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Juventus se po bojovném výkonu dostal do další fáze Ligy mistrů, kde na něho čeká velký
favorit.

Letos se bianconeri prezentují maximálně úspornými výkony a to jak v domáí soutěži, tak v Lize
mistrů. Hra neodpovídá tomu, co si nezávislý fanoušek představuje pod pojmem "krásný fotbal",
ale výsledky prostě jsou. Sedm gólů Sassoulu bylo výjímkou, jinak soupeřům více než dva góly
dáváme málokdy. V posledním dvojutkání byl Tottenham na hřišti možná lepším týmem, ale
zkušenost a dobrá taktika vedly k úspěchu, i přes to, že nás Londýňané místy opravdu
"válcovali". Teď se však jede nanovo, a přestože je proti nám velký favorit, víme, že
vyřazovacích fázích na Real opravdu umíme. Zatímco v obou finále Ligy mistrů, které jsme proti
Realu v posledních letech hráli, jsme podlehli, ve vyřazovacích fázích jsme přes Real vždy
dokázali postoupit. Je v tom zajímavý rozpor.

Není třeba vyjmenovávat hráče Realu. Všichni víme, kdo za ně hraje a že individuální kvalita je
jednoznačně na jejich straně. My budeme sázet především na defenzivu a dobře zvládnutou
taktiku. Průběh zápasu už je teď vcelku jasný. Troufám si říct, že držení míše bude 60:40 pro
Real, který do nás bude bušit hlava nehlava. My budeme spoléhat především na vynikajícího
Costu, který by při brejcích mohl mírně nepozorné obraně Bílého baletu pěkně zatopit. Realu se
sice nedaří v lize a titul ve Španělsku je pro něj ztracen, my ale víme, že to nic neznamená.
Real dokázal i v době, kdy nekraloval domácí soutěži, vyhrát Ligu mistrů. Je to zkrátka soutěž
přesně pro něj - zazářit v jednom, dvou zápasech a ubít soupeře ofenzivní silou.

Absence způsobené zrananěními nejsou tak hrozné, jak se zdálo ještě před týdnem. Cuadrado
se proti AC Milán vrátil jak nejlépe mohl a letos těžce průměrného Sandra stejně dobře
nahrazuje Asamoah. Problém mohou být vykartovaní hráči, a to především Benatia, který se na
pozici stopera etabloval na jedničku a je to neodmyslitelný člen základní sestavy. Jeho
pravděpodobně díky zkušenostem nahradí Barzagli. Mně osobně ani nevadí absence režiséra
hry Pjaniče (zdá se mi čím dál nevýraznější a na jistotu hrající), kterého může bojovným
výkonem nahradit Marchisio či Bentancur.
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Pravděpodobné sestavy:

Juventus FC:
Buffon - De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Asamoah - Khedira, Bentancur, Matuidi - Dybala,
Higuaín, Costa

Real Madrid:
Navas - Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo - Kroos, Casemiro, Modrić - Isco - Benzema,
Ronaldo
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