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Juventusu se v současné době daří, na co sáhne. Dnes večer doma přivítá CFC Janov a výhra
domácí je povinností.

Po tolik probíraném postupu do semifinále přes slavnou Barcelonu a po přiznivém losu, který
nás naplňuje nadějí na postup do finále, se vracíme do italské ligy. Juventus doma přivítá
janovské CFC. Zatímco Juventus bojuje o titul, CFC má starosti opačného charakteru. Na
sestupovou příčku má sice náskok devět bodů, ale zaváhat by neměl, stejně jako Juventus,
pokud chce titul obhájit. Juventusu se v lize samozřejmě daří, naposledy prohrál v lednu s
Fiorentinou. Janov letos trošku střídá trenéry, důvodem je právě velmi nevydařená sezóna. Po
té poslední výměně se Janovu povedla cenná remíza z Laziem, před tím však čtyřikrát prohrál.
Na Juventus stadium přijede rozhodně s defenzivní taktikou a snahou urvat bod.

Juventus bude chtít samozřejmě body tři, cokoli jiného není možné považovat za úspěch.
Předpoklady pro to má: Domácí hřiště, vnikající serie v domácí soutěži i Lize mistrů a také
forma a zdraví hráčů. Zraněný je pouze Pjaca a vykartovaný Pjanič. Jinak jsou všichni k
dispozici, trenér si dokonce dovolil dát volno Buffonovi, a tak v brance nastoupí Neto.
Kapitánskou pásku tak přebere buď Chiellini nebo Marchisio. Nalevo se pravděpodobně postaví
opět Ghaňan Asamoah, do zálohy by mohl od začátku nastoupit Lemina. Trošku nás mrzí, že
minimum prostoru dostává nadějný Rincón. Trenér s ním ale určitě počítá.
Janov je na tom, co se týče kádru, hůře. Mimo je reprezentační brankář Perin, zraněný je
Rubinho a díky karetním trstům nebudou hrát Pinilla, Rigoni a Izza.V útoku Janova nastoupí
opět Palladino, který za Juventus střílel góly v Serii B.

Pravděpodobné sestavy:

Juventus FC - 4231:
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Neto - Lichtsteiner, Barzagli, Rugani, Asamoah - Marchisio, Khedira - Cuadrado, Dybala,
Mandžukič - Higuaín

Janov CFC - 343:
Lamanna - Muňoz, Burdisso, Gentiletti - Lazovič, Veloso, Cataldi, Laxalt - Ntcham, Simeone,
Palladino

Začátek zápasu: neděle 23.4. 20:45, Jueventus stadium, Turín.
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