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Vyřazení z poháru si musíme vynahradit další výhrou v lize.

Atalanta se na nás dokonale takticky a motivačně připravila. Díkybohu za to, ukázala nám naše
slabiny. Pressing ve čtyřech hráčích nedal naší obraně klidu, záloha vůbec nevěděla, co má
hrát, zda bránit či útočit, a útok byl dokonale odříznut. Krom toho je vidět, že Dybalovi absolutně
pozice na křídle nesvědčí, a pokud bude trenér uplatňovat systém s jedním hroťákem a dvěma
křídly, obávám se, že Dybala odejde. V tomto systému nemá šanci se rozvíjet.

Parma se posledních několik let hledala, ekonomické problémy způsobily hluboký pád a zdálo
se, že klub už své bývalé slávě, kdy hrával i finále evropských pohárů, může dát navždy
sbohem. Tým se však dokázal vrátit do Serie A a letos si nevede špatně, okupuje střed tabulky
se 14 bodovým náskokem na sestupové pásmo. Na poháry asi nepomýšlí, ale poklidný střed
tabulky je to, co fanoušci a trenér očekává. Do Allianz arény tedy přijede velice solidní
soupeř....kterého ale musíme smáznout a dát zapomenout na zápas s Bergamem, ale i Laziem,
ve kterém jsme měli kupu štěstí.

Mnoho fanoušku vkládá velké naděje do uzdavivšího Mandžukiče, který se v prognózách
překvapivě objevuje v základní sestavě. Pokud ho trenér bez jakékoli zápasové praxe po
zranění opravdu nasadí od počátku, bude to znamenat, že s týmem je něco silně v nepořádku,
protože běžně by se po vleklém zranění měl útočník minimálně jeden zápas rozehrávat
maximálně poločas. Pata nás tlačí samozřejmě v obraně, kde došlo k nebývalé situaci. Oba
hlavní stopeři jsou zranění, veterán Barzagli taktéž. Nastoupí tedy Cáceres s Ruganim. Co od
nich čekat....to asi nikdo neví. Nikdy spolu nehráli, Cáceres sotva přišel (i když to tu zná, ale s
jiným trenérem a rozestavením) a Rugani je stále věčný náhradník. Na každý pád jinou
možnost nemáme, De Sciglio pokračuje v nevyrovnaných výkonech a na stoperu se opravdu
neosvědčil.
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Velkým zklamáním minulého zápasu byli také oba beci, Místo Sandra by měl napravo nastoupit
Spinazzolla, který velice příjemně překvapil ve svém posledním zápase. Do brány se postaví
Perin, což je jedině dobře.

Trenér Alleegri je v těžké situaci, jeho TOP sestava (i když bez Pjaniče) dokonale vyhořela,
zranili se mu oba stopeři. Nyní se tedy ukáže, jak dokážeme reagovat na nepřiznivou sitaci a
poprat se o klesající důvěru fanoušků.

Pravděpodobné sestavy:

Juventus FC - 433:
Perin - Cancelo, Cáceres, Rugani, Spinazzolla - Bentancur, Pjanić, Matuidi - Douglas Costa,
Dybala, Ronaldo

Parma Calcio - 433:
Sepe - Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo - Barillà, Scozzarella, Kucka - Biabiany,
Inglese, Gervinho
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