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Římanům jde o hodně, takže by to mohl být pěkný zápas.

Ivan se omlouvá, nestih to napsat, tak se dávám preview z Eurofotbalu, dostupné na
https://www.eurofotbal.cz/serie-a/2018-2019/preview/as-rim-juventus-fc-537291/

Juventus už splnil svůj cíl a obhájil mistrovský titul, takže jeho motivace vyhrávat poslední
dobou opadává. Toho by hodně rád využil AS Řím, který má před sebou poslední tři šance, jak
se dostat do Ligy mistrů. Remíza by naopak jeho naděje mohla definitivně rozemlít.
Turínský Juventus si v utkání 33. kola proti Fiorentině výhrou 2:1 zajistil oslavy titulu. Od té
doby ale trochu trpí neslavnou mistrovskou kocovinou. Ve dvou dalších duelech se mu totiž
povedlo pokaždé jen remizovat. S Interem Milán si body rozdělil stejně jako v minulém kole s
městským rivalem Turínem. A za bod z tohoto derby mohl být ještě hodně rád, protože právě
Býci byli lepším týmem a dlouho vedli.
S pocitem, že "o nic už nejde", bude zřejmě Juventus nastupovat na hřiště až do konce
sezony. Aktuálně se u něj řeší důležitější témata, například přestupové tahy nebo budoucnost
trenéra Massimiliana Allegriho. Zkušený taktik dobře ví, že AS Řím jeho týmu nic nedaruje a
že bude možná mnohem víc motivovaný.
"Proti nám bude stát velmi silný domácí tým, který se popere o výhru. Jde mu totiž o hodně,
takže se dá očekávat hodně těžké utkání. Římané neprožívají dobrou sezonu, ale o to víc
budou teď ke konci chtít náš skalp. My jim jej ale nesmíme dát, protože hrajeme o čest. U
každého hráče chci vidět maximální nasazení a věřím, že předvedeme dobrý fotbal. Čeká nás
zkušené pohárové mužstvo, takže nic nepodceníme," dodal před zápasem.
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Vzájemné duely staví na stranu vítěze jednoznačně právě Allegriho svěřence. Ukořistit tři body
se Juventusu podařilo také v minulém vzájemném utkání, které se odehrálo na Allianz
Stadium. Zápas rozhodl jedinou brankou zkušený veterán Mario Mandžukić, který ale nyní
nebude k dispozici. Marodka Staré dámy je ostatně hodně široká a v tuto chvíli jsou na ní
Perin, Dybala, Khedira, Bentancur, Rugani, Douglas Costa, Alex Sandro, Bonucci nebo Can.
Kromě nich se do utkání nepodívá ani Federico Bernardeschi, který stojí kvůli kartám. Domácí
trenér Claudio Ranieri podobné problémy neřeší a povolat nemůže pouze Santona s Perottim.
Florenzi i De Rossi se ale dali včas dohromady a ostře sledovaný duel si nenechají ujít.
Svou stopu by v něm rád zanechal i záložník Lorenzo Pellegrini, který před zápasem sdělil: "Ju
ventus je šampion a je to pojem. I když má hodně zraněných, jeho síla se zase tak nemění,
protože spočívá v kolektivu. Bude na nás dobře nachystaný, takže my se musíme připravit
ještě lépe. V sázce je z naší strany opravdu hodně a já věřím, že můžeme uspět. Nemůžeme si
dovolit žádné další chyby."
Zejména pak takové, jaké Římané vyrobili v minulém kole. Dlouho s domácím Janovem
remizovali, pak v závěrečných deseti minutách vedli po brance El Shaarawyho. V samém
závěru ale ztratili nervy a obránce Romero srovnal. Navíc mohlo být ještě hůř, protože v
nastavení musel Mirante chytat penaltu.
Bod z hlediska AS nic neřešil, protože mu stále chybí na Ligu mistrů tři body. Teď jsou Vlci
pátí a do konce sezony zbývají jen tři duely. Kromě toho, že nestíhají ve formě hrající Atalantu,
si musí dávat pozor také na záda. Tam se totiž hrne AC Milán a Turín, kterým chybí
přinejhorším jen dva body. Juventus to navíc umí i mimo Turín, protože ze sedmnácti
venkovních utkání prohrál jen dvakrát.

AS Řím - 4231:
Mirante - Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov - Cristante, Nzonzi - Zaniolo, Pellegrini, El
Shaarawy - Džeko

Juventus FC - 442:
Szczesny - De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Spinazzola - Cuadrado, Pjanić, Matuidi, Cancelo Ronaldo, Kean
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