Supercoppa preview: Juventus vs Neapol
Napsal uživatel Guarrangaa
Středa, 20 Leden 2021 17:09

Neapol na Mapei Stadium je poslední zastávka ze šílené šňůry zápasů v rozmezí pár dní:
AC - Sassuolo - Janov - Inter - Neapol.

Už to nebude dlouho trvat a hrát se bude zase chvíli „jen“ jednou za týden. Než to nastane, tak
nás ale čeká zápas o první trofej v sezoně! Pevně věřím, že nikdo nebude v komentářích
pesimisticky remcat, že taky poslední. Ano, teď narážím třeba na pana Grandemara :)

Kromě střetu dvou možná nejlepších italských týmů minulých minulých let a rivalů se střetnou i
dva kamarádi a bývalí spoluhráči v roli hlavních trenérů. Na tiskových konferencích se však nic
moc zajímavého nestalo. Pirlo logicky a jasně oznámil, že výkon proti Interu snad ani nemohl
být horší a nesmí se opakovat. To je určitě dobré znamení, když trenér nazývá věci správnými
jmény. Žádné omluvy nebo výmluvy. Nepovedlo se, málo se makalo, musí se to změnit.
Doufejme, že to bude na hřišti vidět.

Vracet se dále k prohře s Interem nemá moc smysl. Stejně tak není nutné se vracet k
přeloženému zápasu s Neapolí. Jednalo se o formalitu, která háže špatné světlo spíš na úřady
a vedení soutěže. Nicméně bude zajímavé poměřit síly a riskovat „jen“ druhotný pohár a ne
další cenné body.

Na straně Neapole je v životní formě Lorenzo Insigne. Všechna čest, i když je to hvězda rivala,
protože letos konečně naplňuje potenciál, o kterém se roku mluví. Potence Neapolského útoku
je ze všech nejvíc jeho práce. Nezapomínejme, že Neapol dala šest gólů Fiorentině, se kterou
jsme hráli podobně bídně jako s Interem.

Juventus je v zápisu veden jako domácí celek, což má dnes ještě menší váhu než normálně,
protože se hraje na neutrálním hřišti Sassuola. Domácím bude scházet Dybala, De Ligt, Alex
Sandro, Frabotta a Demiral. Na poslední chvíli se uzdravil (měl dnešní test negativní) Juan
Cuadrado. Podle Sky Sports by měl dokonce nastoupit v základní sestavě!

1/2

Supercoppa preview: Juventus vs Neapol
Napsal uživatel Guarrangaa
Středa, 20 Leden 2021 17:09

Hosté mají aktuálně na marodce pouze pozitivní dvojici Osimhen a hlavně Fabian Ruiz, který
tedy bude citelnou ztrátou ve středu hřiště.

Předpokládané sestavy (dle Sky):

Juventus (4-4-2):
Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Cuadrado; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie;
Kulusevski, Ronaldo.

Neapol (4-2-3-1):
Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski,
Insigne; Petagna.
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