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Po Ronaldově parádě z minulého kola se vracíme na domácí stdion, kde přivítáme Cagliari.

V minulém kole naše trápení zachránil Cristiano a parádní trefou rozhodl o třech bodech. Jinak
se ale místy na zápas nedalo koukat, sám Allegri je si ale nevýrazné ofenzivní fáze vědom. Na
dva góly proti outsaiderovi se neuvěřitelně nadřeme a fanoušci jsou mírně na rozpacích z toho,
že máme možná nejúdernější útočné trio v Evropě, ale v zápase to vypadá tak, že v útoku běhá
osamocený Ronaldo a ostatní v klidu vykračují kolem půlky.

Nic naplat, fotbal se musí hrát pro fanoušky a ti by občas rádi viděli, jak gignat trpaslíka rozdrtí
(kór když mají permanentky o 30% dražší než vloni). Mírně napravit reputaci co se týče herního
projevu tedy budeme chtít doma proti Cagliari, které se tradičně drží v polovině tabulky a svými
solidními výkony si pomalu zajišťuje pravidelnou účast v italské nejvyšší lize.

Nás bude brzy čekat důležitý zápas v lize mistrů doma s Manchesterem United, čili je
pravděpodobné, že někteří hráči budou myšlenkami trochu jinde. O to víc prostoru pro
náhradníky, i když těch např. v záloze moc není. Trio Pjanič, Matuidi, Bentancur je víceméně
jasné. Podle posledních zpráv je otazník u Bernardeschciho a Chielliniho. Obrana je ale nabitá,
a tak případná absence kapitána nebude velký problém. V útoku opět přetlak, kromě Ronalda
by se měl objevit Dybala a Costa/Mandžukič. V bráně bychom rádi viděli Perina, ale
pravděpodobnější je Sczeszny.

Pravděpodobné sestavy:

Juventus: (433)
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Sczeszny - Cancelo, Bonnuci, Benatia, Sandro - Bentancur, Pjanič, Matuidi - Dybala,
Ronadlo, Costa

Cagliari: (4321)

Cragno - Srna, Ceppitelli, Pisacane, Padoin - Barella, Bradaric, Ionita - Castro, Pedro Pavoletti
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