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Zisk superpoháru nás opět nakopne.

Mizerný výkon a zasloužená prohra v posledním ligovém zápase s naším odvěkým rivalem,
Interem, přinesla opět vlnu kritiky na hlavu trenéra i některých hráčů. Protože ale nikdo další v
zimním přestupovém období nepřijde, finanční ztráty jsou prostě obrovské, musíme se na
vítěznou vlnu vrátit sami. Vítězství v superpoháru nad Neapolí by nám k tomu mohlo pomoct.
Navíc oba milánské celky v posledním zápase ztratili, my máme průměrnou Bolognu, není
důvod nebýt optimisté. Ale to jsme před Fiorentinou byli také.

Asi nejlepší zprávou je, že negativní test na Coronu měl DeLigt, čili se vrací k týmu. Určitě
nebude hrát od začátku, ale bez něj začíná být obrana skoro poloviční. Z mého pohledu je titul
letos ztracen (a možná je to dobře), proto bych se nebál místo Bonucciho pomalu začít stavět
Demirala, aby se s DeLigtem sehráli. Pravdou ale je, že momentálně nemáme jistý ani postup
do Ligy mistrů. Druhý coviďák, Alex Sandro, má stále coronavirus, proto místo něj nalevo
nastoupí opět Danilo, ze kterého se stává pomalu obráce-univerzál. Pravý bek, levý bek, stoper,
prostě jak je potřeba. V záloze asi není, co vymýšlet, takže otázkou spíš zůstává, jak Pirlo
postaví útočnou trojici. Patrně ale nastoupíme se čtyřmi záložníky, s Chiesou,Ramseym nebo
McKanniem na krajích a s Moratou a Ronaldem v útoku.

Bologna je v posledním období remízovým králem, mimo poslední kolo, kdy prohrála, jich
nasbírala hned pět za sebou. Okupuje tak spodní polovinu tabulky a ze 13. místa bude chtít
pečlivou obranou odvézt z Turína bodík. Tak uvidíme.

Pravděpodobné sestavy:
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Juventus FC - 442:
Szczesny - Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo - McKennie, Bentancur, Arthur, Ramsey Morata, C. Ronaldo

Bologna FC - 4231:
Skorupski - De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks - Schouten, Svanberg - Orsolini,
Soriano, Barrow - Palacio
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