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Nemastný - neslaný zápas v Atléticu je třeba napravit domácí výhrou!

Ještě nikdy v novodobé éře se nestalo, aby Hellas obral Juventus o body na jeho půdě.
Veronský celek cestuje do Turína s velkým respektem, ovšem Staré dámy se nebojí a hodlá jí
minimálně potrápit. Rád by přitom využil faktu, že Juve sehrálo ve středu těžké utkání v
Madridu a kouč Sarri dost možná nenasadí obvyklou jedenáctku.
Juventus a Liga mistrů, to je spojení, které se každý rok čím dál více skloňuje. Další cestu za
vytouženým prvenstvím započalo Juve v Madridu na Wanda Metropolitano a bylo blízko
vítězství. Juventus nad Atléticem vedl o dva góly, jenomže Simeoneho hoši zabojovali a
nakonec díky pozdní brance Héctora Herrery dotáhli zápas k remíze 2:2. I tak to není pro
Sarriho tým zas tak špatný výsledek, horší je fakt, že to byl už druhý soutěžní zápas bez
vítězství, na což nejsou v Turíně zrovna zvyklí.
Minulý víkend se Juventus nedokázal prosadil ve Florencii (0:0) a poprvé v domácí soutěži
ztratil body, díky čemuž překvapivě nevede Serii A. Zpátky do čela se pokusí vrátit v domácím
zápase s Hellasem, který by měl papírově zvládnout, druhou otázkou ale je, jak si ve večerním
utkání povede vedoucí Inter.
Kouč Maurizio Sarri se nechal slyšet, že nechá některé opory odpočinout. Do hry by tak mohl
zasáhnout například Emre Can, který nebyl na Ligu mistrů vůbec nominován nebo i legendární
brankář Gianlugi Buffon. Je jasné, že se na trávníku neobjeví Pjaca, Perin, Chiellini, De Sciglio
i Douglas Costa. Všichni laborují se zraněním.
Slušně zaplněnou marodku má i Hellas. K dispozici nebude zkušený stoper Bocchetti, dále
Badu, Crescenzi, Bessa nebo potrestaný Stepiński. Záložník Hellasu byl v minulém kole proti
AC Milán vyloučen, díky čemuž i Rossoneri ve Veroně vyhráli.
I přes početní nevýhodu se Hellas snažil favorita zaskočit a nevedl si špatně, o jeho porážce
nakonec rozhodlo nejen vyloučení, ale i pokutový kop, který proměnil Krzysztof Piatek. Jurićův
tým poprvé v sezoně prohrál, když před tím remizoval s Boloňou 0:0 a zvítězil v Lecce 1:0. Na
začátek to pro nováčka není špatná bilance.
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Pravděpodobné sestavy:

Juventus FC - 433:
Buffon – Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro – Emre Can, Bentancur, Matuidi –
Bernardeschi, C.Ronaldo, Higuaín

Hellas Verona - 3421:
Silvestri - Rrahmani, Kumbulla, Gunter – Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazović – Zaccagni, Verre –
Di Carmine

Preview dostupné na:
https://www.eurofotbal.cz/serie-a/2019-2020/preview/juventus-fc-hellas-verona-586227/
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