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Teď jde o všechno.

Přímý boj o třetí místo, nepřímo i o druhé, a tedy o krok blíže ke kvalifikaci do Ligy mistrů v
příštím roce.

Kromě sestupujících bychom v letošní sezóně marně hledali dva smutnější týmy. Náš Juventus
se po dlouhých letech musí smířit s bojem o evropské poháry místo titulu, fanoušci pak s
mizernou hrou. Zajímavý příběh začal psát AC Milán, který s o dost "levnějším" týmem dlouho
držel prvenství v ligové tabulce, aby o něj na brzy na jaře přišel a začal se strachovat o
pohárovou Evropu. Prohry s Interem, Atalantou, Laziem, Sassuolem, nebo dokonce Spezií
poslaly tento tým až na současné čtvrté místo, kde mu na záda dýchá jeho bývalá ikona
Gattuso s Neapolí. A božský Zlatan to nezachrání.

Takže zatímco se Inter směje, další dva, tři se perou. Většinou na dálku, tento víkend ale přímo.
Do konce ligy zbývají pohá 4 kola, ale bojovat o Ligu mistrů se bude pravděpodobně do
posledního. Tento zápas může být velmi důležitým nejen z hlediska výsledku, ale také z
hlediska sebevědomí, které jak jeden, tak druhý tým potřebuje jako sůl. My jsem si z Udine
odvezli tři body - ani nevíme jak a radši na to ani vzpomínat nechceme. Naši další soupeři mají
o něco lehčí los: Neapol slabou Spezii a Atalanta ještě slabší Parmu.

Co se týče marodky, tak ta pro nás problém není. I když možná nejsou na 100% fit, všichni
hráči jsou nějakým způsobem připraveni hrát. Větší problém je forma, protože i ti, kteří se ze
začátku sezóny jevili slibně, tak nějak upadají. Morata se vytrácí, McKenie chybuje, dlouho
očekávaný Dybala se neměl čas do formy ani dostat. A tak nastoupíme pravděpodobně s
klasickou sestavou, budeme to posílat na Cuadrada a ten to bude posílat naslepo do vápna,
snad se Ronaldo zase trefí.
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Pravděpodobné sestavy:

Juventus FC - 442:
Sczeszny - Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro - Cuadrado, Bentancur, Arthur, Chiesa Dybala, Ronaldo
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