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Poslední přípravou na veledůležitý zápas s Atléticem budem domácí utkání s Udine. Netradičně
už v pátek.

Kde jsou ty roky, kdy Udine s Di Natalem trápilo největší favority, a kde jsou ty léta, kdy Iaquinta
sázel v pruhovaném drezu góly v Lize mistrů. To všechno je pryč, Udine hraje druhou polovinu
tabulky a bojuje především o setrvání v nejvyšší soutěži. Na první sestupující pozici má náskok
7 bodů, což je solidní, ale liga ještě není zdaleka u konce. V posledním zápase se jim ale
podařilo porazit doma Bolognu, a tak je vše docela na dobré cestě. Do Turína ovšem pojednou
s jasným úmyslem urvat bodík.

Juventus má, jak víme, úplně jiné starosti. Liga je opět prakticky jistá, hráči jsou patrně už teď
hlavami v těžké odvetě s Atléticem. Do zápasu s Udine by proto mohli zasáhnout náhradníci:
počínaje Perinem v brance, Spinazollou na beku, až po Keana v útoku. Jinak si moc trenér
vybírat nemůže. Pjanič a Cancelo jsou vykartovaní, Costa zraněný.

Dá se říci, že zápas by mohl být taktickou průpravou na změnu systému, která by mohla
překvapit v týdnu Atlético, například 4-4-2 s ofenzivně laděnými krajními záložníky. Fakt ale je,
že naše 4-3-3 je na papíře velice ofenzivní, ovšem v zápase pak většinou útočí dohromady dva
hráči. Odpočívat by teoreticky mohl i Ronaldo, ale patrně to nepotřebuje, v zápasech má úplně
jiný problém než nedostačující kondici. Určitě se budeme těšit na Dybalu, který by se mohl opět
blýsknout nějakým gólem, než z Juventusu odejde (buď on, nebo Allegri).

Pravděpodobné sestavy:
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Juventus FC - 433:
Perin - De Sciglio, Bonucci, Rugani, Spinazzola - Matuidi, Bentancur, Emre Can - Dybala,
Ronaldo, Bernardeschi

Udinese Calcio - 442:
Musso - De Maio, Ekong, Nuytinck, Avest - Larsen, Mandragora, De Paul, Zeegelaar Pussetto, Okaka
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