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Kdysi jedno ze slavných derby, dnes spíše průměrný zápas. Přesto bude mít utkání náboj.

Omlouvám se, ale nestíhám to napsat, tak dávám preview z Eurofotbalu.

Juventus je už jen krůček od titulu a zase o něco blíže ho může mít po zápase s AC Milán.
Šlágr kola je na programu v sobotu v podvečer a Stará dáma v něm bude plnit roli velkého
favorita. Rossoneri prohráli ve vzájemných zápasech sedmkrát v řadě, ale teď by potřebovali
tuto bilanci rychle zastavit. Na čtvrtém místě zaručující Ligu mistrů už mají k dobru jen jeden
bod a navíc před sebou zápas na Allianz Stadium.
Juventus už se chystá na čtvrtfinálové klání Ligy mistrů proti Ajaxu Amsterdam, ale ještě
předtím ho čeká velký italský šlágr s AC Milán. Není žádným tajemstvím, že Juventus měl v
posledních letech výrazně navrch a na Apeninském poloostrově od roku 2012 nemá
konkurenci. Od stejného roku také nepřetržitě získává italské tituly. Milán byl v roce 2011
posledním týmem, který před nadvládou Staré dámy získal scudetto, na jeho lavičce tehdy
seděl trenér Massimiliano Allegri. "Milán hodně vyrostl a zápasy Juventusu s Milánem jsou
vždycky vyrovnané. Bude to těžké utkání, povzbuzující, které nás musí připravit na Ligu
mistrů,"
prohlásil Massimiliano Allegri.
Liga mistrů zůstává pro Juventus hlavním letošním cílem. V Serii A je zdá se o titulu už
rozhodnuto, Juventus vede soutěž s velkým, osmnáctibodovým náskokem. V úterý večer
Juventus zvítězil i bez zraněného Cristiana Ronalda na půdě Cagliari 2:0.
Milionářská soutěž je i cílem Milána. Ten by se rád do této soutěže po dlouhé absenci vrátil a k
tomu potřebuje skončit nejhůře na čtvrtém místě. Rossoneri si však s návratem do Ligy mistrů
zahrávají, nevyhráli už tři zápasy v řadě a teď je čeká soupeř z nejtěžších. "Zápas proti
Juventusu je hozenou rukavicí. Dobrý výsledek by nám nepochybně dodal více morálky. Proti
Udinese jsme měli smůlu,"
prohlásil na tiskové konferenci Gennaro Gattuso, o jehož odvolání se znovu začalo spekulovat,
navzdory dva roky platné smlouvy. V médiích se rovněž objevilo jméno případného nástupce,
kterým by mohl být trenér Tottenhamu Maurizio Pocchetino.
"Juventus už prakticky vyhrál scudetto, nicméně Bianconeri se nikdy nevzdávají. Je to velmi
dobrý tým a od nás bude potřeba skvělý výkon,"
dodal kouč Milána.
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AC ještě drží čtvrté místo jen zázrakem, neboť největší konkurenti AS Řím a Lazio rovněž
ztrácejí. Na pouhý bod už se dotáhla Atalanta Bergamo a bez šance nejsou ani Turín nebo
Sampdoria.
Hosté v úterý proti Udinese nejenže ztratili body, ale přišli rovněž o zraněného Donnarummu i
Lucase Paquetu. "Gigio bude mimo týden, zatímco u Brazilce je to na delší dobu - mezi třemi
týdny až měsícem. Romagnoli měl horečku, ale je připraven. Dobře si vedou i Kessié a
Calhanoglu,"
vyjádřil se k absencím trenér Gattuso. Milánu rovněž
nepomohou Bonaventura a Conti.
Marodka trápí i Juventus. Cristiano Ronaldo ještě nebude fit a společně s ním ani Perin,
Cuadrado, Caceres, Barzagli, Khedira a Douglas Costa.

Pravděpodobné sestavy:

Juventus FC:
Szczesny – Cancelo, Bonucci, Rugani – Alex Sandro, Can, Bentancur, Matuidi, Dybala –
Mandžukić, Bernardeschi

AC Milán:
Reina – Abate, Musacchio, Romagnoli, Laxalt – Bakayoko, Bíglia, Calhanoglu – Suso – Piatek,
Cutrone

ZDROJ: https://www.eurofotbal.cz/serie-a/2018-2019/preview/juventus-fc-ac-milan-537243/
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