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Minulý týden jsme zaznamenali první porážku. Napravíme ji?

Udinese kdysi bývalo to, čím je dnes Atalanta. Původně spíše průměrný klub, který se v určitém
období a při dobré konstalaci trenéra i hráčů dokáže vyšvihnout a bojovat o nejvyšší příčky.

Stejně jako Atalanta ne tak dávno hrálo Ligu mistrů a Yuaqinta byl obávaným střelcem. Ty časy
jsou minulost, v současné době je prioritou černobílých udržet se nejvyšší soutěži a časem
pokud možno najít nástupce velkého Di Nataleho, kapitána a reprezentačního útočníka, který
odmítl nabídky věhlasnějších klubů, aby zůstal u svých.

Udine okupuje 16. příčku, 4 body nad momentálně prvním sestupujícím Janovem, který
nedávno porazili, na paty mu šlape Sampdoria, která se berchá z hrůzostrašného začátku
sezóny. Udine se ale povedlo urvat bodík se silnou Neapolí (což neapolského trenére,
legendárního Ancelottiho, stálo místo). Nejhorším dnem byl pro černobílé asi 27. říjen, kdy je
Atalanta vypráskala 7:1 - výsledkem pro Itálii obvyklým asi jako dodržování předvolebních slibů.

V Turíně se tedy pokusí o zázrak a o tom, že to nebude jednoduché, není třeba se moc
vypisovat. I když Sassuolo....

Juventus po dlouhých letech uhrál 16 z 18 bodů v základní skupině Ligy mistrů, když góly
Ronalda a Higuaína porazil Leverkusen. Nejvyšší čas zvýšit si opět sebevědomí a vrátit se na
vítěznou vlu i v lize. V domácím zápase není na co čekat, trenér postaví tu nejlepší sestavu,
kterou může - což nebude nejlepší sestava, kterou by asi chtěl. Místo vykartovaného Cuadrada
samozřejmě Danilo. Hrát kvůli kartám nebude ani Pjanič. Vrátit by se mohl Bentancur, jehož
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zranění se neukázalo být tak vážné, jak to možná zprvu vypadalo. Rabiot ani Emre Can totiž
zatím moc nepřesvědčili, čehož Rodrigo poměrně dobře využívá a je první variantou za
vyřazeného Khediru. Jinak očekávejme klasickou ligovou sestavu s Ronaldem a Dybalou v
útoku a pojďme pro tři body.

Pravděpodobné sestavy:

Juventus FC - 4312:
Szczesny - Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro - Rabiot, Can, Matuidi - Bernardeschi Dybala, Cristiano Ronaldo

Udinese Calcio - 352:
Musso - De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck - Ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul,
Stryger Larsen - Okaka, Lasagna
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