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Mohl to být velký zápas, derby, které by rozhodovalo o titulu. Vše už je ale rozhodnuto.

I tak se ale jedná o derby d´Italia a to už samo o sobě stačí k tomu, aby mělo patřičný náboj.
Navíc - Intermá stále o co hrát, účast v Lize mistrů pro něj není jistá, i když na pátý tým v
tabulce - městského rivala AC Milán, má náskok solidních 6 bodů. Iter ale chtěl bojovat o titul,
výhra před vlastními fanoušky nad Juventusem může zklamané fanoušky alespoň trochu utěšit.

Na straně Juventusu už sezóna víceméně skončila, teď půjde spíše o to, kdo se ještě v závěru
sezóny stihne "ukázat", aby nebyl v létě poslán pryč. Otázkou zůstává, jestli už není dávno
rozhodnuto. Spočítané to má pravděpodobně Cuadrado i roli náhradníka nebude chtít plnit
skvělý Dougles Costa. Pro toho sezóna už pravděpodobně skončila, na dnešní zápas
samozřejmě nominovaný není, stejně jako Dybala, Mandžukič nebo Bentancur. Kromě nich je
naše nebývalá marodka obohace i o Khediru, Perina a Casérese. První a třetí tu s největší
pravděpodobností příští sezónu také nebudou.

Inter má zraněného "pouze" Vrsaljka, což je ale poměrně důležitý hráč. Jinak na nás merďáci
naběhnou v plné sestavě a nebudou brát nic jiného, než 3 body. To by mohlo nahrávat
pěknému fotbalu - Inter bude útočit a naši rychlí útočníci budou mít možnost bejků. Tedy v
případě, že už našim není předem jedno, jak zápas dopadne. V předešlém utkání rozhodl o
našem důležitém vítězsví Mandžukič, kterého neuhlídal starý známý Asamoah. Co se týče
ostatních zápasů Interu - jsou jako na houpačce. Každé vítězství je střídáno zbytečnou
remízou, nebo dokonce prohrou, třeba doma s Laziem nebo v Cagliari. Otázkou je i atmosféra v
klubu, není tajemstvím, že Icardi, hlavní hvězda a kapitán, není v týmu úplně spokojen. Proto je
neustále spojován s možným odchodem. Nehledě na to ale bude chtít v dnešním zápase nějaký
ten gól gát a posunout svůj klub zase blíže k jisté účasti v Lize mistrů.
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Pravděpodobné sestavy:

Inter Milán - 4231:
Handanović – D'Ambrosio, De Vrij, Škriniar, Asamoah – Vecino, Brožović – Politano,
Nainggolan, Perišić – Lautaro

Juventus FC - 433:
Szczesny – Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro – Can, Pjanić, Bentancur – Cuadrado,
Ronaldo, Bernardeschi
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