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Liga mistrů je pryč, a proto je třeba plnou pozornost věnovat Serii A. V neděli večer přijede do
Turína Sampdoria.

Většina z nás ještě nerozdýchala čtvrtfinále, a přestože je třeba ocenit neuvěřitelný výkon,
pachuť z vyřazení v nastaveném čase spornou penaltou tak trochu zastiňuje dnešní utkání.
Troufám si říct, že na hráčích bude toto zklamání trochu znát. Sampdoria je ale houževnatý
soupeř a bude potřeba soustředěných výkonů, abychom se udrželi na prvním místě.

Juventusu se proti janovským daří, ale v podzimním klání se trochu překvapivě radovala
Sampdoria, která doma mistra porazila 3:2. Potvrdila tak dobrou formu a celý podzim se držela
v bojích o evropské poháry. Jarní část sezóny se už ale tak nepovedla, a i když se teoreticky
drží na dohled poslednímu postupovému místu do Evropské ligy, reálně to bude spíše klasický
střed tabulky, kde janovští na konci této sezóny skončí.

Dnešní utkání by mohlo být zase příležitostí pro náhradníky, aby zabojovali o místo. Jejich
motivace by měla nyní být výrazně vyšší, než zklamané základní jedenáctky. Allegri je ale
konzervativní a jistota výsledků, kterou mu, i když ne moc pohlednou hrou, základní jedenáctka
poskytuje, bude opět dominovat. Do základní sestavy se vrátí Dybala, který ve smolném zápase
v Madridu nenastoupil. Zraněného De Sciglia vystřídá samozřejmě Lichtsteiner. Budeme se
těšit i na na kapitána Sampdorie Fabia Quagliarellu, který se do srdcí bianconeri zapsal
sympatickými a důležitými góly, a zajímavé bude i pozorovat mladíka Praeta, který je s
budoucností v Juve spojován.

Pravděpodobné sestavy:
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Juventus FC (433):
Szczesny - Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Asamoah - Marchisio (Matuidi), Pjanić, Khedira Dybala, Higuaín, Mandžukić

UC Sampdoria (4312):
Viviano - Sala, Ferrari, Silvestre, Regini - Linetty (Barreto), Torreira, Praet - Ramírez Quagliarella, D. Zapata
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