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Lazio se zaptím drží uprostřed tabulky, ale zápas to bude obtížný.

Výkon týmu zatím přesvědčivý není, ale výsledky, na to že máme nezkušeného trenéra, docela
jsou. Do útoku se vrátil CR7 a bylo to znát. Vypadá to totiž, že si s Moratou velmi sedí. Otázka
zůstává, co bude s Dybalou, který se do formy vrací pomalu, ale především mu nesedí systém
na tři hráče vepředu. Uvidíme, co Pirlo vymyslí a zda Dybala nahradí na postu za útočníky
Ramseyho.

Dnes se každopádně na registu postaví McKennie, pravděpodobnější je ale defenzivnější střed
zálohy a ofenzivní hra po křídlech, kde bude kromě Ronalda brousit lajnu Chiesa a hned za ním
Cuadrado. Ofenziva je tedy na vysoké úrovni, ale jak na tom bude obraná fáze, to je otázka. V
defenzivě nám to zatím totiž moc nefunguje. Tím nemám na mysli jen stoperskou trojici, která si
relativně odvede své, ale spíš obrannou práci záložní řady, která opravdu není kdovíjaká,
možná je to dokonce v součanosti náš největší problém.

Doprostřed hřiště se tedy vedle sebe opět postaví Arthur a Rabiot, spolu s nimi pak McKenie.
Arthur a Rabiot se sami o sobě stále hledají, naproti tomu McKenie se uvedl v dobrém světle.
Po zotavení se snad brzy dostane zpět do formy a mohl by z něj být solidní rozbíječ typu Vidala
či Davidse. Ten vedle sebe ale vždy potřeboval mozek týmu, tak uvidíme, zda by jím Arthur či
Benta mohli být. Podle některých zpráv je jinak opět zraněný Chielo, ale na většině serverů i tak
figuruje v základu.
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SS Lazio - 352:
Reina - Patric, Hoedt, Unerbi - Marušić, Milinković, Parolo, Luis Alberto, Fares - Caicedo,
Correa

Juventus FC - 352:
Szczesny - Bonucci, Chiellini, Danilo - Cuadrado, Arthur, Rabiot, Chiesa, McKennie - Morata,
Ronaldo
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