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Další z těžkých zápasů nás čeká tuto sobotu.

Klucí Ivan se omlouvá, nestih to napsat, tak dávám preview z eurofotbalu, dostupné na:

https://www.eurofotbal.cz/serie-a/2020-2021/preview/ssc-neapol-juventus-fc-649787/

Nad hlavou trenéra Gennara Gattusa visí Damoklův meč. Po slibném začátku se Neapoli
přestalo dařit a propadá se tabulkou. A to pořád není ta nejhorší zpráva. Tou je jméno
sobotního soupeře, protože pod Vesuv zavítá Juventus. A turínský celek poslední dobou opět
kraluje.
Není to tak dávno, co se oba kluby setkaly. Konkrétně před více než třemi týdny a oběma šlo o
hodně. Hrálo se finále Supercoppa Italia. Nakonec byl úspěšnější turínský gigant, za nějž se
prosadilo duo Ronaldo - Morata, zatímco jindy ofenzivní mašina Neapole zůstala na suchu. V
rámci ligy na sebe tito dva soupeři narazí v tomto ročníku poprvé.
Třetí kolo, ve kterém se měly oba kluby utkat, skončilo dobře známým odložením, jehož
důvody a příčiny ještě chvíli plnily stránky italských (nejen) bulvárních plátků. Od té doby se
hodně změnilo a prezident Neapole Aurelio De Laurentiis teď možná lituje toho, že u místních
autorit víc nebojoval za to, aby se zápas odehrál. V době původního termínu se Juventus stále
hledal a hráči teprve začínali chápat, co po nich nový kouč vlastně chce.
Teď je to ale úplně jiné. Juventus svou formu našel, opěrné body nezklamávají a trenér Pirlo
může být hrdý na svoji práci. Nese výsledky a na jeho hru se dá dívat. Juventus za posledních

1/2

Serie A preview: SSC Neapol vs. Juventus
Napsal uživatel Hwoarang
Pátek, 12 Únor 2021 12:33

deset soutěžních zápasů prohrál jedinkrát, když si v lize neporadil s Interem. Vrátil mu to ale i
s úroky v rámci poháru, takže do finále proti Atalantě postoupil právě on.
Trenér Pirlo se může spoléhat mimo jiné na skvělou formu Cristiana Ronalda (i když, která
jeho sezona by se u jiného fotbalista nedala označit jako životní?) a perfektní obranu. Ta
inkasovala dokonce jen 18 branek a v lize není neprostupnější zdi.
Do karet hraje Juventusu také fakt, že má vlastně všechny hráče zdravé. Neapol jen na tom o
poznání hůř, protože jí schází Ghoulam, Koulibaly, Demme, Hysaj, Manolas a Mertens. Tři z
nich jsou pilíři Neapole, takže úkol trenéra Gattusa není snadný.
Dvě legendy AC Milán se střetnou v boji o tři body a víc co ztratit má právě Gattuso. Lodivod
Neapole se ocitl pod drobnohledem excentrického majitele De Laurentiise kvůli zhoršujícím se
výkonům Partenopei. A není jediný. Filmový magnát se totiž zkoumavě dívá také na práci
sportovního ředitele Giuntoliho. Neapol totiž za posledních pět let vykázala jako rozdíl mezi
prodeji a nákupy 165 milionů eur v mínusu.
Aktuálně se Neapoli nedaří ani na hřišti, protože po šokující ligové porážce od Janova (2:1)
nestačila ani na Atalantu, která ji po jasně kvalitnějším herním projevu vykázala ven z Coppa
Italia.

Pravděpodobné sestavy:

SSC Neapol - 4231:
Ospina - Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimović, Mario Rui - Ruiz, Bakayoko - Lozano,
Zieliński, Insigne - Petagna

Juventus FC - 442:
Szczęsny - Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo - Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie Morata, Ronaldo
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