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Sobotní zápas se SPAL by měl být potvrzením současné formy Juventusu.

Zápasy idú v rychlom slede za sebou a my v nastávajucom kole nastúpime na pôde nováčika
SPAL. Do zápasu samozrejme vstupujeme ako jasný favorit. Avšak SPAL hoci ako nováčik a
papierovo slabší super, dokázal už nie raz potrápiť práve papierovo silnejších. Aj preto sa
nemôžeme nechať uspať dojmom, že sa nám nič nemôže stať.
Jednoznačným faktom je, že v roku 2018 sme v Serii A ešte neinkasovali jediný gól. Aj preto je
veľmi malá pravdepodobnosť, že by sa na tom malo niečo zmeniť práve v tomto zápase. SPAL
však nemá vôbec tragickú sezónu a na to aký je to malý klub, že sú nováčikom v Serii A, sa
držia veľmi dobre. Stále sú v hre o záchranu, kedy majú rovnaký počet bodov ako Sassuolo,
ktoré je na najbližšom nezostupovom mieste. A miesto kde predovšetkým zbiera SPAL body je
jeho domáce ihrisko. Z posledných 5 zápasov 2 prehrali, 2 remizovali a jeden vyhrali. Podarilo
sa im uhrať remízy s Interom a Turínom, čo nie je len tak.
Vo svojich radoch ma SPAL hneď niekoľko zaujímavých mien – Floccari, Kurtic, Antenucci ,
Lazzari ci Paloschi sú hráči, ktorí prinášajú do tohoto mužstva veľa skúseností. Majú však aj
talentovaných hráčov ako je napríklad Mattia Vitale, ktorý tam je na hosťovaní práve od nás,
alebo aj Alex Meret, brankár ktorého sledujeme aj my ako možného nástupcu Gigiho v
budúcnosti. Uvidíme, či Vitale nastúpi aj v zápase proti nám, Meret je jasnou jednotkou v bráne
SPAL.
Samozrejme my sme rozbehnutý, mame výborne rozbehnutú sezónu v lige, v Lige Majstrov a
rovnako tak aj v Coppa Italia. V roku 2018 sme dostali vo všetkých súťažiach iba 3 góly, aj tie
nám dal Tottenham a stále mu nestačili na postup do štvrťfinále Ligy Majstrov. Že by sa na
tomto malo niečo zmeniť je nepravdepodobné, práve naopak očakáva sa že sa my presadíme v
útoku a zápas zvládneme za tri body. Akýkoľvek iný výsledok by bol prekvapením, avšak toto
by nám nemalo nijako zviazať nohy. Bude doležíte nepodľahnúť dojmu, že výsledok príde sám.
Budeme sa on musieť pobiť. Som presvedčený, že aj Max toto vie a team pripraví ako vždy
vynikajúco. Nastúpiť by sme mali v osvedčenej zostave a s tým najlepším čo momentálne
mame. Aj preto je na mieste očakávať, že zápas zvládneme a nie len o gól. Ci tak naozaj bude,
uvidíme...FORZA JUVE!!!
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Pravdepodobné zostavy:
SPAL (3-5-2)
Meret – Cionek, Vicari, Felipe – Lazzari, Schiattarella, Kurtic, Grassi, Mattiello –
Antenucci, Paloschi
Juventus (4-3-3)
Buffon – Alex Sandro, Chiellini, Benatia, De Sciglio – Matuidi, Pjanic, Khedira –
Mandzukic, Higuain, Dybala
Miesto zápasu: Ferrara, Stadio Paolo Mazza
Čas zápasu: sobota 17.3.2018, 20.45 CET
Rozhodca: Davide Massa
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