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Po postupu do čtvrtfinále Ligy mistrů pokračuje i Serie A. Juve přivítá doma letos průměrné
Udine.

Udinese si letos nevede zdaleka tak dobře, jak jsme si zvykli v minulých ročnících. Přesně ve
středu tabulky, na jedenáctém místě, si hlídá, aby nebylo ohroženo spíše sestupem, než že by
mělo pohárové ambice. Juventus by tak měl svého soupeře doma jasně přehrát a zvítězit.

Liga mistrů ukázala sílu současného Juventusu, která je v efektivitě.S minimem střel dokázal
postoupit přes famózní Tottenham. Je však třeba mít na paměti, že zatímco anglické týmy moc
na zadní vrátka nemyslí (pokod je nevede Mourinho), pro italské je to dominanta. Není tedy
pochyb o tom, že Udine přijede na Allianz stadium úporně bránit, aby urvalo alespoň bod. V
podzimním klání, v říjnu, Juventus v Udine vyhrál na italské poměry neuvěřitelným výsledkem
2:6. V minulých sezónách bývalo ale Udine silnější, a tak čas od času nějaký ten bod bianconeri
urvalo. V minulém kole se mělo Udinese utkat o desáté místo s Fiorentinou, ale vlivem znýmách
okolností se samozřejmě nehrálo. Předtím měli černobílí mizernou serii. Prohráli tři zápasy v
řade se Sampdorií, Turínem i AS Řím. Bod z nedělního utkání by pro ně tedy byl požehnáním.

Juventus nebere ze zápasu nic jiného než 3 body, o tom není pochyb. Vyjma střelnice se
Sassoulem v posledních utkání Juventus nikdy nepotřeboval více než dva góly, aby dosáhl
svého, a v podobném duchu se pravděpodobně ponese i nedělní zápas. Chlapci by nás ale
mohli opět mile překvapit. Pro dnešní klání jsou vyřazeni beci Sandro i Lichsteiner, otázka visí
nad Mandžukičem, který nebyl na zápas v Londýně ani nominován. Vzhledem k tomu, že jisté
problémy má údajně i Benatia, mohl by se do obrany podívat Rugani. Záloha a útok jsou
víceméně jasné.

Pravděpodobné sestavy:
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Juventus FC - 433:
Buffon - De Sciglio, Rugani, Chiellini, Asamoah - Khedira, Pjanić, Matuidi - Douglas
Costa, Dybala, Higuaín

Udinese Calcio - 352:
Bizzarri - Angella, Nuytinck, Samir - Widmer, Fofana, Behrami, Barák, Adnan - De Paul,
Perica
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