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Juventus má jasno, chce dnes vybojovat postup..

Když jsem viděl nadpisy článků s tématikou dnešního zápasu, tak mi vrtalo hlavou, že je na
postup ještě brzo? Celkem hezky se to letos ve skupině rozehrálo. Remíza dvou papírově
slabších týmů i pořadí zápasů se nám aktualně velice hodí. Co se ještě musi stát, aby si dnes
Juve zajistilo postup? Výhra Juve (kurz 1,13) a neprohra Barcy (1,19). Bookmakeři v tom mají
jasno.

Pokud by to dnes vyšlo, jak naznačují sázkovky, tak má Juve jasný postup a teoreticky může
šetřit některé hráče v zápase s Dynamem, jak už Pirlo naznačill na tiskovce. Přichází totiž
nesmírně náročná část sezony, kdy budou až do Vánoc zápasy prakticky dvakrát týdně.

Otázkou je, kdo nastoupí vedle Ronalda? Dybala nebo Morata? Nechci vůbec podceňovat
hosty. Minulý zápas nám darovali hlavně vlastními chybami, ale i tak si myslím, že teď je
vhodný moment na experiment Ronaldo-Dybala. Mimochodem trenér tvrdí, že od začátku
sezony řeší, jak je dostat do sestavy všechny tři zárověň? Až těď jsou všichni zdraví a můžou to
začít opravdu zkoušet. Podle mě to bude o něco jednodušší než s Higuainem, ale i tak to
nebude nejjednodušší.

Do základní sestavy se konečně vrací i Alex Sandro! A svým způsobem se „vrací“ i
Bernardeschi. Je fajn, že se pro jednou vrátí hráč z mezinárodního srazu v lepší formě, než v
jaké odjížděl. Pamatujete někdo na podobnou situaci? Ja o tom dumal par kilometrů na
dálnici a nikdo mě nenapadá. Spíš mi přijde jako zázrak, když si hráči formu udrží.

Na domácí straně jsou na marodce Chiellini, Bonucci, Demiral a Ramsey se vrátil teprve včera
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k treninku.
Hostům chybí jen Frimpong a Civič, který dřív hrával i za Spartu Praha.

Předpokládané sestavy se těžko odhadují. Ty, které jsem viděl buď ignorují potvrzenou dvojici
Danilo-Sandro vzadu nebo mají na stoperovi Demirala. Proto tomu nejde příliš věřit a otazník je
prakticky nad celou zálohou snad kromě Bernardeschiho.

Juventus FC:
Szczesny - Cuadrado, Danilo, De Ligt, Sandro - Chiesa, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi Morata, Ronaldo

Ferencvárosi TC:
Dibusz - Lovrencsics, Blazic, Dvali, Botka - Kharatin - Heister, Siger, Uzuni, Nguen - Boli
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