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Po reprezentační pauze pokračujeme v krasojízdě Serií A. Do Allianz arény přijede SPAL.

Podzimní šedé počasí přináší velice barevné zápasy. Juventusu začně těžké období, protože v
Lize mistrů po fiasku s Manchesterem nesmí zaváhat, a aby udržel pronásledovatele v italské
nejvyšší soutěži, musí se po SPALu postupně vypořádat s Fiorentinou, Interem, Turínem, AS
Řím, Sampdorií atd, čili žádný oddechový zápas.

Výchozím bodem bude výhra doma nad SPALem, abychom mohli v klidu vkročit do závěrečné
fáze prvního kola Ligy mistrů. Reprezentační pauza přinesla opět nějaké to zranění či únavu,
takže se nabízí možnost pro hráče z lavičky. těch ale třeba v záloze pořád moc není, do
středové řady bude muset Allegri zařadit vše to, co má. Volno dostal totiž extrémně vytížený
Matuidi, Emre Can je v rekonvalescenci. I proto se objevují zprávy o tom, že Juventus v lednu
určitě přivede středopolaře, aby posílil lavičku náhradníků.

Místo v brance by si jistě zasloužil Perin, ale s největší pravděpodobností bude chytat
Sczeszny. Obrana v nejsilnějším možném složení, do útoku se kromě samozřejmého Ronalda
počítá s Mandžukičem a Cuadradem.

SPAL si letos nevede nějak extra dobře, ale na to, že jeho primárním cílem bude vždy udržet
Serii A, je relativně v klidu. 13. příčku drží před Bolognou a Udine, přestože poslední dobou
spíše prohrává, povedlo se jim vykrást Řím a porazit tamní AS 0:2. Není tedy pochyb o tom, že
do Turína přijede pevně bránit a pokusit se nějakým tím breakem urvat bodík. My se můžeme
jen obávat toho, že se hráči spokojí s vedením 1:0 a pak budeme v 85. minutě trnout, jak to
dopadne. Doufejme, že se s klání z Manchesterem všichni poučili.
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Pravděpodobné sestavy:

Juventus (433):

Sczeszny - Cancelo, Bonnuci, Chielinni, Sandro - Bentancur, Pjanič, Khedira - Cuadrado,
Ronadlo, Mandžukič

SPAL 2013 (352):

Gomis - Felipe, Vicari, Cionek - Lazzari, Missiroli, Kurtic, Schiattarella, Costa - Petagna,
Antenucci
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