i hra hodná evropského giganta, kterým se Juventus v posledních
letech definitivně stal.

Hned ve druhém kole nás ale prověří velmi silný soupeř, Lezio nás zhruba před rokem dokázalo
doma porazit a nakonec se jen těsně neprobojovalo do předkol Ligy mistrů, když je pouze díky
vzájemnému zápasu předskočil Inter se stejným počtem bodů. Lazio bude letoch chtít toto
smolné umístění napravit, a proto půjde do každého zápasu s cílem urvat 3 body, i kdyby to
mělo být na Allianz stadium. Povedlo se to před rokem, proč ne teď, Římané navíc v prvním
zápase podlehli doma Neapoli, takže druhá prohra v řadě by pro ně byla dost zlým začátkem.

Opakování této situace ale Juventus nebude chtít připustit, na Lazio nastoupí v plné síle a
Chiellini s Bonuccim, na kterého si budeme ještě dlouho zvykat, budou chtít stůj co stůj uhlídat
hlavní ofenzivní oporu Lazia, Cira Immobileho. Allegri pravděpodobně opět nasadí dva střední
záložníky a čtyři ofenzivní hráče. Dybala s Ronaldem jsou jasní, u zbylých se servery liší.
Některé uvádějí Mandžukiče, jiné Costu a Cuadrada. Obrana a brankář jsou jasní. Doufejme
tedy, že Juventus doma nezklame a v prvním zápase před domácími fanoušky se bude
prezentovat i pěknou hrou.

Pravděpodobné sestavy:
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Juventus FC - 4231:
Szczesny - Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Khedira, Pjanić - Cuadrado, Dybala,
Ronaldo - Mandžukić

SS Lazio - 352:
Strakosha - Wallace, Acerbi, Radu - Marušić, Parolo, Leiva, Milinković-Savić, Lulić - Luis
Alberto - Immobile
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