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A je to tu! Zatím nejdůležitější zápas sezony. Juventus jede do Madridu rozehrát osmifinále ligy
mistrů proti domácímu Atléticu..

Co si budeme povídat, při současném rozložení sil (~financí) není vedení v Serii A nic
překvapujícího. Konec konců už i postup z prvního místa skupiny LM bereme jako jasnou věc.
Dnešním večerem ale začíná nejdůležitější část sezony. Za sebe můžu říct, že vůbec
nedokážu odhadnout průběh ani výsledek, i přes to, že i zápasy Atlética celkem sleduji.

V čem jsou domácí silní? Za sebe říkám tři hlavní témata - standardní situace, rozbíjení hry a
Griezmann. Toho prostě musí Giorgio vymazat, ale zbylé dvě témata můžou být pro Juve velice
bolestivá. Ze standardek góly bohužel dostáváme často (zejména když je na place Bonucci) a
naše mezihra skřípe i proti presujícím týmům z opačné části ligové tabulky. Navíc Atlético
nehraje pouze klasický vysoký press ve stylu Guardioly nebo Kloppa. Simeone se po
prodloužení smlouvy rozhodl hrát snad ještě pragmatičtěji a jeho tým se vždy snaží hrát jen o
procento víc, než je potřeba na těsné vítězství. Připomíná vám to něco? Já vidím v Atléticu v
rámci finančních možností podobný projev jako u Juve. K dispozici sice nemá taková útočná
esa, oproti tomu však jeho hřiště ovládá působivá parta středních záložníků. Jmenovitě
univerzální Rodrigo, čerstvě uzdravený Koke a Saúl - nejvýše hodnocený záložník na
transfermarkt (asi o 10 míču nad Pogbou, částečně kvůli věku). Záda jim kryje ještě mladý
Thomas Partey, který se za poslední dva roky neuvěřitelně zvedla a Diegovi tím způsobuje
příjemný přetlak až světových hráčů ve středu. Mimochodem právě Thomase bych hned po
Saúlovi rád viděl u nás, ideálně místo Khediry/Matuidiho).
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Simeone určitě vyrukuje se svým 442, kde hrávají na stranách dva z trojice Koké, Correia,
Lemar. V jeho rozestavení se však vůbec nejedná o klasické krajní záložníky nebo snad
ofenzivní křídla, i když Correia i Lemar by na to rozhodně po všech stránkách měli. Pokud není
důvod hrát beton, tak krajní prostory obhospodařují beci a prakticky všichni záložníci i útok se
snaží hru tvořit přes střed hřiště.

Rozpitvávat hru Juve si před takto erudovaným publikem našeho webu netroufám. Jen bych
chtěl trošku srovnat vyznění tohoto ukecaného preview, protože zatím to vypadá, jakoby
Atlético mělo Juve rozbít. TO TEDA ROZHODNĚ NE! I přes to všechno co jsem napsal výše si
myslím, že Juventus má rozhodně hráče i trenéra na to, aby tým jako Atlético porazilo v obou
zápasech. Griezmann patří mezi užší špičku, ale takové máme my dva. Simeoneho „442 se
čtyřma kombajnama“ uprostřed sice nepostavíme, ale obecně považuji Juve za mnohem
flexibilnější tým než Atlético. Navíc je čas, aby se Ronaldo chytil i v LM. Kdy jindy bude lepší
čas potvrdit svoji cenovku/plat/jméno než dnes?

_________________________________
Co novinářům pověděl Diego Simeone? Nic zásadního, celkem se držel při zemi.
..Koke je připraven hrát, takž on nebo Lemar dnes nastoupí.
..oproti tomu Diego Costa určitě 90. minut hrát nemůže.
..na zápas se hodně těší. Je pyšný, že je součástí takových zápasů, které navíc mohou jeho
tým posouvat dál.
..za předčasné finále to rozhodně nepovažuje, protože nikde nevidí žádnou trofej za
osmifinálový postup.
..dál se pozitivně vyjádřil ohledně Juve, Allegriho, Dybaly i Ronalda a zmínil, že nálepka favorita
celé LM určitě nikomu nepomáhá. (Čímž se vyhnul odpovědi, jestli Juve nebo Atlético považuje
za favorita.)

_________________________________
Max Allegri byl o něco konkrétnější. Začal rovno takto: „Dybala hrát bude. To jste chtěli přece
slyšet, ne? Tak já zase půjdu. :)
Ano, Dybala nastoupí, ale není to kvůli pátečnímu
gólu. Je to díky jeho celkovým výkonům v poslední době. Je ve špičkové formě a to nám může
hodně pomoci v takovém zápase.“
..ohledně Simeoneho se vyjádřil velice obdivně a gratuloval mu k vývoji týmu i k tomu, že
dokáže zvládat velké zápasy stejně tak jako ty proti týmům ze středu nebo spodku tabulky.
..o Moratovi řekl, že v Juve hodně herně vyrost a považuje jej za nebezpečného hráče, na
kterého si musíme dát pozor.
..letošní osmifinále považuje za stejně důležité jako v předešlých letech. Liga mistrů není
nutnost ani posedlost Juventusu. Je to zkrátka cíl, k jehož splnění je potřeba i trocha štěstí. S
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Ronaldem jsou naše šance vyšší, ale nic tím není garantováno.
..zítra se musíme pokusit kontrolovat zápas a vstřelit alespoň jeden gól. Ideálně dva.

_________________________________
Předpokládané sestavy (dle eurofotbalu):

Atlético Madrid - pravděpodobná sestava:
Oblak - Arias, Giménez, Godín, Filipe Luís - Correa, Saúl, Partey, Lemar - Griezmann, Morata

Juventus FC - pravděpodobná sestava:
Szczesny - João Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro - Bentancur, Pjanić, Matuidi - Dybala,
Mandžukić, Ronaldo

Zdrje: vlastní, whoscored, blackwhitereadallover.com, tacticsplatform.com, football-itali.com,
eurofotbal.cz
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