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A jsou tady zase. Jiná banda, ale taky z Madridu a taky nám nechtějí dopřát LM..
(netradiční obrázek je vysvětlen níže)

Náhodných návštěvníků v našem zákoutí internetu moc nebývá, takže není potřeba nijak blíže
popisovat, co se stalo v Madridu. Stejně to máme svorně vryto do paměti. Čísla sice hovoří
jasně, ale například Cristiano Ronaldo to vidí ještě jednodušeji:

„Ano, bude to těžký zápas. Atlético je týmem, který během čtyř let hrál ve dvou finále ligy
mistrů. Jsou jedním z klandidátů na výhru, ale pokud my odehrajeme dobrý zápas, tak
postoupíme
“

Tím jsme si zopakovali dobře známá fakta a nic moc nového nepřibylo. Ehm, díky Crisi.
Zkusme jednoho vysloužilce s prořízlejší pusou. Patrice Evra byl méně pragmatický a
výřečnější:

„Dnes tam budu a budu pozitivní. Klidný a pozitivní. Vy, kteří nevěříte, se dnes ani nedívejte a
jděte raději brzy spát.
Věřím v postup.
Pojďme Juve, až do konce. Pojďme!..
„

1/3

CL preview: Juventus vs. Atlético Madrid
Napsal uživatel Guarrangaa
Úterý, 12 Březen 2019 17:55

( zde link na jeho twittrový vzkaz , Patrice má totiž nezaměnitelnou dikci a projev)

Diego Simeone ve spoustě vět hlavně zdůrazňoval, že nic není vyhráno a očekává ještě těžší
souboj. Radost mu udělalo, že se do sestavy na poslední chvíli vrací jak Godin, tak Koke.
Posledně jmenovaný se navíc vyjadřoval v podobném smyslu a očekává přímo „
válku“
na hřišti. Tak to se máme na co těšit. Jakoby to minule nestačilo.

Max Allegri se vyjádřil podobně jako Cristiano a od hráčů chce v první řadě dobrý výkon.
Ohledně své funkce řekl jen tolik, že on rozhodně rezignaci nepodal ani to nemá v plánu udělat.
Má přece během svojí éry v Juve našlápnuto na pátý titul v řadě, vyhrál Supercoppu a zároveň
má v plánu postoupit v Lize mistrů. také zdůraznil, že on i jeho prezident (A. Agnelli) jsou
rozumní lidé a tyto věci budou řešit, až na to bude vhodný čas.

Nechme teda do léta spát zaručené zprávy o příchodu nového trenéra (ať už Pep, ZZ, Klopp,
Deschamps nebo Conte) a soustřeďme se na nejdůležitější zápas dosavadní sezony. (I když
Allegrimu se ani označení tohoto zápasu za nejdůležitější moc nelíbí. Očekává/doufá v těžší
souboje v dalších fázích Ligy mistrů. Ten chlap si prostě nedá říct a vyhlíží zase finále..)

Našim budou bohužel chybět DeSciglio a Douglas Costa, který by pravděpodobně dokázal z
lavičky hru hodně oživit, jak měl ve zvyku loni v této fázi sezony. Další hráči na marodce již
nejsou tak zásadním oslabením a jedná se o trojici
Barzagli
,
Khedira
,
Cuadrado
.

Hostům nakonec z marodky včas odkráčela výše zmíněná dvojice, a tak jim budou chybět
hlavně Thomas Partey a Diego Costa kvůli karetním trestům a dále Filipe Luis a Lucas
Hernandez
ze zdravotních důvodů.
Juanfrana
tedy dnes uvidíme atypicky na levé straně, což by mu mohlo i přes jeho zkušenosti dělat
problémy. Zejména při offsidové pasti a v útočné fázi bude dle mého soudu bezzubý.
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Očekávané sestavy:

Juventus:
Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Matuidi;
Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo

Atletico Madrid:
Oblak; Arias, Gimenez, Godin, Juanfran; Saul, Rodri, Koke, Lemar; Griezmann; Morata

A nakonec ještě pro motivaci oficiální video Juve k dnešnímu zápasu. Buďme pozitivní a
užijme si dnešní zápas. Atleti jsou prostě hratelní, pro současné Juve jsou všichni hratelní, tak
se neutápějme v negativních komentářích.
Fino
alla fine! Forza Juve!
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